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Atina 1 (ö.R) - Tennopilde yapılan kazı
larda blr maar bulllDDWflur. Bunun, mepur 
T-opil muharebesinde 300 askerle inan ordu
...,. muluıTemet eden Kral Leonidaı'm ,,_,. 
cılduia ..-.diliyor. 

1 
Günü gepnit nibbalar (25) lmnqtur. 

• TELEFON: 2697 ·--------' ilin münderecatuıdan ırazetemb mesuliyet kabul etmez. 
Cılmlı.uriyetln .,. Cllmhurlyet eıerinin beJCçld, 1Gb4lı.lan çı"4r ai114!f g4zdeflW Yeni A.. Metl.esrnda Be"lınntt-. 

Kurultayın üçüncü umumi toplantısı 
Jltısıakll grup ftzerlnde 
Kurultay azaları düşüncelerini 

söylediler. Mühim görüşmeler oldu 
----&·---

Başvekil 

Molotofun nutku ve akisleri 

Berlin bu ümitlere kapıl
maktan sakınmaktadır 

--&

Kürsüye gelerek 
iyzahat verdi 

-*-Dilekler encümeni 
İnhisarlar, Ziraat ve 
Sıhhiye vekillerinin 
izahatını dinledi 

--&
Köylünün ihtiyaçlarını 
lıarşdamağa büyülı 
ehemmiyet -uerUec:eği 
tebarüz ettirildi . -- --
Memlekette dispan-

serlerin adedi 
çoğaltılacak 

BnzveJ_t 
---~---

Moskova 
~-~ ~ 

Bu ay içind Bugün ceva ını Lon-
MllletinJn kendi siyaseti draya g6nderecek 

--.tz.-
hakkında hissiyatını 1 ·ı· hf il . 
yoklıyacak ngı ız ma e eri * Molotof tarafından 

Vaşington ı (A.A) - B. Ruzveltin bu teklifler yapdması en 
a,y lçliıde milletin kendi siyaseti hakkın- .._ ._ lac 
dak1 hlısiyatıru bizzat öirenmek tlzere muvaıua oapna 

Genel sekreter Fikri Tüzer beyanatta bulwıuyor ~8 kadar bilyUk OkyMua ııahil- kanidir 
Ankara, 31 (Hususi) - Gecikmiştir. den söylemek ve mümkün olduğu kadar lerbıde bir 1eyahat yapacağı ha~ ve- Londra -Ö--"fr' 

Kurultayın bugünkU umumi toplantı- o d~üncesine taraftar toplamaktır. rllmekt dir 1 ( .R) - B. Molotofun nut-
. . h-,_,__ e · lru hakkında bir mllliıheze yü:rilbneden sında parti genel sekreteri doktor Bu yimıi bır arkadaşın bu """""ıru Nevyork 1 (A.A) - Dört gUndenberl .__, 

Fikret Tilzerin beyanatını hatiplerin ekseriyetin verdiği bir kararla nezedi- Amerikanın şark sahillerinde hüküm ~nrel, ~n ını;ıUz ~erine Sovyet ~U-
mu .. ta]•aJan takip e...,'•tir. B' im bö 1 b' hakk 1 ak dal d"" b" -.Umetinin vereceii "llvabm gelmesini " •• ...,.. yoruz. ız y e ır ımız var mı- sürmekte o M sıc gası un ıraz beki 

ilk olarak söz alan Hikmet Bayur dır? - SONU 4 ÖNCÜ sAHlHınE - emenin muvafık oldutu kaydedlli • 
(Manisa) bazı noktaları tenvir için su- Hikmet Bayur böyle bir karar yerine yor. Sovyet Rusya ııefareti muhitinden 

aller sormuş ve bu arada demiştir ki: bu vazifeyi görecek arkada.şiarın kbnler Yugoslav Naı·bı• alman teminata balııhrsa bu cevap hafta 
Şimdiye kadar bildiğimiz tarz şu idi. olacağını arzuya bırakılmasına taraftar nihayetinden evvel belki de yannki Cu- t"'lı~I'; 

Mühim ve esaslı meseleler parti grubun- bulunduğunu mütalAasiyle sözlerine n!- ~ martesl ı:tinü Londraşa ıelml olacak-

da mevzuubahs olur ve orada üzerinde hayet veım1şıir. Dün Berlini resmen tır. 
istenildiği kadar müzakere ve münakaşa Hakkı Kılıçoğlu - Muş • parti nizam- MOLOTOFUN NUTKU 
edilir, varılan netice parti mebuslarını name ve programında yapılması teklif ziyaret etmiştir 
bağlardı. Partide müzakere edilmemiş olunan tadi!Atın ve bilhassa müfettişlik- --*--

Moskova 2 (A.A) - Molotof dün saat 
19 da harici politika hakkındaki beya
natını okumai!a başlamıştır. 

lngiliz H4riciye N4%ın Halifab 
Barem 
Mevzuu alan neticeler üzerinde mecliste h ... kes terin yeniden ihdası !şile ve müstakil Fttlarer evinde Hitler 

tabii ma11lm ve muayyen esaslar dahi- grubun yerinde olduğunu söyliyerek tarafından 11fr alıf'll'I 
!inde tenkit yapmakta, her ıeyi söyle- ancak müfettişlerin faaliyet daiNlerinin ziyafeti "Uerlldl 

Molotof, P"ranaız • İııgiJh - Sovyet 1 l 
mllzakerelerinln henüz bltmediP .oöy- talyan elçisi 
lemlf ve aon İııgiliz.Fr- tekllflerlnln ----&·---

Hıs meselesi cı. ~vyet)er birliibıl henüz tatmin et- Romadan aeldi 
mediibıl llısaıı eylemlftlr. e 

mekte serbest idiler. geniş bırakılmasını istemiş • ve deml§tir -&---
Şimdi anlamak istediğim meseleler ki· y } J • 

bundan böyle partide mevzubahs edil- Müstakil grup te§kllAtını dlişünenlerl ugos av gazete erı 

Yapılmaktan 
Kurtarılmalıdır 

memiş, bir karara bağlanmam~ olan me- ve buna ait tadili yllkaek huzurunuza ziyareti nasıl kar
seleleri mecliste bahsetmek. bu b:ıpta getirenleri en yilbek saygı ile anmayı 

İlk yapılan teklifler Sovyetler birliği
nin mU..vat ve mütekabiliyet -..sına 

- SONU 2 iNCi SAYFADA -sual sormak, tenkit yapmak yalnız ee- bir vazife bilirim. şılıyorlar? 
çilecek bu 21 kl§iye mi mahsu.s olacak Haşim - Manisa delegesi • kunıltaym 

HAKKI OCAKOCLU 

yoksa eskisi gibi mi? Olacak. bütün memleket bakımından olan ehem-
Ikinci mesele, bu 21 arkadaş partin.in nıiyetini tebarüz ettirerek müstakil grup 

müzakerelerinde bulunacak ve karar1ara te§ki.line taraftar olmakla berab... bu 
iştirak ebnemek suretiyle müessir ola- grubu teşkil edecek olanlan intihap et-
mıyacaktır. mek için kendini haklı bulmadığını aöy-

Bu husustaki dUşlincesini bu künq- - SONU 5 İNCİ SAHİFEDE -

Sermayeai devlet tarafından veri
len veya devlet eermayeoinin iştira
kile kurulmuı bulunan, müesseoeler
de çalıpn memurlar alh aydan beri --------------·--------------

~~~:~irf:;. endişe ve huzursuzluk Lağvedilen T ürkof is 
Bu gibi memurların da bareme 

tabi tutulması hakkında Ankarada • b • t • t •• 
kuvvetlice bir cereyanın uyanmış yerıne ır ıcare mu
bulunduğu günden beri ücretle çalı-
r;anların kafalarında maişet endişe- d •• ı •• \J •• •hd d •td • 
•inden başka bir düşünce yer alma- ' Ur ugu f Q S e f f e e 
mağa başlamıştır. 

Cel 1 B lannın hazırlanarak getirilmcıini iatemiı· 
a ayar kabinesi zamanında 

hazırlanan bir layıha Büyük Millet tir. 
M 1 Bir lu.ım dairelerin bordrolan ancak 

ec isi encümenlerinde tetkik edilir-
k l aaat üçten ıonra aetirilmiı. bun1ann te~ 

en mec is intihabı yenileme karan 
diye muameleleri yapılmıı, tediye lifleri 

vermiş keyfiyetin tetkiki yeni mec- lı:eeilıniJ. merkez bankası lı:iteleri lı:apan
lise bırakılmıştı. 

R dığı için biç bir daire maaı alamamııtır. 
efik Saydamın ba•kanlıg" ındaki 

h k Y Bugün bütün dajreler maa§lannı ala· 
Ü Ümet de yine bu mevzu üzerinde calı:Jardır. 

durmuş, hazırladıg" ı yeni bir layıhayı 
Muhtelif velı:lleılere bağlı dairelerin 

Preru Pol ııc Prenıeı Olga 

Berlin l ( Ö.R) - Yugoslav kral naibi Prens Pol, zevceııi l'ttbSea Olga ve 
Yugoslav hariciye nazın Markoviç buıün saat 15,30 da Berllne geldiler. Berlin 
istasyonu Alınan, Yugoslav bayraklarilcı donanmıştı. Bir askeri mlilreu selim 
resmini yapıyordu. Prens ve zeveesl Şansölye Bitler, l'tlareşal Göriııı, bir çok 
askeri erkin tarafmdM karplıındılar. Prensi ikametine tahsis edilen Belvü 
ptosuna ıötilren birinci arabada Prens Polla Bitler, ikinci arabada Mareşal Gö
riııgln zevcesi madam Emil Göringle Prenses OJıa, üçüncü arabada Mareşal 
Görinı ve M. Markoviç yer almışlardı. Yugoslavya kral naibi ve refakatindeki 
sevat şatoda AlmM hariciye nazın Von Ribbcntrop tarafından selôınlandı. 

- SONU 7 İNCİ SAHİFEDE -

Sefir 
Gazetecileri kabul 
ederek beyanatta 

bulundu 
İtalyada Türkiye 
aleyhine şarkı 
okutuldupnu 
tekzip etti 
İstanbul, 1 (Telgraf) - Mazunen 

memleketinde bulunmakta olan 
İtalyanın Ankara büyük elçlai bu 
oabahki ekspresle şehriınlze geldi 
Sefir gazetecileri kabul ederek gu 
beyanatta bulundu: 
- •Türkiye ile İtalya arasındaki 

münasebetler tamamiyle dostane 
ve normal seyrindedir. Aramızda 

hallolunmamış hiç bir mesele mev
cud değildir. Geçen sene iki ınem. 
leke! ticaretinin inkişafı için yapı
lan ticaret anlaşmasının tatbik.ine, 
iki memleket azami enerji ile de• 
- SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Büyük Millet Meclisine vermiştir. lı:adrolan henüz bazırlanamadığmdan 
Hayli zamandan beri encümenler- _ SONU z İNci SAHİFEDE _ 

de tetkik edilen yeni layıhanın bu 
günlerde müzakere mevzuu olacağı 
ıöyleniyor. ı 

Barem kanunu deyip geçmiyelim. 
Bu mesele çok hayati ehemmiyeti 
haiz bir mevzudur. Atılacak her han-
gi yanlıı bir adımın tesirleri çok bü- 1 Türkofis Müdur ııe Şefleri 

Bu sene 
200 bin Türk 

Japonya Berlinin son 
teklifini tetkik ediyor 

yük olabilir. Bizim öğrendiğimize Dün ıabahtan akpma kadar defter-
göre Ücretle çalışan memurların ba- darlıkta büyük bir faaliyet devam et
reme tabi tutulmasının sebebi şudur: miştir. Bilbaua mubosebe müdürlüğü te-

Uzun yıllar devlet bütçesinden Jefonu akpma kadar maaı, havale emri 
maaş alan, ömür eskiten adamların orgularile işlem~tir. 
aylıkları yüz lirayı zor geçerken ni- Nihayet dün öğleden sonra ıaat 14 de 
hayet en yüksek ve oalahiyetli ma- maliye vekaletinden telgrafla ıu tebli
kamlar İşgal eden zevat altı yüz lira- iiatta bulunulmuştur: 
dan fazla maaş alamazken mektep- c Bütün devair için, münhalat hariç 
ten yeni çıkmış bir gencin bir kaç olmak ve memuriyetlerinin li.ğvolundu
yüz lira ücret alması bazı müessese- ğu dairelerince tebliğ edilmiş bulunanlar 
!erin başında bulunan adamların ae- da müstesna olmak üzere Ha:tiran ayı 
lı:iz yüz veya bin lira aylık almaları maaş ve ücretleri Mayıs maaı ve ücretleri 
aayri adilane görülmektedir. gibi tediye olunacaktır.• 

Devlet memurları ile ücretli me- Maaı ve ücretlerin tediyesi maliye ve-
murlar arasında bir teadül vücuda kliletinden tebliğ olununca defterdarlık 

_ SONU 2 İNCİ SAHİFEDE _ mubuebe müdürlüğü keyfiyeti telefonla 
ocı.u alilı:adar dairelere bildimıif Ye bordro-

Bulgaristan ve 
Romanyadan ana 
vatana alınacaktır 

---o-
İstanbul l (Hususi) - Bu sene 

Bulgaristan ve Romanyadan göç -
men nakliyatı devam edecektir. 
Mevsim hulCıl eylediği için bu -
günlerde nakliyata başlanacaktır 

ve tertibat alınmıştır. 
Romanya ve Bulgaristandan Ma 

vatana, bu ııcne iltica edecek göç
menlerin sayısının 200 bini bulaca
ğı tahmin olunmaktadır. Bunlann 
yarısından fazlası doğu vilayederl-
mizde iskAn edlleceklerdli. 

----t?~-

Tokyoda 
1 lllı---

Çok zahmetli münakaşa· 
ıar olmaktadır 

--,,--lllı---
Şanırhay l (Ö.R) - Eyi haber alan 

mahfillerin beyanatına göre Japon hil
kümotl, Tokyoda son hazırlannuş olan 
uzlapna formülü dahilinde, Antikomin -
tem paktının takviyesi için Berlinden 
alman tekilli müzakere edecektir. Bu 
uı:I ma lormiilü kabine müzakereleri 
neticesinde kabul edilmiş ve bu hususta
ki kararlnr ZO Mayısta, yani Alman • 
İtalyan ittifak muahedesinin imzası art
feabıde Japonyanın Berllıı ve Roma se-

- SONU J lN~ IAlllFEDll -



- ---.-.--
SARIFE2 

Mo1otofun. nutku ve akisleri 

Berlin bu ümitlere kapı -
maktan sakınmaktadır 

- BAŞ .TARAFI 1 nci SAYFADA - mehafili B. Molotofun nutku hakkında 

l' ENi ASIR 

ŞEtiiR HABERLERi 
Egeden 

---..f:r·---
205 madde ihrac · • 

olunmaktadır 
muhteriz davranıyorlar ve bu nutkun 

dayanan bir anlaşma arzusuna tekabül bir taraftan İngiltere ve Fransa diğer ta-
etmekte idi. Son teklifler ileri bir adım- raftan Sovyet Rusya arasında Londra ve --*--
dır. Zira mUtekabiliyet esasını kabul et- Parisin Moskovaya teklif ettikleri pakt Tıcaret ;e sanayi odası, Egenin ihracat 

Lağvedilen Türkofis 
yerine bir ticaret mü
dürlüğü ihdas edildi .. 

Barem 
Mevzuu 

---.f:r---

H is meselesi 
Yapılmaktan 
Kurtarılmalıdır 

- BAŞTARAFI 1 iNCi SAHİFEDE _. 

mektedir. Fakat bir çok ihtirazt kayıt- baklanda bir fıkir ve mütalaa teatisin- ürünleri hakkında bir istatistik hazırla
lan ilıtiva ettiğinden dolayı itibari bir den ibaret oldu,'Utlu beyan ediyorlar. mı;ır. Bu istatistiğe göre Egeden 22 cins - BAŞTARAFI l ci SAYFADA - nan Türlcofia teşkilatı li.ivolurumqtur. gelmesi istenmektedir. Mevcudiyeti 
ileri adım telakki edilebilir. Almanya bu miizakerelerle doğrudan kuru meyva, 12 cins ta7e meyva, 38 cins lzrnirde bir ticaret müdürlüğü ibd.u olun- ileri sürülen adaletsizliğin ortadan 

İngiliz - Fransız projesi, Sovyetler bir- doğruya alakadar değildir. Siyacd meha- toprak ürilnü. 1 O cina pamuk. yjin ve kıl, gelmemİ§tir. Kndrolann hazırlanması ve muı ve mmtaka ticnret müdiirlüğüne sa- kalkması, memlekette bir hayat stan· 
liğinin üç küçük Balbk devletinin müda- filde deniliyor ki: 11 cins deri, 8 cins av derisi, 14 cins tebliği bir. iki gün uzayacaktır. Yalnız bık Türkofis müdürii B. Avni Sakman 

9o dardı yaratılması bu layıhanın haf' 
faası için İngiliz ve Fransız yardımına Almanyanm kendisini çenber içine al- muhtelif deriler, 8 cins hayvanat dökün- Nafıa müdürlüğü kadrosu ve kadTOya lirn asli maaşla tayin olunmu§tur. B. Av- lıca esbabı mucibesini te kil eyl~ 
güvenip güvenemiyeceği meselesini açık mağa matuf ofan bu siyaset hakkındaki tüleri. 4 cins su ve içki, 2 7 cins orman göre maaş emri gelmiştir. ni Sakman evvdce, Türkofis teııkilatm- mektedir. 
bırakmaktadır. mütalnnlan kafi derecede malfun oldu- ürünü, & 7 cins maden ve hurda maden- TA yy ARE HlSSESt: da ücretli memur bulunuyordu. Memleketimizde üç yüz liradan 

Almanya ile ticaret müzakereleriniıı ğundan bunun Ü7..crinde durmağa lüzum ler, 7 cins hfU'Vani madde ve 12 cins diri Şimdiye kadar mahsulatı ardiyeden lktısat vekaleti i:ı dairesi bölge amir- fazla ücret alan memurların adedi 
akim kalmasından bahseden Molotof yoktur. Almanya. Fransa ve İngiltere- hayvanat ihraç olunmaktadır. ihraç mad- alınmakta olan yüzde {2) tayyare hissesi liği lağvedilmiıtir. Bize verilen malumata aynca tetkike değer bir mevzu ol-
bu müzakere} rln bir ilin tekrar başlıya- nin çenberlemc siyasetine sulh ve milı- deleri sayısı 20S dir. dünden ibôaren ltığvolunm111tur. Esaaen göre lzmirde bir de iktısat müdürlüğü ımıkla beraber her şeyden evvel şu-
bileceğini söylemiş ve müteakiqen de- ver siyasetiyle mukabelede bulunmak - -•- bunun tahsilinde hir çok güçlüklerle kar- ihdas olunacaktır. lktısat müdürlüğüne rasını da tebarüz ettirmek isteriz ki 
miştir ki: tadır. K ) J §ıla~lıyordu. iı dairesi dördüncü bölge amiri B. Ke- mevcudiyeti ileri sürülen adaletsizlik, 

Taarruza kar§ı mücadelede yerimiz ön Netice itibariyle, bütün bu mütalaa- on so os ar Ancak 31 Mayıs tarihine kadar iat.ih- malin tayin edileceği eöylenmektedir. işin zahiri görünü§ kısmındadır. Ha-
safta olmalıdır. larla Alman gazeteleri ve siyasi mahfil- sal mıntakalanndan tüccar depolarına Müstakil miden irtibat memurluğu, kikatte büyük bir adaletsizliğin mev-

Japonyaya gelince, Sovyetler birliğinin leri boş ümide kapılmaktan sakınıyor - Vali:yi ziyaret ettiler gelen mabsulattan ardiye resmi alına- iz.mir iktısa.t müdürlüğü kadrosuna ithal cudiyeti kabul edilemez. 
~ Mogolistnnla mevcud karşılıklı yar- lar. Zira pek eyi biliyorlar ki Sovyet Şehrimizdeki ecnebi devletler konao- cAktır. Bunlar teabit olunmaktadır. olunmuştur. Ancak iktısat müdürlüğünün Çünkü devlet bütçesinden ma.aŞ 
dmı paktı, bizi bu memleketi Japonlara Rusya ile garp devletleri arasındaki an- loslnn. heyet halinde dün sabah vilayet 'YENi TEŞKO.ATLAR: diğer memurin kadrosu henüz tebliğ alan ve bugün bareme tabi bulunan 
karşı mildafaaya mecbur tutmaktadır. )aşmanın akdi nncak teahhür ctm~tir. makamına gdcrdt vali B. Ethem Aykut'u Evvelce iktısat vekiletine bağlı bulu- olunmam11tır. memurların bir çok hul.-uku ve istik-

Çin hakkında, Molotof $talinin aSov- Londra 1 (A.A) - G::ızeteler Moloto- ziyaret etmişler ve beyanı hoş i\medi ey- bali memurlar kanunu ile emniyet 

yetler blrli,ği taarruza hedef olanlara fun nutkunu Fransız - İngiliz teklifleri lemişlerdir. Narlıdere yolunda lnciraltı plaı· ı altındadır. Azil ve nasıpları keyfe 
yardım edecektir• sözünU hatırlatmış ve nin kabul edildiğini bildirmemekle ve bu -*-- tabi değildir. İhtiyarlık. devirlerinde 

·Çinde filhakika bu yardımı yaptık· c1e- tekliflere bir cevap ta teşkil etmemekle Ziraat muallimlerinin . .. :-tr ~ tekaütlük hakları mahfuzdur. 
miftir. beraber müsaıd surette karşılıyorlar. Uç köy delikanlısı Ancak on bef Tem- ücretti memurlar için bunlar asıa 

Molotof Polonya ile siyasi münasebet- Nutuk, devam edilecek olan, ve ga - teadül cetvelleri mevzuu bahis değildir. Amirleri on-
lerin geçen sene nonnalleştiğini ve bu zetelere göre bir anlaşma ile neticelene- 300 lira buldular muzda aC, ılacakfır Jarın vazifelerine diledikleri gün soP 

..ı_ '-'.;.. uah Hususi idare bütçesinden maaş alan sene u. uir ticaret m edesi akdedil- cek olan müzakerelere kapıyı kapama- _A._-- ...A. verebilirler. Kadro h ..... :...: '-- 'lclıgıv za-ziraat muallimlerinin 939 malt yılı büt,.. ~7 -u- -- ~ diğini bildirmiştir. maktadır. d b.dr 1ar ükseltilmi§ bul Narlıdere köytl civarında yol üzerinde lnciraltı pU.J ve gazinosu inşaatı iler- man hiç bir hak talebinde buluna· 
A•land adalan mesclesine temas eden Taymis gazetesine nazaran umumi in- ~,.,., ;~ Y . adül cet ~- dolaşmakta olan Narlıdere köyünden ~, plij bsmmm soyumna yerlerl ik- mazlar. Nihayet ne içtimai aigortalart 

Molotof, aSovyetler birliği. silahlanma- tiba Molotofun bir anlaşma akdini im - 1eri . ~=k l . a ~t te vekMe~ Seyfeddin Yıldız, Ali Ceylan ve Vehbi mal olunmuştur. Gazino kısmı inşaatı da ve ne de tekaütlük h~lan vardır• 
rmın Sovyetler biilili aleyhine olması kfuısız kılacnk hiç bir şey sQylemediği .. ~ . : ~~rilmişü B Gülmilş adlannda Uç köy delikanlısı ancak Ha:ıiran sonunda ikmal olunacak- Devlet memurlannın aylıklarını 
kabil olan bu adaların tekrar aSkeri hale merkezindedir. gon cll ~m yete . dik · u yol üzerinde Uç det yüzer liralık btil- t.ır. ve haiz bulundukları haklarını çok 
konulması meselesinde alAlcasız kala- Deyll Telgraf gazetesi Sovyet hükil- ~tv e: er heyetince tas ve vi- muşlardır. Köylüler derhal karalrola İnclraltı plAj ve gazinosu ancak Tem- 17örenlerden --'egı"·ta· s·ı~·._.. ların 
___ ..ı_ d . . . . . layete ıade olunacaktır. tl b ,. ı~• .. l ~---..ı- ,r __ ,. b"--''kt' r. 

0 
· ı aıus on nuuuı• emiştir. . metinin bır anlaşmayı s:amimi olarak ar- ~Uracaa a u parayı tesınn ey"'"..,.. er- m~ Ona:ııuua uı.a.uyete geçe LU:\X ır. da, bütçenin imkanı dahilinde, refah 

NUTKUN AKISI.ERİ zu etti.;;,: ve taarruza karşı bloka gı·recegı·· -*- dır. fncıraltı yolunun asfaltlanma ameliyesi • le · • rttınlm h t && sevıye nnın a asma arare -
P~ris ı (Ö.R) -:-- ~vyet ~·halk kanaatindedir. Vakıf lor idaresinde Bu Uç .yüz l.iranın ~ski Evkaf hanc~ı ön~mUzd_eki ~ mevsbni içinde ikmal le taraftanz. Lakin ikbsadi mücsse-

komıserler konsey.ı reisi ve haricıye halk Ncvs Chroniclc gnzctesi yazıyor: Kasını oğlu Rızaya aıt olduğu, kendisi- edılecektir. 1 d l 1 . t 

k 
· · B M lotof .. lediği b. tuk · · Vakıflar idaresinin kadrOla.rı gelmiı . ..dd . 'l'ğ t v .. Beted· 1 H . d . ba 1 se er e ça ışan memur arın vazıye -omıserı . o soy ır nu _ Sovyetler birliğinin taarruz devletleri- • nın mu eıumumı ı e yap ıgı muracaat- ıye, azıran an ıti ren n- 1 · · ı I . tl . d• •-....!' bütün memurlarla hademelerin dün ma- . . erı ı e on arın vazıye en arasın .. 

ta ı.ı~tere - Frnnsa ve Sovyct Rusya ne kat't ve sarih surette •Dur• emri ve- tan anl~ılm~tır. Bu zat, Narlıdere şo- cı.rallına muntazam otobüs postalan iş- b f kla t b l d ~ ·d 

da akdi .. a .. 1 -rı veıilmi..+• .. Mu'·lhakatta dahı' dun·· .. . d .d 1 b' d b 1.J.,. . . . h ~ b.. .1 b azı ar r mevcu u un ugunu ı -
arasın mutasavver uç taraflı rilmesinde biz.im kadar menfaatı vardır ırı.a ~-- • sası uzenn en gı er cen ce ın en ir e-ı.uınesı ıçm usu:.ı oto usçu ere te li- d. ecl k ·ad· 'k d . . · altşaına kadar maaşların tamamen veril- v • • 1 ıa ece ve ı ıamızı tevsı e e-
pakta mUteallik bazı müşkülatın mev _ Baltık devletleri meselesi ehemmiyetsiz kagıt çıkardığı esnada bu 300 lırayı kay- gatta bu unmuştur. Bu postalar Cu.mar- k kid ld v k. 

d old 
•• x...- bil..1:-:~- mesi için lazımgelen t ebligat yapılmıştır. b tti•' . bUdi . . t . p günl . ,_ l kt ce mev e o ugumuzu çe ınme-

cu "'6uuu """ .. ....,...... değildir. Fakat hedefimize varmağa ma- e gını rm~ı:rtir. esı ve zar erı sıruşt1n aca ır. den ileri sürebiliriz 
Bununla beraber, nutkun b.ınıktıf.<ı ni olmrurudıdır. -*- Para kendisine verilecektir. -*- F b ·k 1 d b · k la d b .. _ 

lntibaa ·· bu ..n .. 1nL1__ • D "/ı ·ı · h k k Q b a rı a ar a, an a r a ve u 
. d kl g~::. B~~~.ı. ~k .zıkydia~ - -= l l l Ü Ümef On ağı -*- fO ÜS Ve tramvay tün iktısadi müesses. elerde çalışan 

e §e e aı"". ınaClliileyu pa tına ı 0 kil ır•J.. • f r /" ··d·· ı rd d k akkat b. t bir v ta yan i . ide bir hükümet konağı inp edil- r f ayeftn yo Taa ıye- mu .. •aJemesı· memur ve mu ur e en ran ıman 
anca muv ır e e ugramıştır. meLted: ... 15006 liralık ._L. _;_.ı..: ·~ı..u··- ~ a~ l k 1 · h ·· ı·· d .. ·· 1 n·ğ aftan B M 

1 
f ır. .. uına .... ua mu;. • •1• a ma mese esı er tur u u_şuoce e" 

ı er tar . o oto So\yet Rus- met konağı kısmen inp edilmi§tir. Bakı- lıne gec, ı ıyor Dün sabah aaııt sekiz buçukta Bahri · ·· t .. d lir lh · d • 
ya h01dlmetinin bir anlaşma neticesine L • } K yei tah,isntln bina iknuU edilecektir. Vilayet bütçesi tasdik edildiği için v{. baba parkı önünde bir tramvay kaz.as: rın ~~Aun ~ ge . ti eger ver-
varmak arzusunu tcyid etmiştir ve nut- eıyoner eri a- l"yetı·n L_. h l t K ak . .,._ . d v • mef ~zım ır. • UI D•a aa faaliyete gcçilmiı- O mUlf Ur, OD IS~&metine OgrU Cl• ıtrı bazı kabiliyetlerin hakkını 

kım en sonunda demiştir .ki: d. k ) d · d . ç d tm H ·d · d-'-' l " · k k · 
·- Sovyetleı· birliğinin harici siyaseti 1 sten av rı 1 Londra ltalyan tir.~ emıı - atııl ve Karaburun yollan- eni va an, asnnK ın 1 ~resı~ _:'_ __ ., ~·- ın ar etmeme ıcap eder. nın ikmali inşası için ayrılan tahsisatın yı 1 tramvay a arantina M1U&a1Detine Hem bu mevzuu ilk defa ele ala-

~~n;;-a kar:d~ ;e :.o~~tler, :~c;u Londra ı (Ö.R) _ Dün akşam Ka ~ f h • sarfma b "'lanacıiktır. Bu yolların senesi doğru giden taı yüklü 300 aayalı kamyon cak biz değiliz. Medeni dünyanın bir 

g'; :t:kce~~~ ;~nza::\ur~; ?iksten 8 nakliye gcmis.iyle hareket eden se a ret an esınd e içinde ikmnli derpiş olunmaktadır. mü ııdeme et~.i~tir. v çok yerlerinde bu meselder bizden 
malQm oldu"'"· ciheti dir ki b. .. Italyan kuvvetleri Pazartesi günü Nap<>- Lo d 

1 
(AA) İt l f' • B Vilayet 939 bütçesin.de 80,000 liralık Tramvayın on sahonlıgı ıhar~ olmuı- çok evvel ele alınmış tetkik edilmi§ 

ou ıze murn- l"d beki . n ra . - aya se ırı . · .. eli v tur Zarar 300 li d Had' halı:k d b. k lerd ka 
caat edilmektedir.• ı e enıyor. Ispanyadan hareket G di il rcfik:a?i d" İtal sef _ tamımtt mutema ye tahsisatı nynldıgın· · . ra ır. ıae tn a ır ço yer ede ~ nunlaşmı tır. 

· Londradan bildirildiğin g·· Lord eden kuvvetlerin 19400 İtalyan lejyone- h:~ ~nlan cı:: ı: ~~ ;;et dan tamiratı mütemadiye işlerine de baı- tahkıkaı yapalmnktadır. Filan yüz lira maaş alıyor da ne 

Htlllia:ksın Londrada bul~;:; d 1n- rl ve bunlara re.fakat eden 3000 İspan- lan ; u;~ ~ l.. • ..:;:;ınerde Lo drydao- lnruı.ca'kru. -*- için ayni tahsili haiz falan iki yüı; 
ı 0 ı as1t · ld .. .ıı... hafta bndiril m e....,,. 'e "'"'6~ 0 a K E r ·· ı d. l h. ba yısiylc resmi mehafil B. Moloto!un nut- yo en o uou geçen - akdedilmekte lan bey elmilel kô lil -- lZ nsfİtiisÜnÜn 33 ıra ucret a ıyor ıye yanız ıs • 

kunu tefsirden içtinap etmektedir. Esa- miştL Hava kuvvetleri henüz hareket et- kadınlar ko~de ı:.ıyan baş Yu- Memleket hastaneaine kımından meseleyi ele alacağımıza 
sen henüz Londrnya Sovyet hlikümeti memi§tir. Bunlar da bir kaç güne ka- rahha5l !ılaririz Medid. del Vasoelli m bin liralık kısmı neden dünyanın gittiği yoldan git-

namına resmı hiç bir tebliğ yaprhnamış- dar İspanyayı terkedeceklerdir. fine bir resmi kabul yapmışlardır §ere- yapılan teberrüler tamamlandı miyelim. 
tır. Sovyetler birliği hilkilmetinin san - . Dün vilayet erıciimeninde memleket . . .. .. .. . . M~eni memleketlerin hemen 

İngiliz tekliflerine cevap vererek kendi Mu·· ıtecı·ıerı· J - ve 1:4rcfp hastanelerinin senelik erzak Kız enstıl~ arsası ~z-cn~de ıhale olu- hepsınde. devl7t b~tçelerinden maa~ 
fikrince tadili Jl\zımgeJen noktalan tas- aponya münahaalan yapılmı~ Ve ihale edi)m•. nan 33000 fıralik enatitu bına!I kısmının alan zabıt, adlıyecı, maliyeci, idarecl 
rih etmesi beklenmektedir. tir. inşaatı ikmal edilmiştir. ve sair gibi memurlarla bankalarda. 

Şu noktaya bilhassa işaret ediliyor: Kabul eden yok mu? ~ Hilü.I un Iabrikuı memleket hastane· Maarif vekaletinin haziran 939 bütçe- fabrikalarda muhtelif müesseselerde 

Moskovaya bildirilmiş olan İngiliz tek- Havana 1 (A.A) - Saint Lc>Uis gemi- 8 / kJ sine SO lira. et müteahhidi Saphi Ko- ~inden ayıracait 60000 liralık tahsisatla çalışan memurlar için yapılım~ ayrı 
lifleri İngiliz - Fransız - Rus paktının . • • er inin son te i- yuncuoğlu da 130 lira teberrüde bu- ınşaata devam edilecek ve kız eo.titüsü ayrı barem kanunları vardır. 

b ti 
deki 104 kadın ve çocuk mülteci Ku- b · b h d ·1c l l '- B l · · ·· kik hiç ir sure c knt'i ve önceden tesbit . . . . . lunmuctur. ınası son a ar a ı ma o unacu.tır. un arı getırtıp lercume ve tet 

. . . ba rcısıcihnhu.runun karısının gelını ma- { • · f fk 'k d' .. · l' A 1 dak" L ki edı1mış bır metnı değildir. Bu tekliflerin d Lar d .. d k k lnl e l e lVOT -·- ettire ım. ra arm ı '"ar arı mu-
. am e oya muracaat e ere araya -- k d l. Eld d·ı k · karşılıklı noktaı nazarları birbirine yak- '---k .. d . . . . l dir _x__ Mıuallı·m mekteplerı· ayese e e ım. e e ı ece netıce-

1- k kild '-d·1· Çlırnı.cı mus:ıa esıru istemış CT • -V- llkokull r n ••r l •• k d• b•• • wşbraca e wı ı ıne daima imklln Bununla beraber hükümet memu.rlan _ DAŞTARA1', 1 tNct SABiFEDE _ a ı ~~ gı b-rebagore v~~ ehn ı unyemıze uygun 
vardır. Sai t D · d ..ı-ki '1:1---- raalı·yetı• mezunları cemiyeti ır rem ıayı ası ıhazırlayalım. 

. n - omıngne a ınu.ıı .L'~J.L va- l ,-j o·· ıll . Baltık devletlen hakkında, resmi me- .
1 

ı-:~ lan 
14 

ah di ill firlcri \'Dsıtasiyle Alman n İtalyan hü· r h d ·ıd. unyarun Y arca tecrubelerden 
bafil son İngiliz tekliflerine Sovyetlerin P~. l e:.uı~ ok:m y ~· mlmte - kiioıcUcriDe bildirilmiştL Dün bütün ilk okullarda sergi faaliyeti. res e ı ı geçirerek kurduğu ve tatbik eylemek· 
itirazlanrun tnsrihi lüzumunu göster- ~.:;un raya çı a.çına rn 1 0 uş- Bu teblignta aKarar• adının verilmesi baıltımıştır. Bu faaliyet cumarte.i cünü-

0

Muallim mektepleri mczwdan cemiyeti te bulunduğu usuller ve esaslar mev-
mektedir. Meselenin bu safhasının Lon- Vır. Hafti d ı;adece Japon umumi efkarını okşamak ne kadar devam edecek ve pazarteııi SÜ· kendi kendisini feahey{emİftir. FeSih mu· cut iken bunları bir tarafa bırakarak 
d M 

_,_ d ]tıı'--dar d apur, ye oğru yoluna devam nü talebe L---• . ._,__ t . _.ı,. d • ~u.. " ~•-"• . • M b••t•• l b. . ede .. ra ve O:ıAOva nrasın a, a UAU ev- etmiştir. maksadiylc olmuştur. Hakikat halde, ıııoıuncıen ÇOCUIUAJ"& evzı ew.a· am eaı v....,etçe teeeaı eıurumiftil'. u- u un memur arı ır zavıy n mu-
letlerle ynp1lııcak temaslara muvaz! ola- _ Tokyoda çok zahmeUi miinakaşalar d~ diii ltibi t lehe eserleri sergileri de açı- allim mektePleri mezımlan cemiyetinin talaa edip ona göre bir barem yap-
rak, cereyan edecek mUzakerelcre mev- ı •ı• k 1 vam etmektedir. Şiddetle tatbik edilen lacaktır. ctyıllan muallimler yardım aandıima, mağa kalkışmakta pek isabet olmasa 
zu t kil ebnesi muhtemeldir. ngı iZ ra l sey a- sansöre rağıneıı, yabancı memleketler- ,__ kitapları da maarif müdürlüiüne tellim gerektir. 

h 
• den gelen haberler Tokyoda vaziyeti ve A 4 k k [[ • • J edilmiııtir. Memur hayatı memleketimizin 

ROMADA AKİSLER atıne devam kabinenin istikrarını tehlikeye düşüre- merı an O eJınae -- umumi hayatında rolü olan çok 

Diğer taraftan, Romadan gelen ha- bilir. yetişenler toplantısı Burnova ·ı·raat ehemmiyetli bir meseledir. Ne kadar 
berlerc göre, İtnlynn gazeteleri B. Mo - ed ı· yor E . k l<lard - 1 l - N • t' 1 .. t ·ı b k n eyı ·ayna an i.llınan ma ılma- lzmir Amerikan kollejinde yetifenler ıs ıca gos erı mez, u mevzu ne a-
lotofun nutkunu nakletmekten sakına - w . . ta göre 20 Mayıs uzlaşması esas itibariyle yakında aralannda bir toplanb yaparak mektebinde dar esaslı bi.r te~ki~e tabi tutulursa 
rak sadece dahili propagnnda maksadile New • estmınister - lngiliz Kolom- şu teklifleri ihtiva etmektedir: b. h . alınacak netıcenın ısabetli olacağına 
bazı cümlelerini j~lerine gelir bir surette biyasr 1 (A.A) - İngiltere kral ve kra-

1 
j .

1 
Alman 

1
. 

1 
ır gece ru:ırlıyacalc.lardır. KolleJde ye- Burnava Ziraat mektebinde 26,000 li- k . . d ~ . d • - aponya ı e ya ve ta ya · 1 • • ı . nnaatımız var ır. 

tefsir etmekte ve nutku demokrasiler liçcsı, saat 18.23 e Prınce Robert vapu- ara d b' . • nl . tışen genç erm hemen hepsı hayatta mu- rn sarfile bır inekhane, at ahın ve tamirat M I k . . • ili . ,_ d 
V 

. d _
1

_ 

1 
sın a ır sıyası a aşma unzası, aff k 1 L l'f 1 ki . 1 h . dil . . B em e etımızm tısaaa ço~ e· 

için bir hayal sukutu olarak göstenneğe rilc ictorıa an ayclilıılŞ ar ve Vançou- 2 _ İleride askeri ta.ahhüdler kabulil- v a o muı ve munte ı mes e ere m· angan ınşa e mıştir. u suretle mektep v w lı l rd • ,. -1.~ftwndırlar. Fn..;.,+ tefsircilerine L- vere gitmek üzere tekrar Georgie boğa- tisap eylcmillerdir. 1 müesseseleri aeniılemiştir. gerdl.·ermegle, 5aih~a a andırazaını 
~UAA... ~~ ua- ne kapının knpanmnması ve üç meınle - ran ıman a maga tiyacı var . 
kılırsa. Sovyct Rusyn İngiltere ve Fran- zıru geçmişlerdir. ket erkanıharbiycleri arasında muhave- Korkarız ki istical ile alınacak bir 
sa tarafından akdi teklif edilen pakt için Kral ve kraliçe saat 22..05 te Vancou- rat suretiyle mesıPlenin tetkikine devam ,. = ' karar neticesinde bugünkü memur 
hiç bir tebalilk gö.,termemektedir. Faşist ve.rden trenle jasperc gideceklerdir. eıdi1mesi. 1 Bugün matinelerden itibaren I kadrolarını iki misline çıkarmak mec-

matbuatmın nutuktan çıkardığı netice = Birinci ıııaddede zikredilen siyas1 an- Elh s • ·· buriyetinde kalmıya}ım. Ve randı-
şudur: SovyetRusya, başJcalan hesabına Bohemyada laşma, Mayıs iptidasındanberi teklif edi- amra ıneması . man mevzuunu elden kaçırmıyalını. 
nte§ten kestaneleri çekmeğe hiç müte - len muhtelif formüller arasında müte - HAKKI OCAKO"'LU 
mayll d~x.=1dir. Rusya, ..;..:.:1-....: ... '"--L - S k b V "'OU till~ ~ vassıt bir şekilmiş. Bu formüller arasın- enenin Büyü ir FRANSIZCA .filmini takdim eder. -*-
hiltlcrde mutlak bir mütekabiliyet iste- Sivil tayyareler da birisi mecburl istişareyi tazanunun 4 N A MU S .8 E K ÇJ S J J 1 
mektedir. eden bir pakt akdini, bir diğeri üç mem- spa n ya genera ı 
A~ı gnzeteler ~ir Alman - Rus eko- uçamaz le.ketin, komintern ile uzak veya yakın Baş rollerde: B ı · . d . 

ııomık mukareneti faraziyesini yeniden atak.ası olan bir devlet veya devletler LORE'ITA YUNG er JOe gı JYOf 
göze çarpacak şekilde ileri silrüyoı- ve Berlin 1 (Ö.R) - Sivil tayyarelerin grubu tarafından menfaatleri tebdid Ve ROBERT TAYLOR un yeni ve en ku\•vetli rakibi Madrid 1 (A.A) _ General GucipO 
bunun etrafında mülihazalar yürütüyor- Bohcmya ve Moravya üzerinden uçma- edildiği takdirde bu menfaatlerin ınüş- R i C HAR D G R iE E N Dcllano. l"ann Berline gidecektir. _Mad· 
lnr. . • sı tekrar menedilmiştir. İ1haktan sonra terek müdafaası için 1 ütün kuvvetleri- Progrnmn ilı\ve olarak; ridde çıkan bir gazeteye nazaran gene-

BERLİNDEKI AKISLER bu yasak vazedilrnq ve bir aralık kaldı- ni birleştinnek taahhfü'üntı ihtiva eden 19 MAYIS GENÇT i'V BAYRAMI bU":n tefe .. ruati·-te 1 -•~'- 1 
B l

. ı UUlo. ı.u • · P ra , me~etlcrine avdet etmiş o ao 
er ın gazete eri ise tefsirlerinde bila- nlnuş ise de dün akşamdanberi yeniden and şeklinde bir deklarasyon yapmaları- SEANSLAR: 3-5-7 ve "ı.......,~ıJarı 9 da ba~lar. 

kis çok dnha ihtiyatlıdır. Alman siyasi tntbik mevkiine konulmuştur. nı tazammun etmektedir. ~ s ı Afm n lejyonerleri şerefine yapilaca'k 



-_ ~·;··ı·· . 

Çinin 
----~'-----

Sovyet ·Hariciye komiseri 
Askeri zaferleri birin-

ci planda geliyor --Çunking 31 (A.A) - Çekiai ajansı 

bildiriyor: 

lngiliz - Türk ve lngiliz - Leh paktları
nın vaziyeti değiştirdiğini söyledi 
Rusya - Paris ve 

dostları 

Londra ile anlaşırken bütün 
garanti • • 

ıçın 

Çin gazeteleri milletler cemiyeti mü
zakerelerine ikinci plA.nda yer vermek
te, buna mukabil ilk sayfalarını Hupeh 
ve Hunan .şimalindeki Çin askert muzaf
feriyetlerine tahsis etmektedirler. 

Hongkong 31 (A.A) - Çakiai ajansı 
bildiriyor: 

llalen Pekinin 10 kilometre §imal ba
bsında Çin çetelerile dilşman kıtaatı 

istiyor arasında şiddetli muharebeler cereyan 
etmektedir. Nankeuda mahsur kalan Ja-

Londra ıs (Ö.R) _ B. Molotofun dün Rusya bütün komşuları ve bu meyanda sebebiyle kesilmiştir. Fakat yeniden baş.- ponlara mülaki olmak üzere ilerliyen bir 
akşam Moskova parlamentosunda söyle- Baltık devletleri için garanti istemekte- laması mümkündür. .. Japon Jtolu Men-dukeu civannda Çin
diii nutuktan İngiliz gazetelerinin bil - dir. Takip edilen maksad taarruza karşı Rusyanın Polonya ile munasebetleri- liler tarafından mağlup edilerek geri 
hassa kaydettikleri kısımlar şunlardır: karşılıklı yardım için müsbet bir anlaş- nin ıslahından ve Türkiye ile sıkı dost- çevrilmiştir. 

B. Molotof İngiliz - Leh ve İngiliz - maya müstcnid tedafüi bir pakttır. luk münasebetlerinden bahsettikten son-
Tilrk paktlarının Avrupada vaziyeti de- Almanya ve İtalya hakkında B. Molo- ra B. Molotof Japonyaya şu ihtarda hu- --~*---
rin bir surette değiştirdiğini söylemiş- tof çok keskin tabirler kullanmış ve lunmuştur: 
tlr. Miltearrız olınıyan devletlerin taar- bunları •Mütcarrız devletleriu diye tav- •- Rusyaya karşı bütün tahriklerin 
ruza karşı tesirli bir cephe tesis etme- sif etmiştir. Ve şu ifşaatta bulunmuştur: nihayet bulması vakti gelmiştir. Rusya, 

Posta, telgraf 
Jıeri kolaylaşmıştır. Fakat böyle bir an· Almanya geçen sene Rusya ile bir .ti- Ç~ere istiklal mücadelesinde yardım UmUm 
Jaşmanın esası mütekabiliyet prensibi- caret anlaşması için tekliflerde bulun - ediyor ve yardım etmekte devam edecek 
aır. Son İngiliz_ Fransız teklifleri bu is- muştur. Bu sene başında yeniden başlı- tir. Keza dış Mogolistan hududlanru da 

müdürü --Iatanbul 1 (Telefonla) - Poata, tel-
tlkamette kuvvetli bir adımdır. Fakat yan bu ticari müzakereler fikir ihtilAfı her suretle müdafaa edecektir.• araf umum müdürlüğüne lstanbul tram· 
--------------:__-------·--------------------- vay, elektrik müdilrü Kadrinin tayini ka-

Yü ksek Arap komitesi y unanistan rar••ınutt•r. 
---*---

Beyaz kitapta tespit olu- Arnavutİuk hudu-
nan rejimi kabul etmiyor duoda tahşidat 

·Polonya 

yapmıyor 
-ı:;.-

-·-Alf!lanyaya ihracatı
nı ·tahdit ediyor 

.. Ankara 1 (ö.R) - Atinadan bildi- Varşova 1 (A.A) -Ayan meclisi mü-
rilıyor: badeleleri son arazi tadilatına intibak et-

Yunanistanın Arnavutluk hududunda tlrmek üzere Almanya ile akdedilmiş 
tahşidat yapbğına dair çıkarılan haberler olan munzam ticaret itilMnamesini ve 
tekzip edilmiştir. Sovyetler ile mün'akid ticaret muahe -

-- desini ve Polonya - Estonya tarife itila

Adana da 
fını tasdik etmiştir. 

Bu itilaflar, resmi ceridede neşredilir 
edilmez meriyete gireceklerdir. 

-·-- Varşova 1 (A.A) - Polo!lyanın önü-

p · t"· •• f tt~ ı• v • mUzdeki üç ay zarfında Almanyaya yaa r 1 mu e l ş 1 gı pağı ihracatı! şimdiki miktarına nazaran 

lstanbı.il 1 (Telefonla) _ Adanadan yarıya indirilecektir. İhracat maddele -
bildirildiğine göre, parti müfettişlerinden rinden bilhassa demir, hububat ve hay
biriainin de r:urkczi Adana olmak iiEere va,n;ıt ve mahsulatı mevzuubahistir. 
Seyhan. lçel ·ve Hataydan mürekkep bir Polonya - Almanya bükilmet koınis -

Telavivden bir görüniiş_ müfettl§lik olacaktır. yonlanmn son içtima devresinde ihra-

Berut 81 (A.A) - Yüksek arap ko - şılarnaktadır. -*- cat miktarında yapılması kararlaştınl -
mı§ olan bu tenzilat, Po1onyarun Alman

pıiteıd beyaz kitaba cevap olarak bu sa- Netice olarak komite arapların ancak B . 1 •ı 1 yada donmuş bir halde bulunan matIO-
bah arap memleketlerile yabancı memle- milli emelleri tahakkuk ettiği zaman e y ne m 1 e batının teraküm il yüzünden zaruri bir 
ketler. hükümetlerine gönderilen muh- mutmain olacaklarını kaydeylemekte- bal almıştır. 
ilrada yeni Filistin politikasının redde- dir -~ --~-tr'-----
dlldiği teyid olunmaktadır. Aynı zamanda Filistin arap ihtilAI A t ı •• 

Bunun sebeplerini sayan komite, me- meclisi de bir beyanname neşrederek n repo o JI 
11elenin halline esas olarak manda pren- yüksek komite ile bu hususta miltesa- kongresı· 
ıdpleriniD. alınmasını tenkit etmekte, bil- nit olduğunu bildirmiştir. 
hassa mi1lt yahudi yurdunun mevcudiyc- Meclis mücadeleye devama azmetmiş Istanbul 1 (Tele fonla) - Bu yaz le-

Mısır, lngilterenin 
Filistin si_yaıetini 

kabul ediyor 
tini ve bunun beyaz kitapta yalnız tah- bulunduğunu ilave etmektedir. tanbulda beynelmilel Antrepolojl ve Ar-
'c!lde Ubi tutulmasını protesto eylemek- Bununla beraber, mutedil şefler, yeni keoloji kongresi toplanacaktır. Kongre . --
tedir 1ng· iliz politikasının tasvibine dair Filis- E 1,,,,d 1 L ş· d"d .. Kahıre 1 (ö.R) - Yan reami maha-

• :y w e top anaca.dır. ım ı en yuz ec· fild b . ·~. 
Bununla beraber komı"te yahudi mu tin araplarından binlerce imza toplamıoı:.. bt ,.,. ,_ . t" k d kJ . • e eyan edıldıgıne göre M111r, lngil-' - ,.. ne aıım ~ongreye ıı ıra e ece erını . F" . . . . . . . . 

haceretinin tahdidini memnuniyetle kar- }ardır. bild" . 1 d" tererun il.uıtindekı yem aıyuetım tatbik 
ırmıı er ır. k"" L mev nne ~oymakta tereddüt göıterıniye-

-·- ceiini ümid ediyorlar. Filiatinden gelen 
yeni Barem haberlere göre ahalinin en mühim ıamu 

lnıilterenin yeni ıiyaaetile iş birliğine ha-
lngilterede harp cephesi 

--~-.t?·---

p r oje le rİ zırdır. 

-*
Slovakyada 

latanbul 1 (Telefonla) - Yeni barem 
projeleri tabedilmiıtir. Yarın mebuslara 
dairtılacakbr. 

Amele partisi kongres.in
de münakaşalar oldu 

~*- *------
Londra 1 (Ö.R) - Amele partisi ve yon 360 bin reyle reddedilmiştir. Reisicu·· mhur Eko .k . t 

teşkilAtı kongresi halle cephesi tesisi hak- Bunu müteakip Sil ver karar sureti ge- n o Dl 1 va z) ye 
kındaki müzakerelere devam etmiştir. ri ahnmış ve icra komitesinin halk cep- Kurultay azalarına • J~ • • 
Delege Sil ver tarafından teklif edilen hesi müzakerelerinin terki hakkındaki Ye J S 1 ) m) Ş 
.lıcrat komitenin Çemberlayn milli kabi- talebi ittüakla kabul edilmiştir. ziyafet Verecek Bratialava 1 (ö.R) - Japonya Slo-
nesini devirmek ve onun yerine bir ame- --*- İstanbul 1 (Telefonla) _ Büyük parti vak.yayı miiatakil bir devlet olarak tanı· 

SON HABER 

lngiltere Irak hükümeti
ne3 milyonluk kredi açtı 

Ankara 1 (ö.R) - Bağdattan bildirildiğine göre, lngiltere hükü
meti, Bağdat demiryoluna ilave ve ailah müba.yaası için Irak hüküme
tine üç milyon liralık bir kredi açmıştır. 

Daireler bu sene yaz 
tatili yapnuyacaklardır 

lstanbul 1 (Telefonla) - Heyeti vekiJece kabul edilen bir karar
name i~e dairelerde geçen yı) olduğu gibi bu yıl yaz tatili tatbik edil
memesı kararlaşmıştır. Bu karara göre 1; haziranda tatbiki beklenen 
altı saatlik kısa mesai usulü tatbik edilmiyecektir. Daireler şimdiki gibi 
mesailerine devam edeceklerdir. 

Ankarada Sovyet fo
toğraf sergisi açıldı 

Ankara 1 (ö.R) - Bu ak§&m saat 18,30 da halkevi salonlarında 
Sovyet artistik fotoğraf sergisi merasimle açılmıştır. Başvekil Refik 
Saydam, Maarif vekili Hasan Ali Yücel, mebuslar, maarif ve hariciye 
vekaleti erkanı ile kor diplomatik serginin açılışında hazır bulunmuş
lardır. Bu münasebetle Sovyetler birliği büyük elçisi B. Terentiyef ile 
maarif vekili Hasan Ali Yüce) birer nutuk söyJiyerek Türk - Sovyet 
dostluğunu tebarüz ettirmişlerdir. 

Ziraat Bankası kumbara ikra
kazandı? miyelerini kimler 

Ankara 1 (A.A) - Türkiye cümhuriyeti Ziraat bankasının SO lira 
ve daha ziyade mevduatı bulunan tasarruf mudileri arasında her üç 
ayda bir tevzi etmekte olduğu ikramiye bugün banka merkezinde ikin
ci noter Veli Ulus ile diğer alakalılar huzuru ile çekilmiştir. Kendilerine 
ikramiye isabet eden mudilerden Gümüşhan~de Alparslan Özdem hin, 
Ankarada Baskın Beşyüz, Bilecikte Zeynep 250, Anta)yada Işık Ka
zım, Azamet, lstanbulda Suad Necmeddin Güngör selahattin Sakar
can, Anlrnrada Semiha Çetintürk, Cavi~ ~~üt, Abdürrahman, Vizede 
Celal Toker yüzer lira kazanmışlardır. Bunlardan başka muhtelif ma
hallerdeki 95 mudie de 20-50 lira arasında ikramiyele; isabet etmiş
tir. 

·Japon hatlarına • 
gır en 

lngiliz ateşesini Japon
lar tevkif etmişler 

Tokyo 1 (ö.R) - Mançuri - Mogolistan hududundan bildiriliyor: 
100 Jui~ar ~v~et. tayyareai .~~~ nehrinin cenubunda T ançi mevkiin
de tahııd edıJmıştır. Pazar gununden beri japon hava kuvvetleri tara
fından düşürülen dütman tayyarlerinin sayısı şimdi 59 dur. Diğer ta
raftan Sovyet - Mogol kuvvetleri yapılan muharebelerde 700 er, 12 
tank ve bir çok mitra1yöz kaybetmişlerdir. Kala nehrinin Mançuri ve 
Mogolistan arasında hududu teşkil ettiği bu mıntakada şimdi sükunet 
yeniden teessüs etmiştir. • 

Londra 1 (ö.R) - Resmen bildiriliyor: lngilterenin Çunkin sefa
rethanesi ataşemiliteri San-Yang mevkiinde japon otoriteleri tarafın
dan tevkif edilmittir. 

Hadise hakkında tafsilat alınamamıo ise de şimali çinde Çin hatla· 
rını ziyaret ebnekte olan atatemiliterin yanlıılıkla japon hatlarını geç• 
mit olduğu zannediliyor. Serbe.t bırakılıp bırakılmadığı henüz malum 
değildir. 

Yugoslavya kral naibi 

Berlin 2arında B. Hitle 
tarafından karşılandı 

le hilkümeti geçirerek endüstrilerin tam • • L 1. • kurultayı Cumartesi günü çalışmalannı dıiını bildirmiıtir. 
millileşmesi yolunda bütün engelleri Jngılız Ana 1ıra ıçeıı tamamlıyacaktır. Aynı gün değişmez ge- Roma 1 (ö.R) - ltalyan gazeteleri Berlin 1 (ö.R) - Yugoslavya kral naibi prens Pol, zevcesi prens 
bertaraf etmek için şiddetli bir sınıf niu- Londra 1 (ö.R) - Ana kraliçe Me- nel başkan İsmet İnönü kurultay azala- Slovakyada ekonomik vaziyetin ıon de- OJga ve hariciye nazın B. Markoviç ile birlikte bugün öğleden sonr 
eadelesine girişmesini talep e~tir. rinin ahvali aıhhiyeıi memnuniyetbahı nna Marmara köşkünde bir gardenparti rece yeiali olduğunu yazıyorlar ve bil- Berline gelmiş ve garda B. Hitler, Mareşal Göring ve diğer hüküme 
Bu teklife göre amele hareketinin diğer bir aurette aaJih bulmaktadır. verecektir. haua 200 bin Macar ahalinin fena vazi- erkanı ile askeri ve ıivil otoriteler tarafından karşılanmıştır. 
sınıflarla iş birliği haricinde kuvvetli • yette olduğunu, bunlann Macariatan le- Prens Po), B. Hitlerle bir otomobile binmiş, ikinci bir otomobild 
ve müstakil olması elzemdir. Ancak bu ~· hinde nüma}'if yapmalarmın menedildiği- Prenses Olga, madam Göring ile birlikte yer aJmııa, üçüncü bir otom Bugünden itibaren iki e§Siz ve heyecanlı filim b Y 

suretle kapitalist imtiyazlarına ve teşek- ni lldiriyorlar. bille B. Markoviç ve Marepl Göbels onları takip etmişlerdir. Hal 

kül edecek amele hükümetine isyan te- Ku"ltu"rpark sı·nemaıınJa ---·-6- bütün güzergihta alayı tiddetle alkışlamı§tır. Prensin, zevcesinin v 
ıebbüslerine karşı parlamento harici fa- aı Al d hariciye nazırının ziyareti mÜnB1ebetile uzun bir şenlik programı h 
aliyetlerin müessir olması mümkündür. manya a zırlanmı~tır. 

Bu itibarla bir halle cephesi tesisine ça- KA DiN KALBi * ••••••••••••••••••••••------· 
=~::.amele hareketine zarar vermek- • Kadınların iş sahasın- 20 Vantilatör - 5 Büyük - y E N i de Bugünden 

Delege Moni bu takriri tadil eden bir 
karar sureti teklif etmiştir. Bunda li

beral, komünist ve Travayist teşkilAtı 
arasında, kısa vadeli bir siyasete müste
nid bir ittifak akdi için müzakereler açıl
ması teklif edilmektedir. Böyle bir itti
fak Labor partinin haricl siyaset saha
aında siyasetini tatbik etmesine, demok
ratik müesseselerin vikayesine ve ame-

et 

BARBARA J O EL 
STANVICK MACCREA 
Yavrusu çalınan bir annenin hırsızlığı göze alması ve Nevyork 

tehrini yıldıran bir gangester çetesinin maceralan 

DENiZ KAHRAMANLARI 
CARY COOPER 

İnsan ticareti yapan bir korsanın aşk ve sergüzeşt anlatan eşsiz büyük filmi 
SEANSLAR her gün: Kadın kalbi 9,30-6,20-3 

dan uzaklaşmaları 4ır·Ş•ör;İı::; Türkçe Fı·ıı·m itibaren 

arttı Birde 
Londklra ı (ö.R) - Almanyadaki it S: .............. y·~·D• .. i• .. •K••••O•••p• ... y .. a ... l.a ... r .. l:·ı·e· ............... ;_·. 

iatatisti eri Alman it aiyasetinin eski İa· 

::-::::~:,:~~~:a~~::;,:ı:::.~:v:::: ı ·:·ı·'i8'i''E81ci .. Ho'R'iioli·················= 
arzu edil mit iken hll& müstahdem kadın· 2 3 A HBA p 
lann miktan 6 milyon 480 bindir. Hal- • ÇAVUŞLAR eğleniyo 
buki 1932 de 4 milyon 630 bindi. Yani 3 • BURSA SENFONJ.SJ 
7 aenede kadın ifçiler yüzde 40 artmıı· 

K JURNAL 
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Heyecanlı Bir Saf hası 
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ı::::~~~::ı:~~b;;~;::!!::::~~ Şehzadebaşı pı·yasası 
doğrudur, ne de tamamen yanlış. Her Öyle ya, insandan b&1ka bayvıuılariı( 
şey bize hem biraz doğru, hem de biraz bepai gıdalannı çiğ olarak yiyorlar ve pelıİ 
yanlış gibi geliyor. Bunun için mutlak- B • l • f • f k l t &I& Y.,1Yorlar. lnaanlar da yemekleri P,loo 

Çünkü Arşibald kadın bat ağrıları- ba§ladı .. Tasavvur edin, daha on ye- çılar, akidelerinde içtilıatıan ne olursa arası çeşıt ı ıya ro umpanya arı, or a ıinnekten vazııeçaeler, büyük bir ldllf~ 
na inanmaz, bu gibi hastalanma va- di yaşında ... Kendine ancak gelmiş- olsun, bize mutaassıp geldikleri gibi iza. oyunu, cambaz, kukla Ve hokkabazları .ıen, haylice bir masraftan kurtul•caklv. 
tiyetlerine, bir komedi mevzuu te§· tir. Sanıyorum ... l§te bu çocuk, tıp- fiyeciler de böyledir. Hele bu vasıf iza. ·1 el • b • h l • el •d• Aıçı aylığı olmıyacak, ay b&11nda ha ..... 
kil eden bir tuzak nazarile bakarmış ı kı sizin metresinize yapbğınız gibi, (iyeciler de bilsbütün gülünç bir şekle gi- ı e aımi ır panayır a ın e ı ı gazı taksiti olmıyacak, yahut oduıı .... 

-Herk.esi de kendisi gibi sanıyor. Nijniye inciler hediye ediyor ..• işin riyor. Çünkü izafiyeci zeka.sının meka- İlle defa bizim kumpanyanın oyun oy- Kumpanyam dağılmı§tı. kömür parası verilmiyecek. 
P.,mir gibi asaba malik olan dostum tuhafı ne dir bilirmi siniz? .. Vanesko nizması icabı olarak septik oldulu haJ. nadığı Şehzadebaşı artık yavq yavq Onlan toplamak, bir araya getirerek Bunu 11ayet ciddi bir tarzda dü,ıın..., 
kadınlarda bat gösteren asabi buh- aralarındaki münasebetin gizli kal- de fikrinde atiyetle ısrar ederken mut- diğer kumpanyaların da gelmesi ile re- yeniden kumpanya kurmak paraya bsğ- yahut öyle görünen hekimler do çıkmır 
raolara hiç inanmıyor ..• l§te hakikat masını ve gerdanlığı kendisinin ver- laka doğru geliyor ve bu suretle kendi vaç bulmağa başlamıştır. Aksaray mu- lı idi. Halbuki hastalığım benim bütün hr. Kendileri naaJ yedikleri bilinmeue 
budur ... Arıi, aziz dostum ..• Siz ka- diğini kimseye söylememesini ona prensipleriyle tezada düşüyor. Bu te • hitindeki biltün tiyatrolar şimdi bura- tasarruf ettiklerimi eritmişti. de, baikalannı çjğ yemeğe razı etmek 
Clıolardaki ruh ve ainir zaafını asla tavsiye ettiği halde, kadın bunu hiç zat ta gösteriyor ki ne kadar hasbi olur- ya akın etmişlerdi Şehzsdebıışında Mecburen ve muvakkaten Manakyan için ıürlil türlil ve lezzetli çiğ yemek ıı.. 
biseetm.iyor aunuz.. saklamıyor... Gerdanlığını herkese sa olsun insan en müteal iddia ve tahar· •Şark> tiyatrosunda (Hasan), Ferah ti- ile birle§ti.m. (Penbe kız), (La maskat) ıeleri tertip edenler bile vardır. 

-Sttanil.. gösteriyor .. Erkekte ihtiraz ve kııdın- riyatında bile, hiç olmazsa kendi irade- yatrosunda (Manakyan), Veznecilerdeki operetlerini birlikte oynadım. Fakat Ma- insanı yemek buaUJunda hayvanlarla 
lngilizin yeşil gözlerinde sert bir da cesaret? .. iki tarafın benliğine ay- sini tatmin etmek için,, bir şey için tea- Osman ağanın tiyatrosunda Abdi ile ben nakyanla aramızda eskiden beri mev • klYaa ederek çiğ yemeii tavsiye etmek. 

fİmşek panltılan belirdi. .. Lehli bp- kırı olmakla beraber, bu vaziyetin mili ediyor~ Bir şeyi düşünmek, önce- oynıyorduk. Eski Sokratın eczanesi ye- cud bir iğbirar yUzllnden onun yanında medeniyeti inkar etmek, inaaııın medeni 
la bir eldiven gibi birdenbire yumu- yepyeni bir §ıklık ifade ettiğini inkar den bunun luıkkında karar vennek ve rinde (Zok - Zok) biraderlerin maymun fazls kalamadım, ayrıldım. Elimde mü- olduğunu unutmak demektir. yemek! .. 
pmış ve savurduğu alaylı kahkaha- edebilir misiniz?.. sonra istiyerek onun ardısıra gitmek kumpanyası, Letafet apartımanı yerin - zik ve piyesleri ile bir çok operetler var- rimizi piıirrneii bize medeniyet öğretmit
farı arasında, başka şeylerden bahset- Bu gevezeliklerle güya bir mari- daima imli neticeler verir. Filozof, haki· de Holandalı bir kukla kumpanyası, üst dı. Manakyarun aleyhimde uyandırdığı tir. Ve medeniyetin en büyük zevklerin
ın'4e koyulmuştu... Semoviçin 0 fet a mı ibi bir ka kuvvetli kah- ki filozof hiç olmazsa kendi cemiyetinin tarafında at canbazları ile Şehzsdebaşı tesirle başta Leblebici Horhor olmak den biri de yemekleri piımiı olarak 7 ., 

Clakikada anlatbğı şeyler dinliyenleri kah~ ':.v~r~uktan a:nra, soluk al- prejüjelerini çizmemiş, içtimai be~ türlü adeta dalıni bir panayır yerini alınıştı. üzere yedi o~etl yasak e~er. Ben, mektir. Vakıa çiğ olarak yenilen çerezler 
utandıracak derecede ııerbest, çok re- madan tekrar yeni bir hikayeye baş- mürai değerlere arkasını çev~, .:~· Kahvelerde oynatılan Karagözler, hok- Penbe kız, K'."".' klhya, Turvil hamam- de zevk verir ama, k11ın, buram buram 
z:il&ne ve açık mevzulara temas edi- h ordu: · ııız bu düğümler kıiinatm bir tek diığü- kabazlar, medahlar da üstelik caba.. lan operetlerını oynamağa başladım. duman çıkaran bir çorbanın ve ncak 

Yordu y aptıgı" bütün kirli i•lerı,· y I b d daha ._ .k b" münü olsun çözmek için yanmakta bu • Ben, tulllatta kuvvetli idim. Abdi ise Ufak bir kadro kurdum. Tekrar Trab - llnümüze ~etirilen .,.;;7 el kıunnıı bir bif.. 
... • - şte, un an a:omı ır k ·· bulm Faka (H ) · · O da hem h • ·-~ döndüren bir çabuklukla mutta· h • di O ·· 1 h · lıuunuş adamdır. ço şohret uştu. t asan • zuna gıttim. ra operet em tu- tek parçaoının verdiği zevk, o çerezlerde 

aıl ifp ediyordu ..• Bet dakika sürme- O:, se... ~ gun ~ bilanı, k §~ Bu adam şu veya bu filozofun tesiri- basık burnu, Abdiye nazar~ ı çevik vü- lllat oynıyordum. İşte bu sırada küçük bulunmaz. Çiğ salatanın üzerine bile P .. 

den, onun bir haftada başından geçen n~eç Y? km~·: ece sı ne kapılarak ve yahut şu veya bu içtimai cudu hım hım sesi., külhanbeyi taklid- oğlum Ziyanın ve üç gün sonra da zev- mit yumurta dilimleri konulunca aalaıa.-
maceralarını en gizli noktalarına va- niz, ışte ta en sı... cereyanlara takılarak halledilemiyen bir !eri ve hazır cevaplan ile karşımızda cemln vefatı beni Trabzunu terke mec- nm vereceği keyif artar. 

1ıncıya kad~ tamamile öğrenmiştim. •• BiTMEDİ •• meseleyi yokmuş gibi reddetmemelidir. ciddi bir rakip olmuştu. bur etti. Bununla beraber, zevk ve renk itle-
Lehli telvis etmedik, leke sürme- Bizde bir de vicdan vardır. Vicdanı da Abdiyi •Abdülhamide• çok medhet- İstanbula döndilm. rinde müno.kqa edilemez derler. Baza. 

_,,,_ L:- b" b ak.mı d K d" hayat ve teli§ gibi inkiir etmek kadar mişlerdi. (BA irade! seniye) benden ay- İstanbulds tiyatro faaliyeti Manakyan lanrun keyfi yalnız r;g" yemeklerle ael .. 
wa. ....., ır yer ır yor u.. en ı B 1 t . .. .. lül" ilk' ıldı . ti ben L mik . il Basandan ibare ı...1_...... ~ • 
tenıre e ır ızım 8C are e , +_ .. ___ .._ __ ,-11_ __ ecegını ıt.a u etme"' mumıun ur. a· L- til b" likte b" • f ti" d nzve bir haksızlık Ve bir dar diışunuŞ r 0 saraya gıt Ve •a.O • SlZ 8 t ~~ bil •· . ,_ b i ,_ .. _,_ .. d"' f 
boşboğazlıklara mevzu ittihaz etmit- _ olur. Deniliyor ki vicdsn içtimai hır kaldım. Şeyh •Hakku isminde bir ko- UQU1DWllllil ayrılmq, ıızakla§'"'I• uzqn kat hazım bakımından?. 

t . C'!<. _,_,_ L-- da ,__ .. 1_ nesnedir. Belki. Bizim de mücadele et- mik buldum. Fakat (Hakkı), Ahdinin müddet Trabzwı, Adana, Halep, Berut, B b-'----d .• . . d-L• 
ı... ~er a.ıu.ı. uatın oıaa, ışı &.O- ~ .. • T dol ... -~- 1 ~1 ğı beni halka u aıum an ÇJ& ve Plfm.Jf aruuı .a&.l 

1 y Fakat bir h den bilir? mek istediğimiz bu içtimat vash degil yerini tutamadı. (Hasan) bundan isti - arausta _....., o ma ı m fark yemeklerin cinaino göre değİfir. 
a Hiç h ~ op.ne de sad. Bu ay içinde midir? Kıymetler hakkında mesallyet fade ederek ·jönprömiye• mi:I Todorl- unutturmuştu. Abdi de sarayda oldu- Et yemekleri pİfİri)ince hazmı gilçl .. 

d.nl~ eınmd ıyetAnlatverm_e en I de ve müeyycde tayin eden iki kuvvet kar- yi eyi bir konturata bağlıyarak aldı.Biraz ğundan Manakyan ve Haııan rakipsiz 
onu ı ıyor um... bgı fCY er e l . . . 'cdanı eli ti .ı.. p da 1arak lsrdı. ıir. Meaeli. mide uaareainden aynı mik· b' de b" • be. d b" hakikat I- Milletinin kendi siyaset şısındayız. Bırı cemıyet vı ye- sonra aynı sure e me,..ur • eruz• u o oynıyor .. d .• • . _ d 76 niab t• 1~.J.ı<... ır nihıa birtm e ır h 0 

.. _ .... ·-da hlssı·yablll bileceğimiz örf ve kannnlardır ki bunla- benden çektL Ben bu vaziyette w onlann oynadık- tann-~~ hale çıgd aıııırh--ı eti yuz ru::, _ d ;
0 µı-·· sar surette, emen ae- aaaaauaı kanla değiş kte 1 1314 . "di K artık lan uhltl rde nlara rekabet edemi te em...,.. e "'Pamaaın yuz e 

~liyordu: yoklıyacak nnduklzamanhilir~e. me ak ---•-~ed •. o • --"' . seneHsı ı .. k =~l~ H ....Al~ anlae~-- oK -----ı- Y 'bahye- kızartmaamdan da yüzde 23 verir. Fakat 
Ar . Madam N". . , dı * arını ız. Anc b........-"' egışen Ulll.lemıştl. asan, • o ~ sssn ~..,....... UllU. um,-..,- enı - .• enilm . .. 1 1 d biri 

- §ı... ıınırun ta§ı • -- -- . . . li . . bulm ed Bakırk"-'•-d ""··- da çıg y eaı en guç o an ICY er en - . danlı" L __ L_ _ _] kısımlan şekillerıdir. Yoksa J. Chesa C• efendi• olarak şo'hret 114, yer tut- ç e, u,~ e, ··~taşın oynı- . E. h '- . ·- ı---L . bilm·-' 
gı yenı ger gın nu1UJK1a mısı- dedi"" "b" unların h 1 • hi rd etbr. ti erıuıaın çıg o"""" yrye .,.. 

Ha P k . y . M _ BAŞTARAFI ı İNCİ SAHİF'EDE - nın gı gı ı b cev er en ç muştu. yo um. kabil .__ dı b &L! h •-'·"--·-ruz>.. yır mıl.. e ı.. asız ar- b" akıt d "' ·şt· Bun! d d b' o·ı Halil Hal t k kuman Bir aralık eliınde ye"-1• olan Ha 0 '""Y ' e._ verem aa......,uuu 

E
' s· d f kında d - ·ı . . . '\ ır v egışmemı t.r. ar a a ır g um , ep e, mer ez .. ~ • - tedavıa" i de mümkün olurdu. 
ır.. ız e. ar. .egı. m_ısmızr:. daha artmıştır. Termometre, 33 dereceyi iyilik endişesi Jıiikinıdir ve bu endişeyi danlığında inzibat zabiti idi Beni Halebe san• Is birleştim. İstanbuluıı başlı başına 
emek. zarıf hır çok mcılerın t,.•kil Yumurta da öyle.. Çiğ yumurtanın en , • b kı . • .. -. göstermektedir ki, bu, mevsim için bir ortaya çıkaran yine ferdin inkar etmek davet etti. Komik olarak Şeyh (Hak- komiği ~ olan Hasan benim kar. 

~~~1 u • ym~tli yumagı ~o:eme- rekordur. istediğimiz vicdanıdır. Vazü kanun de- kı) yı da alarak lrupmanyamls birlikte şunda nükte atmakta zorluk çekerdi; kolay, hazırlop yumurtanın en gilç baz
dınızl.. ~er dikkat e~y ~n~ bu Sıcaklar yüzünden Nevyorkta bir kişi diğimiz unsur örflerde bile cemiyet de- Halebe gittim. Orada bir buçuk ay ka- Ve bu zorluk yilzl1nden şöhretinin bo- medildiğini herkea bilir. Bunu isbat eden 
gerd~lıgın oldukça ~e~erli hır §ey ölmüştür. ğil, yine bazı mümtaz şahsiyetlerdir. dar oyun verdik ve çok m.uvaffak olduk. zulacağından korkar, daima beni sahne- güzel tecrübeler de yapılmıthr. Bu teczil· 
old~nu da sezec~~tmız.. . Hava şartlan hakkında neşredilen teb- Ben geçen tatil günlerimi Orta Anado- Bertrttan Halebe gelen bir tiyatro bl· de mat etmek isterdi. Ksç defa perde belerdo elde edilen neticelere göre SO 

Nııı, ~un.u .k~nd~~ne h0edı?'e eden liğde bugünlerde bir değişiklik olnuya- !uda köy köy, bayır bayır geçirdim. Eğer nası sahibi ile konuştuk.. Bizi Beruta ça- açılmazdan evvel yaıııtna gelir: derecede aıcak ou içinde durmuı yumurw 
adamın ıemını sıze soyledı mı?... Bu- cağı bildirilmektedir. en mütereddi yerlerde bile örflerin ko· ğırdı. Onunla mukavele yaparak Beruta - Babscığun, birbirimizi üzmiyeliın .. ta akından, muayyen bir n\ikıar mide 
~ mı .. hayırL; .Ne yazık}.; ~un~ ruyucu şifakar tesirleri hii!A devam edl- gittik. Berutta da muvafaloyetli oyunlar Der, fak.at sahnede bir biçimine getl- uaareai içinde ı 7,4 milimetre uzunlu.-
butUn dunya bılıyor da, sızın bır Vaşington 1 (A.A) - Bahriye neza- yorsa bunun vicdan ve dolayısiyle ah. veriyorduk. rlp bir nükte ile beni yere vurmak ister- ğunda bir parça eridiği halde auyuıı • 

peyden haberiniz yok ..• Bu gerdanhğı reti ile sahil muhafazası servisleri dün !Ak kontrolünü gı"zli açık yapmakta olan Bu d Ad -"-l Bahri paşanın dl. Onunla oynadığım oyunlarda hem caklıiı arttıkça ve yumurta daha ziyade 
N.j · akd' cd R h sıra a ana v...,. b kıld k · urta akını 

.'. ~ıye t un en, • om~ya akşam atlas Okyanosundakl bütün ge - cali ruhlu kimselerin oralarda yaşa • bir düğünil vardı. 0 devirde gerek ev- hiddetlenir hem de yorulurdum. Ti!rki- ıra 1 ça enyen yum n uzwı-
kuçük Vaneskodur ... Bu bır hakıkat. milere •A• yolunu yani Avrupa ile makta olduklanndan ileri geldiğini lenın d"'g"ünl . d g k sünnet dü- yedeki bütün •meşhur komik• lerle oy- luğu azalır ve azala azala nihayet bazu-
r·· k.. · ·ı N" · · bo d e u erın e ere lop yumurtanınki 7,4 milimetreye kadar :--un ~: ıncı ~r. •ınının y~un a, Amerika arasında her ~aman takip edil- memnuniyetle müşahede ettim. ğünlerinde orta oyunu, tiyatro getirt- nadım. Hepsini çok eyi bilirim. Abdi ile 
ışte gunC§ gıbı parhyor... lkı taraf mekte olan yolların bıraz cenubundakl Eğer örfler herkesin elinde kalsaydı mek adetti. Bu sebeple Adansdan Be. eyi ayarlanmıştık. .. Fakat ben Hamdi 
razı olduktan sonra, bu i~ kim ka- yolu takip etmelerini bildirmişlerdir. çabucak sıhra irca edilir, ve yahut ta bu ruta telgraf çektiler ve bizi davet etti- ile oynadığım oyunlardan zevk duyar· 
rışabilir ..• Fakat Ar§İ ..• Küçük Va- Sebebi, bu yollarda pek mUhiın mik- tehlikesi, kötüye yorulank cemiyet ha· Jer. dım. 
nesko cidden parlak bir tarzda derse tarda Aysbergler bulunmasıdır. yatını yaşanılmaz bir afet halhıe gelme- Beruttan deniz yoliyle hareket ettik. 

Akdenizin 
. . . 
ıncısz 

siyle karşılaşırdık Ortaçağın derebey - Mersine geldiğimiz zaman Bahri P8§8 

leri veyahut dağdaki haydutlar kendi bizi bizzat vapura kadar gelmek sure -
vicdanlarının sesine uyduklan için ta • tiyle karşıladı. Düğünden sonra Adans
salliit etmiyor, adam öldilrmiyorlar. Bu da bir ay kadar kalarak oyun verdim. 

-BiTMEDi-_, __ _ 
ltalyan elçisi Roma. 

dan döndü 
Çeşme Plajlarında rezil mahlılldarda vicdan olınadıiı ve Oradan Tarsusa geçtim. _ BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

cemiyette kanun hiiknıiinil yürütecek Tarsusta birdenbire müthiı bir hasta
kuvvet kalmadığı için h.ı.sızlık arasıra lığa tutuldum. Bu vaziyet karşısında 
bütün dehşetiyle üzerimize çöküyor. Ce· kumpanyam İstanbula döndü. Ben Tar
nıiyet kuvvetli olduğu vakıt bile cemi· susta ve yatakta ölümle iki ay mücade
yetin inhiliil etmesini hasretle bekliyen le ettiın. Ve neden oonra İstanbula gel
dinimiz haydutlarls omuz omuza yaşı· dim. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • 
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Büyük HALK Hikayeleri 
-22-

yor. Bunlar, bu şerir serseriler örf ve --------------
kanunlsn bile, fırsat düştükçe, karan - yollardan gidilerek yapılan kötülük fem.. 
hk ruhlannın temayüllerini tat - rinleri değil de nedir? ÖrOer ve kanun· 
min etmek için tefsir edip hiyle ile mah· !ar bunun farkına vardıklan gün cemi -
kemelerde o mukaddes şeyleri kendile- yet ve fert için haki.ki terakkiye doğru 
rine pek ala adet yapabiliyorlar. Bu iyi ilk adım atılmış bulunacaktır. 

HASED EDILENLE HASED - ler altına yumu§ak bir minder koymut-
EDENIN HIKAYESI !ar. Kıskanılan adam minderin üzerine 

Bir varmış bir yokmuş. Bir şehrin bir korkudan yarı ölil ve yan diri bir halde 
mahallesinde iki komşu varmış. Bu kom· uzanıvermiş. Onu baygın ve kendinden 
şuların birisinin işi çok iyl gidiyormU§, geçlllİf sanan cinler, sallam•ğa lüzum 
öyle ki bu adam eline ne alsa derhal pa- görmeden aralarında ~yle konuşuyor
ra oluyormuş. Bu adamın knmşusu kıs- larmış. 

Gözlerimden kanlı yaşlar akmağa baş
ladı. Bir ıey söyliyemiyorduk. Fakat ba
kışlarımızla konuşuyorduk. Onun göz
lerinde cettiğini gördün mü?> diyen bir 
mana vardı. Titrek eli ancak k:ılıncı kal-

lı:anç bir adammış. öteki adam kazandık- - iyi ki bu adamı kuyu içinde boğul-
- Şu masuma ne dokunuyorsun. O- ça kazandığını görür ve kıskançlığından maktan kurtardık. Bu adamın yaptığı 

nun yerine benim kalamı kes. dedim. çatlıyacak hale gelirmiş. Fak.at o kıskan- iğlikler o kadar çok ki komşu memleke
Cin yalvarl§lanına hiç kulak asmadı. dıkça öteki de git gide daha zenginle- tin sultanı blle bunun ismini duymuş, 

Kadının evveıa bir ayağını sonra da öt.,. şirmiş. Kıskanılan adam şehirde duramı- ve deli olan kızını iyi etmek için bu ads
ki ayağını bileklerinden kesti. O zaman yarak, ıssız bir çölde, ıssız bir kuyunun ma getirecekmiş! 

dırıp bizyana fırlatabilecek kuvveti bu- kadın beni teselli etmek için bana tebes- yanına bir kulübe yaparak orada yerleş- - Ya öyle mi? Acaba pad.i§ahın kı-
lablldi. Cin kılıncını aldı, eliıne uzattı. süm etti. Kadının tebessümünil gören miş. Bu adam bu tenha yere çekildikten zını hangi fena cin deli etmiş? 
cöyle ise sen bu kadının başını kes. Cin büsbütün kudurdu. Bir hamlede ka- sonra gelip geçen yolculara o kadar yar- - Hangi cin olacak. Cinlerden Ibli· 
Yoksa seni ben öldüreceğim.> dedi. Ka- dının baŞlll.I da kesti. Teessilrümden ben- dımlar o kadar iyilikler edermiş ki, bu sin oğlu Demdemin oğlu memun o kıza 
dının bakışlarındaki yalvarmak gönlil- de cansız olarak yere yıkıldım. Bir sz adamın iyiliğinden her yerde bahsedilir tışık olmuş. onun için de kızın aklını 
me sindi. Hüngür hüngilr ağlamağa baş- sonra cinin beni de sarstığını duydum. olmuş. Klskaııç adam kıskandıı?ı adamın başından alm!§. Halbuki bu adam için 
!adım. Ifrite döndüm, ve cey şanı dün- Sarayda kadının izi bile kalmamıştı. Cin çölde bile şöhreti artmakta olduğunu gö- o kızı iyi etmek işten bile değildir. Çok 
yayı kaplıyan kahraman, aldı kısa bir bana döndü: rünce dayanamamış ve atına binerek g;. kolaydır. 

vam ediyor. 
İtalyan mekteplerinde Tilrklye 

aleyhinde bir şarkı okutulduğuna 

dair Ç1kanlan haberleri tekzip ede
bilirsiniz. Böyle bir hareket kati· 
yen yoktur. İtalyada Türklere kar
şı dostluk h1sletl mevcuttur.• 
Sefir, sorulan bir suale cevaben 

de İtalyanın sulh için çalıştığını 
beyan ederek sözüne nihayet ver· 
miştir. 

ne götürüp yatağına yatınnl§lar. Erte
si gün komşu memleketin sultanı bu ada
mı kızıyla vezirlerile birlikte ziyarete 
gelınlş. lyl adam clnlilerln tarif ettiği gi
bi yaparak kızı iyi etmiş. Padişah o ka
dar memnun olmuş ki kızı adama tezvlç 
~· Bir sene sora padişah ölmil§. iyi 
adam da babasının yerine padişah olmU§. 

Gel zaman git zaman bir gün bu padi
şah evde iken tek ve tenha gezen bir di· 
lenclye rast gelınlş dilenciye yaklaşınca 
bu dilencinin onu evvelce kıskanan adam 
olduğunu anlamış haline ac~ onu sır· 
malı takımlı bir küheylana Oturtmll§, 

kıskanç adamın fenalıklarına karşılık 

onu vezir yapm1,1. ona saraylar vermlş. 
Allah da bu padişahtan memnun olarak, 
ona, kıskanç adama verdiklerinden bin 
kerre fazlası bolluk vermiş. 

iKiNCi DILENCtNtN H1KAYES1 
DEVAMI 

kadın durp dururken beni öldürmeği - Seni öldilrmiyeceğim, dedi. Yalnız dip onu çölde bulmU§. cBir az öteye gel - Kolaydır ya! Bu adamın kulilbe-
hakka ve adalete mugayir görürde, ben sana bir fenalık edeceğim. Şimdi fena- sana çok iyi bir havadis vereceğim> de- sinde kara kedi var. Bu kara kedinin !erini uzatma> ne desen faydasızdır, ben· 
nasıl olurda benim gibi dünya görmüş lıklardan fenalık beyen. miş. Kıskanılan adam, komşusunun bu kuyruğunun ucunda beyaz bir leke var- den merhamet umma diye bangır bangır 

İfrit bu sözleri dinlerken <boşuna söz-

dert çekmiş bir adam ona kıyabilir. Eğer Ben de cevap olarak: sözüne inanarak onunla beraber tenha dır. Bu adamın bu beyaz lekenin beyaz bağırdı. Bir eliyle belimden kavradığı 

iner. 
Bereket venin ki yumurta et gibi de

ğildir. Çiğ de içilir, rafadan yahut hazır
lop olarak da yenilir. 

Yağlar da çiğ yenilince dalıa kolq 
hazmedilir. Tereyağın hazmedildiğini İD
oan hissetmediii halde, yemekleri Pİfir" 
meğe yanyan yağların hazmından az çok 
zahmet bile çekı1ir. Ondan dolayı. iyi.ı 

yemek aade suda h&Jlanaralc yenilirken 
üzerine çiğ yai koymakbr. 

Taze sebzelerin bazılan çiğ olduklan 
zaman kolay hazmedilir. Çii yenilebiliı
ae .• Fakat taneli oebzelerin tazesi de, ku
rusu da pifirildi.kten aonra daha kolay 
hazmedilirler. Hele unlu yemekler piııi

rildikçe hazmedilmezler. Zaten hamur 
i.ıerini çiğ olarak yemek kiımenin hab-
rmdan geçmez. 
Pirinç te unlar gibi. Pirinci çiğ olarak y&

mek kabil değildir. fakat yağla kanfa.
rak pilav olduğu vakit, yafidan dolayı. 
hazmı güçleıir. Sade auya haılanıp üz., 
rine çiğ tereyağı koyup yiyebiliraeniz. 
acayip bir yemek olmakla beraber hazım 
kolaylapr. 

Y emiıler bile çjğ olarak yenildiği hal
<IF. piıirilince hazmedilmeleri kolaylapr, 
Onun için mideti zayıf olan haatalara ye. 

mitleri pifirdik.ten ıonra yedirirler. Çil 
yemiı midede gaz yapar, pi~it olunca 
yapmaz. 

Şu kadar ki sadece piımiı yemek de 
doğru olmaz: Vitaminlerden dolayı. Va
lr.ıa vitaminlerin bazılan yemekler Plt
tikten sonra bir dereceye kadar kalırlar. 
Fakat ne dereceye de daha çok vitamin 
bulunduğu ıüphesizdir. 

Demek ki hem pİfm.İf, hem çiğ yemek 
liizımdır. Pişmiı yemekleri kolay haz. 
mctrnek için, çiğ olan turp, salata, ycmlı 
gibi teYleri de vitamin bulmak için. 

G. A. 

Mısır • Sov yet ticari 
münasebetleri ecel şerbetini son damlasına kadar içire- - Siz bana hased edilen adamın ha- kuyunun yanına gitmiş. Orada kıskanan fillerden yed! daneslnl bulup ateşte ya- gibi göklere kadar uçtu. Sonra birden-

ceğini bilsem hiç bir zaman elim böyle sed eden adama ettiği muameleyi yapı- arkadaşı. Birdenbire bir tekmede kuyu- karak dumaniyle tiltsülese kızı iyi ede· bire yüksek bir dağın tepesine indi. Eliy- Kahire 1 ( ö.R) - Mıoır, Sovyet R.,.. 
bir cinayete varamaz> dedim. Cin bu nız. dedim. nun içine atmış. bilir. le yerden toprak aldı. Sonra anlamadı- ya ile ticari münasebetlerini islô.h içlıı 
sözlerimi duyunca evveli!. kadının bir Cin de bana: Kıskanılan adam kuyuya düşünce su- iyi adam clnlilerin bu konuşmalarına ğun bir şeyler söyliyerek, Topraklan müzakereye giriımiıtir. Londra sefirina 
elini, sonra öteki elini bileğinden kesti. - Hased edilen adam hased edene ne ya batmamış. Kuyunwı dibinde iyi cin- kulak misafiri olmuş, fakat ses çıkarma- üzerine atb. Birdenbire derimin rengi ka- bu makoadla Sovyet sefirile temasa ge9' 
Bu manzara karşısında çıldıracağım ge- yaptı? diye sordu. Ben de ona şu hikA- !er yuva kurmuşlar. Kıskarulan adam mış. Cinler konuşmaları bitince adsmı rardı. KemJklerlmln iliğine kadar bütün mesi emredilml,tir. Müzalce~eler bilhuaa 
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Ah bu mavi gözlü kadın 
Yazan: ECZACI KEMAL K.AKTA.S 

Lut' un kızları 
Moda 

--tı--
Her kadın ııüzeldir, her elbise ıık. 

Onu talii, yıldızı 
öldürmek, yok 

ile birlikte boğmak, 
etmek istiyorum 

Elinde bir sanatı bir marifeti olanlara 
kolunda altın bilezik var derler. Bilezik 
koldaki varlığı, altın da mutad kıymeti 
ifade etmektedir. Altına kıymeti insanlar 
beyhude vermit deiildir, onun değerini 

Efıane tarilalerınin yazdıklarına g6re, Lut'un 
iki kızından da zü.rri yeti olmuıtu •. 

H1riatidi.nin &özleri bir Marinanın yü- Çok yorgun ve ayni zamanda sinirli bir 
züne, bir dekolte vücuduna bir de elinde halde: 

sadece kudretinde bulmuı da değildir- •Tevrat• ın yine •Tekvin• lı:ltabının BilAhara onlar da Beniiarailin esareti al-
ler. Altına kıymet vermek, bütün insan- bu Lut meselesini izah eden on doku - bna girmişlerdir.) 

güzel !Pyioen kadının bütün hüneri elbi
seıini J&hsiyete İmtizaç cttirebilmesind ... 
dir. Güzel görünen kadın kendi maddi 
ve ruhi hüviyetini aezebilen kadmclw. 
y okaa moda her&\in deiiJen, bir aün ey .. 
vel güzel dediiiine bir gün ıonra çirkin, 
bir kaç sene evnlki çirkine bir kaç sene 
ıonra güzel diyen bir varlıktan batka 
nedir) 

tuttuiu tarap kupasına gidiyordu. J - Hepiniz. dedi, uyuyorsunuz.. \ 1 e lığı etrafına toplamak, adeta ona ibadet zuncu babının 29 - 37 nci Ayetlerine ka- Amonller halı:kında da yine aynı ki. 
edercesine hürmet ve •evgi göstermekte dar olan kısmında, Lutun Sodomdan çı- tap 45 inci sahüesinin ikinci sütununda: Sebaatiyano onun tereddüdünü görün- hepinizi de burada kıskıvrek yakalıyacak-

ce: . . _ / l~r ve ölüme gönderecekler, haberin!ı: 
- Çabuk ıç, dedı, yoksa benım odam- 1 bile yok:. 

insanlar haklıdır. Beri taraftan diğer kışından sonraki vaziyet şöyle hlldye •Amnıon Lutun küçük kızından olan 
madenler, altının bu itibannı çelcemezler, edilmiştir. oğlu idi· diyor. 

Dünya nasıl rüneı etrafından müte• 
madi bir hareketle dönüyorsa, terzi de 
mütemadiyen modanın etrafından dönüp 
duruyor: bir nokta etrafında dönen her 

teY gibi ıimdi bulunduğu yere bir müd
det ıonra tekrar geleceğini bile bile dö
nüyor. Siz de isterseniz bu dönüşe uymak 

mecburiycttndeainiz., fakat bundan ev
velki yazılanmdan birinde ıöylediiim p.. 
bi ona tibi olarak değil, zevkinize onu 
tabi kılarak .. 

da bir daha fal&p içmeie huret kalının. Karbonopainanın bu sözleri ansızın gİ· 

Çünkü ben artık içecejiiın bütün fArapları riti kadar hayret ve dehşet uyandırdı. 
bizimle elele veren bu güzel kızın, Mari- - Ne biliyorsun} Nereden biliyor-
nanm elinden içnıefe karar verdim. •un '> 

Sebaatiyanonun ıon sözleri Hıri.tidiyi Genç kız. bu teli.oh suallere cevap ver· 
temin etmeğe kifi geldi. meden önce: 

Bizimle elele veren.. - iyi k~ dedi, burada, ikinizi de be-
Demek bu kız her ,eyı biliyor ve hem raber buldum. Ve yİn• iyi ki sarayın arka 

de el birJiiii yapıyordu. kapıoı açıktı . Yoksa kendimi her kese 
Şarap yuvarlandtktan aonra Sebaıtiya .. göetermek ıuretile büyük kapıdan iı;en 

no Marinaya; cirmeii bile göze almıştlm. 
- Şimdi artık ııeç kartımıza otur... - T elA~ın neden? 

Doatumuz muhterem baı vekile bilmedik.. - Baopapaz. Sofi annenin yanına gel-

lerini anlatalım.. di, daha doğrusu gelmif ve onunla ko-
Dedi. Marina bu emre sevınçle imtiaal nu§mUf... Komplocular bütün planlannı 

etti. kurmutlar ve ite baolamalt üzere imişler .. 
Sebastiyono, bq vekilin, imparatoriçe- Mavi ırözlü kadm... imparatoriçe ola

nin nud ald.Cik.lerini. KarbonopsİnaDID cakmıf... Buna bizzat imparator da razı 
yapbfı bir batarun nud Ye ne ıı:ibi netİ<:er olmUf... imparatoriçenin cenaze" kalk
ler verdifinj, Sofi anneyi. onlamı fimdl tıktan bir kaç gün sonra {Mavi gözlii) 
T eosyanın metum sayılan evinde olduk- sara7a getirilecekmit.. B~vekil öldüril
ları, velhud bütün bildiklerini anlatb. lecekmiı .. Yeni batvelcil lı:im bilmiyorum. 

- Ne olur ne olmaz, dedi. Bütün bu Fakat onun öldürüleceğini, Seb .. tiyano· 
itlerde bize, senin o kadar korktuğun bu nun da ayni 5.kıbete uğnyacağını ba§ pa
haremde emin, kuvedi bir el, bir yar .. paz Sofi anneye söylemiş .. Bizanata ve 

dımcı lizımdı . Bu yardımcı iae Marina- muhtelif yerlerde kuvvetleri varmış ... 
dan b~kuı olamazdı. Bunlardan en mühimmi Vlaherna aara-

Mari.na hem güzel, hem zeki ve ayni yında İmİJ .. Adadan yeni kuvvetler geti· 
zamanda bir adam öldürecek kadar da reccklcr ve bu kuvvetleri de Sofi anne 
gözü pekti. öyle değil mi Marina.. ile benim bulunduğum konağa ycrleı,ti

Ccnç ve gÜz:cl kız, insanı çıldırtacak receklermi9 .. 

kadar ateıli bakışlarını önüne eğdi. Tam zamanında ve mavi gözlü kadın 
Huistidi artılc itiraz etmiyordu. imparatoriçe olduktan sonra ihtilal çı-
- Öyle İse birer ıarap daha.. karacaklar, imparatoru devirip yerine 

ba§ta bakır olmak üzere çinko, kalay de- Lut, yanında iki genç, yetişınif kızı Sodom ve Gomorrenln mahvedilmesi 
mir beraberlik yaparak, altına rekabete olduğu halde şehirden çıkıp ta bir dal- ve Luta ait hikAye arasında bütün efsa-
kalkmtflar. Halbu ki altın onlar gibi de- da sakin olunca şehir mahvoldu. ne tarihleri ve kitapların kaydettikleri 
iiildir o harici tesirlerden daima kendiıri- Kızlan dal bafında k.almalı:tan kod:- •Lutun kızları, na ait rivayeti de mes
ni muun tutmu~tur, havadan rütubetten tular. O civarda bir mağaraya iltica et- ldlt geçmek istemediğimiz için olduğu 
nem kapmaz, bugün parlak yarın pu tiler. Bu mataranın bulunduğu yer bir gibi zikrettik. 
tulmUf ırörülmesine imkin yoktur. Altı- bat yeri idi ve Tan~. onlara, bu bal ye- * 
nı çelcemiyen madenler bir kıaım çinko rinde iaşeleri için yiyecek ve şarap bu- İbrahim peygamberin senede hır defa 
ile iki kwm kırmızı bakır birle•mitler, lundunnuştu. Burada bir müddet yapa ve Saranın müsaadesi ile Hacerl \"e ıs. 
altın ıı:ibi oararırutlar, pas tutınuyoruz id- yalnız sakin oldular. Kızların büyUğll, maili ziyarete gittll!inJ. blllyonız. 
diaunda bulunmaia kalkmıtlar, fakat kilçüğilne dedi ki: İsmail artık bilyUmUştU . 
hiç bir vakit altın olamamıılardır. Öte _ Pederimiz ihtiyardır. Biz burada Hacer de burada •vadesi geldiği için• 
taraftan dokuz k .. ım bakır bir k ... m ka- ve onunla yalnız kaldık. Burada, bütün vefat etmişti . 
lay ae birl"fmİf bronz olmut ve altın va- dünyanın Adeti Uzere bize tekarrtip ede- Kablle reisleri biı· araya gelerek dil _ 
ziyetini itte kazandık diye gururlanmtf- cek bir er de yoktur. (Ayet: 31 ) ıel, pe- şlindüler. 
lar fakat onlar da altın olamamtflardır. derimize şarap içirelim ve onu sızdınp Buradaki feyiz ve bereketin ve su
Altınuı. insan uzvundaki mevkii zinet ve beraber yatalım ve pederimizden zilrri- yun İsmail yilz(i.nden olduğunu billyor
süs ...,,_ teldine ıı:irdi.kçe rakip miden- yet peyda edelim. (Ayet: 3%) tardı. Annesi öldükten aonra eter İsmail 
lerde çekememezlik zlyadeletmit iti ça- Ve 0 gece babalan Luta şarap içini!- burada kalmaz ve gide..., bereketin ve 
ğırtlr.anlığa dökmüıler, yülcsek kampana lcr. BUylllı: kız babasının koynuna girip suyun da beraber gidecetınden lı:orktu
kulelerine çokarak oradan oskunluk fer- yattı ve 0 kızı ile beraber yattığını bil· lar. İsmaili oraya bağlamalı: için en mü-

Moda i leriyle ali.lcadar neıriyatı ta· 

kip edenler bilirler ki bugünün terzileri 
batlıca üç kadın tipi kabul etmektedirler: 
Kli\aik kadınlar, sporcu ruhlu kadınlar, 
hulya ile beslenen kadınlar. Moda mağa
zalan timdi elbise wnarlıyan bayanlarıa 
evveli bu tiplerden hangisine uygun o(. 

duğunu arqtırıyorlar. Çünkü bu nok
tayı tayin ettikten sonra yapılacak eJbi. 
•eye orijinal bir ıekil vermelc çok kolay 
oluyor. 

yadı yapmajia karar vennifler çan olma- medi. n~ip çarenin onu evlendirmek olduğu KLASiK KADIN TIPl: 
ğa ba~lamtflar 26 luomı bakır 22 kısım (Ayet: 33) noktasında karar kıldılar . Ve İsınalle Klasik kadın denince hatua boyu 1,56 
kalayla birle,erek kifuderin kampana ko- Ertesi gün bilylik kıı kilçük karde- kablle rei•lnln genç, güzel kızını ver- ile 1,63 araoında, titman olOU)'an, fakat 
ıu olmutlar, oradan insanlara seslenerek şlne: diler. kaburıı:a kemikleri meydana çJcD\lf el.-
binlerce adam toplamıtiar fakat yine al- - fşte dün gece ben pederim ile yat_ Bir yıl sonra İbrahim yine Saranın recede zayıf da olmıyan bir tip gelir. O.. 
tın olamamışlardır. Kuyumcular her al- tun. Bu gece yine şarap içirelim ve bu milsaııdesiyle İsmail ile Haceti görmeğe tip kadının omuzlan genit. kalçaları dol
tınım diyene kıymet vermezler, mutlaka "Cfer de onunla sen yat, zürriyet peyda gelmişti. Hacerin vefatından haberi yok- ııunca, bacaklan uzun, adaleleri zayıftır 
mehenge vururlar, vaktiyle bu işi sarraf- edelim. tu. Doğruca eski oturduklsn evin önU- Eğer •İZ de bu tipteyıeniz 1 numaralı 
!arda yapardı, oradan alınma bir darbı- Dedi. (Ayet: Jt) Ve ol gece dahi pe- ne geldi ve hemen Haceri sordu. tekilde gösterilen ldi.eik biçimdeki elbioe 
meael bile vardır. Adamcağız iıuan sar- derlerine şarap içirdilcr ve küçilk kız Komşular, Hacetin ölilmUnU haber !eri tereddütsüz giyebilirainiz. iki kwnat
rafıdır derlerdi, bu sözlerle insanlan me- kalkıp onunla yattı ve Lut dahi onunla verdiler. İbrahim kendisine İsmail gibi tan roplara, kabartına ve dikme süslere. 
henge vurarak kıymetini meydana çıkar· yatıp kalktığını bilmedi. Böylece Lutun bir evlad veren bu güzel ve sadık kadı- uzun ve ıreniı pilili eteklere ihtiyacı-
ma kudreti İşaret edilirdi. Altın son za- iki kızı pederlerinden hllmile kaldılar. '1 ln vefatına çok müteessir oldu. yoktur. 
manda ilaç dahi olmut bazı hastalıklarda Büyük kız bir oğul doğurdu. Adını (Mo- Hiç değil_,., oğlunu görmeden gitmek Gündüz kıyafetlerinde daha biraz ko-
mürek.lr.ebatı çok kıymetli teıirler yapmıt- ab) koydu. Moabllerin ceddi işte Lutun istememişti. İsmaili sorduı yuca kaçmak tutiyle moda renkleri -

Dedi .. Marina kalkb .. Tam §arabı ku- başka birini çıkaracaklarmış .. 
palara dolduracağı sırada koridorda bir Sebaııtiyano heyecanla sordu: 
takım ayak ıesleri duyuldu. - Bütün bunları baf papaz Sofi an- tır. Sarraflık ortadan kalktı, ııaliba insan bilyUk kızının babasından olan bu oğ- - O.. evlendi... çersiniz. Kızıl, siyah, deniz mavisi, yapnılt 

aarraftyım diyenlerde pdıyı pırtıyı topla- ludur. Kilçilk kız da bir oğul doğurdu. Dediler ye oturduğu evt gösterdiler. Yetili en moda renklerdir. Fakat kumral 
dılar, çlinltU son ıenelerde insanlıkla. Aduu Ammon koydu. Ammontler de on- İbrahim atuu tarif edilen tarafa ve g&- ioeniz açık ırriden faflJUlymız. Aqam la· 

Sebaıtiyano hemen yerinden fırladL neye ne münasebetle söyledi) 
ilk iti. Marinayı kucakladlfı. gibi yata- - O ıöylemedi amma Sofi anne eöy-

iın altına tıkınak oldu .. Yerde duran ve letti. Yıldızlara bakmak bahanesile ve 
Marinanın arlcaıından çıkan muhafız el· büyük bir kurnazlıkla Komplocuların bü
biselerini de ayni ıuretle yatağın alhna tün makea.dlannı anladı .. 
toktuk.tan sonra yerine oturdu. Ben onlan kapı arkasında gözetliyor 

Tam zamanı idi ve dinleyordum. Bat papaz gittikten son .. 
Ayak aeoleri, tel&tlı bir yllrilyütle yak- ra Sofi anne bana vakıt kaybetmeden 

l&Jmıt ve kapının önünde durmu,tu. yanınıza gelmemi ve bu.olan ıize haber 
Hıristidi: vermemi söyledi. Ben ki imparatoriçe 
- Kim o ... K.inuin).. olmağı kurmuıtum. Ve bana bunu vaad 
Diye seslendi. Kapının d!flnda hiç bir etmiştiniz .. Bu uğurda cinayeti bile göze 

•ovap ırelıİledi... almaktan çekinmemi§tim. Bu defa da mi 
Sebutiyano yerinden kalkarak kapı· açıkta ltalacağım .. Ah .. Ah bu mavi ııöz-

ya yaklaıtı lü kadın ... Onu yıldızı ile ... Talü ile be-
Açtığı zaman ıse hayretten gayri ilıti- rabtt boiimak .. öldürmek ... Parçalamak 

yari bir kaç adım geri çekildi n dudak- iatiyorum ..... 
!arından adeti bağırır gibi bir iaim çıktı. 

- A. .. A. .. Karbonopsinal.. 
- Btl'JfEDJ •• 

mebenlı: biribirinio itibarını tuttwamaz dan tilremişlerdlr {Ayet: 38) terilen evin önünde durdurdu. Evden ...Jederi için aruua beyaz bir rop ıı17--
oldu, elinde al11n bileciii ol.anlamı bazo- Ismailln karısı çıktı. Bu yabancıya ne bllininiz. Fakat .q..ı. bir robun daima 
lan bileziie ayar koydunnakta zorlulı: * isted1tlnl eordu. daha çok itibar old11funu unutma,._. 
çekiyorlar, it yine 2• ayar albn olmaia Tevratın Lutun kızlarına dair olan bu İbnhlm, Saranın tenbihl üzerine atın- C- lmlu k..,... ma,,;, açık pembe, ke-
kalıyor. kayıt diğer efsane tarihlerinde de bulun- dan inmeden: )'il Y"lili tercih edebilirler. 

= duğu gibi an•iklopedilerde de m•vcud- - f.maile baktım, dedi, nerededir Bu elbioeler için daima yünlü kwnat-

Edl" r nede dur. acaba? ları arayınız, tok ve düz yünlüleri tercila 
Dwnesnil ve Lui DibOnün ueni ta•'L Kadın: d" . R l 

.J ,.,w e aruz. op annızın yakaıunı ve kemerini. 
B [ d. . l • coğrafya IOJ!atinde, S-13 ilncU sahl!esinin - İmıail ava gıttı. Ancak akşama ge- b.,lı;a bir kumqtan da yapabilirsinia. 

e e ı ye ıf erı birinci sütun {Moabit) kelimesinde şu lir .. dedi. Eiier emprime kumatlarclan hotlaDQ'or---*-- izahat var: - PekitlA .. Acaba ııWn eviıılzde yiye- saru& oüoleri hend•i tek.iller ve c;izııiler 
F.dime, 1 (Hususi) - Belediyeye mil- {Moabitler, Moabın ahfadıdırlar. Moab celı: bir lokına bir şey bulunur mu? ve tekdlerden ibaret kumaııları ııeçiniL 

teallllı: ifleri merkezde takip ebnek ve kelimesi İbranice •babadan doğma• mi- Kadın: Muhakkak çiçekli iotQr 

temaıılerda ~unmalı: üzere geçen haf. nasınadır. Filhakika o, Lutun büyillı: kı- - Hayır .. dedi. Daha bir feY huırla· ve küçük çiçekli oı...:.':~:ı:

Vize köylerinde 
Evet .. Gelen Zoiçe Karbonopsina idi. 
O buraya nud ve niçin gelmiıti} 
Genç ktz, nefeı nefese tıkanmtt bir 

Kaza kurbanı olan 

ta Aıdcaraya gıden Edirne belediye reisi zırun bahası ile olan milnasebeUnden madıın. Deii! yiyecelı:, içecek bile yok.. 
Şerif Bilgen ~ avdet etmiştir. doğmuştu. Moabitler Hazer denizinin Ve böyle söyhyerek bu •yabancu ya 

~ tenulen ve ~ alt ~ şarkında sakindiler. Şarkan araplar ve karşı surat astı. Onun mabadı yiyecek 
lfleri öirenmek üzere kendili.ne mlira- garben de Benıisrail ile hemhudud idi. istemek değil, <>Alunun karuiinın huyu. 
caat ettim fU izahatı veı:u: . . !er. Moabit kızlan Balaaının tavıuyesiy- nu anlamaktı. 
.1ı:..:"üttehit elektrik ."':ketinin ~bn le İbranileri baştan çıkarıp kilfüre 1ev- Ona: . 

--~-tr·---

Hafriyatta mühim iki Macar alpinisti 
halde kendini bir iıkemlenin üzerine attl. Torino 1 (AA) - Budapeıteden 

gelmiı olan ve her ikiai de 21 Y&§ında 
bulunan J ean Flori• ve Leon Aeler adın· 
daki iki Macar Alpniıti Mont Blanca çık
mağa te~bbü.s ettikleri ıırada bir kazaya 

kurban gitmi§lerdir. 

auJıımaısın h_usus_':"'da hillı:umetle §ltket ketmlşlerdir. Moabitlerin hlikümdan - Zarar yok, dedi. Ismaıl akşama ge-
aruında hır m.uddl!ttenberi ce~yan et- olan Eğlon Beniisrail kavmini Mi!Addan lınce ooa bir yabancı misafirin geldiği
melı:te olan miizalı:ereler tam hır anla:;- on üç asır evvel esarete sevket~erdir ni, evini pek beğendiltioi fakat eflğinl 
ma ile neticelenmiş olup şirkete ödene- • münasip bulmadığını, rabat etmek ister
cek ~anın sureti ikrazı hakkında bir elektrik tesisatı için 250,000 lira borç- se evinin eşiğini değiştirme inJ •öyledl
formill bulunmalı: üzere keyfiyet icra landırılacaktır. Belediyeler borçlandı- ğin.i anlatırsın ... 

eıerler bulundu 

Her nevi 
Resim ve Afiş 

Müracaat : YENİ ASIR idaresi .. 

Büyük tarih ve 

Kendilerine refakat etmekte olan bir 
ltalyan rehberi de telef olmuıtur. 

macera romanı 

vekilleri heyetine arzedilmiştir. Şirket nldıktan sonra •irketin altı yerde mev- Dedi ve atını •üı"f'rek tekrar Saranın 
tesisat ve imliyazırun 1,750,000 liraya sa· cut imtiyll.ı mahalli belediyelere dev- yanına dondu .. 
bn aiınnıası kararlaşmışlır. Belediyemiz rolunacaktır. • •• BfrMEDİ •• 

Se 
Evet.. . . . . . . - Enırimi dcrhalif;-;tmezaen atef·a!;'!~i:,2dikkat v:-!takanıza ıa3;Lk.a de-
nmarı gıtti ve gıderken de ıçennın ederim.. ...1 . 

ita nl • ııı ım ..• 
ra ıgı araıında ve tavandan sarkan Miatufle bu anda Senmarıı tutup de- Mon enyOr, ~enç 1 ızın tecsıüründeki 

iki İpe asılmıt duran iki kişiyi ııörmemİ§- nize fırlatmağı dıifundü. Fakat hemen •ebebi anladı. 
ti. Bunlar, daha üst katta bulunan Mon- Süzanın •on oözlerini, ihtiyat ve basiret Hata kendi inde idi Vakıa Süzanı 
senyör Luinin odasına yol aramak.la met· tavaiye eden oözlerm' 1• hatırladı. Mecbu- -'"' ı. 
__ 1 gen,.U..in ilı< &§kı iç.inde seviyordu. Fa-
K"' ve valı.ıt kaybetmeden çalı~an Fari· ren verilen emrı· yapacaktı. '-- b 
bol ile Krizoatumdu. Zavallı ..at u sevgi onunla beraber büyümenin, 
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kadının ceaedini batı uzerine oyruyaral 1ıeçen demlerin uyandırdtiı 

Senman, dediği gibi gece yarsına doi· kaldı d a· iki r '- ır · · salladıktan sonra kaya- bir kard"f sevgisi idi. Bunu o timdi, lvo-
ru gelerek ıcslendi. Jık d 

tan enize fırlattL Fakat arka•ından nun bu mahzun hali kar9uında anlıyordu. 

Artık olmlıştu ... 
xxxıı 

SENMARSIN İNTİKAMI 
Dröt gün sonra kalede bu haber do

laştı .. 

Hasta olan madam Senmars tedavi için 
gönderildiği Ek. kaplıcalarında vefat et· 
miş ... 

Senmars, zevahiri örtmek için sözde 
karısının matemini tuttu ve bu matemi 
kale rr.uhafızlarına da tutturdu. 

Bir giin evvel Senmars, zmdancı An
t uvan vasıtasiyle karwnın ölümünden 
l•aberdar edilmiş ve bodruma inerek Su
z. mn ö)ilsilnü gönnUştU. Zalim herif, 

1 
m lılm kurbanının ölümilne memnun 
tıldu. 

"'/ındancıya: 

- Aferin .. dedi. ıen bu itde hakıka-
""k akat ve merbu · et gc;,.. 

Onun için seni mükafatlandırmak arzu
ıundayım. Bu ak1&mdan itibaren bu ağır 
hizmetten seni aJAcaiım ve daha hafif bir 

iıe vereceğim ..• latcmez miain 1 
Senman böyle söylerken ııözlerini zın· 

dancanan gözlerine dik.mit, esrarengiz bir 

bakıtla onu süzüyordu .• 
- Ben bilmem ... 
MistuAe iti bermutad aptallığa vur• 

mUftu., 
Senman: 
-Demek yine burada kalmağı i tiyor-

ıun. 

- Bana her yer mütavi .. 
Senmara minalı surette gi.ilUnıaedi. 
- Peklli.. Dedi. Madam ki ltalmak 

İ•IİJ'onuo, ita!. Y alruz bu ııece, ııece yarı· 
sına doiru geleceiiim. Kapıdan sana sea
lenecefim. O zaman bu kadının ölü.ünü 

alarak yanıma ııeleceksin Anladın de-

Mietuffe, Süzarun ccttdini omuzlıya- '-- d" · d 
IL.eD w e aendeledi ve hiç ses çıkarma .. Halbuki o ıÜzana deıiil lvona karı• aa· 

rak ona mülaki oldu. d k al k 
an ay ı lan &fAğı, denize yuvarlandı. dece bir kardeı •evai&i duydui:unu zan 

Jki adam. Senmarı önde, Miıtufle ar· 
kada kalenin bahçesine çıktılar. Bir hayli 
yürudüler. Nihayet adanın sarp bir kaya· 
lğının kenarına ıreldiler. Kayolık, dimdik 
olarak denize kadar iniyordu. 

MistuAe o zamana kadar hatırına ııel
miyen feci hakikati o anda anladı. 

Senman Süzanı buradan denize atb· 
racaktı. Kayalıjiın dibi denizin dalgalan
nJn af&ndumaeı ile bir deniz uçurumu ha· 
!ini almlftt. 

Senmarı: 

- r Afldıiiın ölüyü at uağı ı.. 
Emrini verdi. Bu emir, Mistufl"nin ha· 

ıını döndürdü. 
Gözü karardı .. 
Böyle bir cinayeti lşleyeıniyec.clti. 

Senmara onun tereddüdünü anladı. 

Derhal belinden tabancasını ç•lr..rek 

Denizin dalgalan Süzanın cesedi ile etmekı idi. Süzan da ledakirlık etmitti. 
beraber onun koca vücudu üzerine de lvon d . Fakat kendi hayabw tehlikeye 
kapandL Senmare onu şiddetle uçuruma koya.ı. hUrriyetini feda ederek buraya 
itmiıti. gelen ve kendisi ile beraber bu hayatı 
Tabancasını beline ıoktuktan sonra ka- paylaf&n lvon ... Her halde Süzana borı

f-nı botiuiia uzatarak dinledi. Dalıra- <emiyen ondan daha kuvvetli bir his ıa
ların hlfl}tıaından b~ka bir..,. duymadı. ftyordu .. 

Korkunç bir gülütle güldü. Ona baktıkça ona kartı kardetÇe zan 
- Kenmın benden ıikiyete hiç hakkı ettiği hislerin ne kadar bqka olduğunu 

yok .. Dedi. Onu ölümde bile yalnız bı- anladı. 
rakmadım. Öte dünyada hizmetine bak- Onu telr.rar kolları arasına aldL 
mak İçin "n iyi uşaklarımdan birini yanı- - lvon .. Dedi .• lvon .• Beni dinle .... 
na verdim.. Ve dinlediktan sonra da bana inan ve 

** Jvon, Monaenyör Luinin kolları ~raıın· 
da kendine geldiği zAman göı.lerindcn 
İpelc gibi ya,lar akıtmaii;a baıladı. 

Sonra yava yavat kendini saran lol
ların arasından s1ynldı. 

8-i. ~ ~yilr dedi. .• 

beni alfet. 

Monsenyör Lui lvona neler söyledi} 

Bu vaziyette bir delikanlı nedamet ettiği 
hareketlerinden kendini affettirmek ve 
kalbini dökmek için sev !isine ne aöyli
yebilirdi. lvon onun .özlerini dinledi. Se--

Edım<", 1 (Hususi;- - Tilrk tarih ku
rumu tarafından geçen seni! Vize hö
yo.kierinde yaptınlmış olan hafnyat ne
ticesinde Trak tarihine ait hır çok e!l('r
ler meydana çıkarılmıştı. 
İnce bir itina ile 3 höyilkten çıkarılan 

eserler Türk tarih kurumuna gönderil
miştir. 

Bu höyüklerin slneoınde "8klanan W 
asır evvele ait medeniyet eserleri ogtlıı. 
o medeniyeti kuran milletin evlAdı el.17· 
le bu"lin cihan nazarına arzedUmiş bu
lunuyor, Birinci ura ve Trak Türkleri· 
ne ait olan bu höyilklordo Trakya tari
hinin nakabili irıkAr bir sayfasında açıJ. 
mış oldu. Tarihçileriıuizin olduğu kadar 
dünya tarihçileri içinde birer canlı vesi
ka olarak meydana çıkan bu eserlerden 
açılmış v" geride 30 kadar höyük bulun
duğu anlaşılmıştır, Hiç şilphe yok ki 
bunlarda da TUrkUn çok eski olan me
deniyet eserleri fışkıracaktır. 

Haber aldığımıta göre bu •ene de ı..1-
rlyata ~la.lll?lllk ÜZl"l'I! ~lmdıdon haztr
lıklara glrlşilmlftlr. 

Edirne valisi 
-~-

Edirne, 1 (Husust) - Edirne vaJillti. 
ne tayin edildiğini bildirdiğiın Güınllt
hane valisi Ferid bu sabah Trakya umu• 
mi milfettışliği dairesine giderek Gene
ral Khun Diriği, başmiişavirimiz. S.brt 
Öneyi, umumi müfettişlik müşavir n 
şeflerini ziyaret ederek tanışmı<lardll". 

Yeni vali bugiln vazifesine baş}amıt
tır. F.ıJci vali Niyazi Mergen yeni vuı
lesine b&ilamak üzere Gümü hanove 
hareket etmı.ıtır. 



'r21flA6JR :z Haziran Cama 

Kurultayın U. toplantısı 
Müstakil grup teşkili 
azalar düşüncelerini 

etrafında 
söylediler 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

}emiş ve parti rozet ve marşı hakkında 
<temennilerde bulunmuştur. 

Ali _ Çanakkale delegesi - kurultay 
açılırken milli Şef ve genel başkan 1nö
nünün söylemiş olduğu nutku ile Türk 
m illetine ve cihanın barışsever milletle
rine, bütün insanlık için refah istiyen 
beşer ktitlesine hitap etmiş olduğunu 
tşaret ederek kurultayın alacağı karar
ların yurtdaşlara daha geniş bir refah 
:malzemesi hazırlıyacağını söylemiş ve 
Türk milletinin çok sevdiği sulh yolunda 
:hısanlık yolunda icap ettiği ve muzdar 
ikaldığı zaman büyük başkanı milli Şefi 
lnönü etrafında tek bir kalp ve bir tek 
kütle halinde bir birlik bütünlüğüyle 
toplanacağını tebarüz ettirmiştir. 

Hatip, tadiller Uzerindeki isabeti ve 
\unun murakabeyi kuvvetlendirmek 
'bakımından olan ehemmiyeti üza-inde 
• durmuş ve mahalli idare heyetlerinin 
mesai şekilleri etrafında bazı mUtalAa
lar ileri sürmüştür. 

Refik İnce - Manisa - mtlzakere usulü 
etrafında beyanatta bulunmuş ve müza
kerenin salinı bir tekilde cereyanı için 
hatiplerin gözönünde bulundurulması 

icap eden hll.!usatı kaydeylemiştır. 

Sırrı İçöz - Yozgat - nizamnamenin 
memurların partiye intisap edebilmeleri 
için vazifelerinden lstüa ebneleri veya 
tekaüt olmaları lhımgeldiğine dair 22cl 
madd~sinc itiraz eylemiştir. 

Şükrü Nayman - Kayseri - öz türkçe 
}'azılmış olan tüzUk i1e müzakere edil
mekte olan nizamname arasındaki li!!an 

Başvekil ve vekiller Kurultayı takip ediyorlar 
müzakereden sonra maddelere geçilmiş das edecektir demiştir. 
ve nizamname 30 uncu maddesine kadar Mazbata muharriri Mehmet Ali Yül'" 
okunarak tasvib olunmuştur. ker - Samsun - Arada mevcut noktai 

Genel sekreterin kabineye iştirakı nazar ihtilafını kaldırmak için encüme
hakkındaki 30 uncu madde bu hükmün nin bu madde yerine kalın olmak üzere 
bir niuımname içine alınmasının bir sa- yeni bir madde hazırladığını beyan et
lahiyeti tazammum etrniyeceğini söyli- miştir. Bu madde şu ,ekilde idi: Genel 
yen Refik İnce - Manisa - demiştir ki. sereterin parti hUk<Unet azası sıfatile 

Bence bu fıkra, genel sekreterin icra bulundurulması temin edilecektir. 
vekilleri heyetiyle mütemadi şekilde Mümtaz ökmen - Ankara - mevzuun 
müşavere ve temasda bulunabilin su- ehemmiyetine işaret etti ve bu madde 
retinde tavzihi icap eder. Aksi takdirde ile ne kasd edildiğini izah ederek dedi 
bu kanunlanmwa bir tezat teşkil eder. ki: 

Mazbata muharriri bu yoldaki müta- Partinin baııJsi olan Atatürk hUkUmet-
lAalara verdiği cevapda genel başkan v~ le parti beraberliğini daha cezrl bir yol
kilinin intihabına ait hükmü izah ederek da temin edecek bir karar almlJlı. Fakat 
demiştir ki: Genel başkan vekili demin bu kadar tatbikatta ahengi temin etmek

ten ziyade bir tarafın mesaisinin felce 
uğramasını teşvik eder gibi bir nlice 
verdi. 

Mümt:ız Ökmen parti nizamnamesinin 
partinin programı olduğunu kaydettik
ten sonra da: 

- Maksadımız yalnız genel sekreterin 
kabineye aza olabiJeccğine temas değil
dir. Bu esasen mevcuttur. 

Biz isteyoruz ki, partiye mensup olan 
hükumetin ve partinin ekseriyet gru
buna istinat ederek ve bundan kuvvet 
alarak icra vekillerini teşkil edecek olan 
başvekil 'kabinesinde genel sekreteri de 
devlet vekili olarak bulundursun. 

Mümtaz Ökmen, program ve nizam
name ncümeninin bulm~ olduğu yeni 
formüle iştirak etmediğini söyleyerek 
sözlerine nihayet vermiştir. 

Parti Kurultayının içtimaı Recep Peker -Kütahya- Cllinhurlyet 
.(;ırkı üzerinde durmuş ve tüzüğün öz- arzettiğim gibi mebwılardan biri olacak- halk partisinin büyük kurultayının res
itlrkçe yazılmış ifadesine bağlı kalın- 1 tır. Mebwı olduğu gibi başka matı da mt ve gayri resml bütün teessil.9 ve te-
1PUını istemi§tir. haiz olacaktır. Bunun takdiri dotrudan şekküllerinin hepsine direktif verecek 

Mümtaz Ökmen_ Ankara. nWunna- dojruya genel başkana aittir. bir müessese olduğunu tebarüz~-
~ ile yeniden tesis edilmek istenilen j Genel başkan vekilinin kabineye gir- ten sonra encümenin teklif ettiii ibarenin 
.,-ubun cUmhuriyet hallı:: partiai tefki- , mesi meselesine gelince, başkan vekili- tatminkAr olmadığını ve tekrar encüme
•tmdan parti nWm>nameslnden ayn nin kabineye ithal edilme.sine hiç bir ne havale edilmesinin muvafık olacağı
Nşlı başına ve müstakil aiyasl bir mev-' mani yoktur. Ne nizamnamemh ve ne nı beyan etmlf ve de:miftir ki: 
eudiyet olmadığını ve bir ayrılık mese- de devlet mevzuatı buna mani değildir. Zaten parti genel sekreteri icra vekil-
1,sinin mevzuubahs olamıyacağuıı izah Mazbata muharriri Mehmet Ali genel leri heyeti ve bq vekil olan zatla daima 
·ve parti grubu içindeki ve meclı.teki sekreterin 'kabineye iştirakinde zarureti temaı halindedir. Fakat yeni teklif edi: 
aıüzakere usulleri hakkında izahat ve- üzerinde bilhassa durm~tur. len maddenin ruhu böyle bir temu değil 
rerek de~r ki: Cevdet Kerim İncedayı - Sinop - ge- icra vekilleri ve mesul bir huınunet ha-

Kurultay ve nizamnameyi kabul et- nel ba§kan vekili başvekil olmıyan par- linde ç~ heyetin içinde parti genel 
mekle kendi mebusu olarak bulunan ar- tili mebuslardan biri olduğu takdirde şekreterinin bulunması ve vaziyetin ve 
kadaşların da bir kısmını bu takyitler- gene sekreter kabineye dahil olacağına partinin ana varlığını teşkil eden kurul
ien istisna et..ı:niş oluyor. Bu itibarla Hilt- göre, partinin ondan daha üstün bir mer- tayda bu madde ile tesbitidir. 
met Bayur arkadaşa denilebilir ki, ne cilnde bulunan genel başkan vekilinin Encümen reisi Şemsettin GUnaltay 
aalAhiyetle bu 21 arkadaşa kendilerine kabineye girememesi sebepleri • etrafın- bu maddenin grogramla alikadar oldu
bu külfet tahmil ediliyor yerine geriye da ve umumi idare heyetinde bulunması ğunu beyan ederek bu noktai .nv.ardan 
.kalan arkadaşlar bu takyidattan kurtu- dolayı.siyle hazırlıkları yakından takip encümence bir daha tetkik edilmek üze.. 
lamıyor. Bütün bu ekseriyet arkldaşla. etmiş bir arkadaş sıfatiyle geniş izahat re iadesini istemiş ve bu talep heyeti 
rm nizamname ile bağlı oldukları husu- vererek kongreyi bu hususta tenvir et- umumiyece kabul edilmiştir. 
utta, onlara serbesti veriliyor. Yani miştir. Kaza kongrelerinin birer aeneye tndl-
kendileı-inden sorulmadan verilmiş bir İncedayı ezcilmle demiştir ki: rilmesine dair olan 57 ncl madde Uzerin-
kiilfet ve mükellefiyet yoktur. Kaldıki Genel başkanlık vekilliği makamı par- de bazı münakaşalar olmuş ise de mad-
nihayet cümhuriyet halk partisi veyahut ti teşkilltının kademesi içinde çok yük- de aynen kabul edilmiştir. 
her hangi bir siyasi parti onun prensip- sek bir mevki ve makam olarak ele alın- İdare heyetinde bulunanların kendi 
lerine inanmış ve kabul etmiş bir şahsın mıştır. Onun için bu mevki, sıfat ve sa- kongrelerinde delege olmayaca.kları hu
))ir siyasi partide olduğu gibi onun bazı lAhlyeünln ve değişmez genel başkan susunda nizamnamenin yeni hükümler 
zaruri kaidelerine itaat etmesi llzımdır. adına vazife eda edici vasıflarının parti üzerinde cereyan eden müzakerede Müm 

Nizamname ve programdaki lisan ifa- kabinesinin haricinde ve üstünde mah- taz Ökmen söz alarak tatbikat aaha&nda 
desi etrafındaki mütalAaya karşı da fuz kalması dii§ünülmüştür. Zaten tesadüf ~ olan ne gibi aykırılıklar 
Mümtaz Ökmen şu izahatı vermiştir. başkanlık divanı azasından birisi ve ni- yüzünden bu hükmün ileri sürüldüğünü 

935 Kurultayında kabul edilen lisan hayet değişmez genel başkan ve onun ve bundaki zarureti ifade eylm.iş ve ni
bugün bizim tadil ettiğimiz lisan değil- vekilinden sonra faal vazife yapan genel zarnnamenin bu maddesi teklif edildiği 
dir. Hatıralarını iyice yoklarlarsa o za- sekreter daima kabinede bulunup oroda şekilde kabul olunmuştur. 
man kurultayın kabul ettiği bugUnkü cereyan eden vaziyetleri doğrudan doğ- Bundan sonra nizamnamenin diğer 
lisandır. Yalnız bir madde ile kurultay ruya kendilerine aksettirecektir. maddeleri okunmuş ve 98 inci madde 
lisanı dnhn sadeleştirilmesi h ususunda Cevdet 'Kerim lncedayı bundan son- üzerinde delegelerden biri tarafından teş· 
i dare heyetine bir salahiyet vermişti. ra sözünü genel sekreterin parti kabine- kil edilecek olan müstakil gruba intihap 
Mazbatadnki lisruıda asla bir fark yok- sinin daimi azası olması esasına intikal veya tayin yakında bu grup tan ayrılmak 

tur. ~.iz~m~a°:.e -~ncüm~.ni ı;ıazbata mu- ettirerek: hususu.nda ~ir hüküm bulunmaması nn-ı 
harrm, ıi"rı surulen mutalaalara karşı- Nizamnameye koruın bu hükümle zarı dıkkatı celbetmiş ve buna karşılık 
lık olarak müfettişler a dedinin artırıl- maksad, kabinenin değişmesi ile mukay- veren nizamname ve program encümeni 
mış bulunması hatıra gelen mahzurları yet olmıyarak parti genel sekreterinin reisi Şemseddin Günaltay, bı.;mın parti 
önliyccc«ini ve partiye kabul için mad- heyeti vekile içtimalarında muntazaman hususiyetine göre bir mesele olduğunu 
denin 22 ye çıkarılması cemiyetler ka- bulunmasını ve dahili ve harici vaziyet ve buraya intihap edilmiş olan arkadaşın 
nununun hükümlerine v e memurların hakkınqa cCTeynn eden müzakereler e mebusluktan istifa takdirinde gruptan da 
partiye intisaplarına kayd ve şartının da daha isabetli bir şekilde iştirakini temin- istifaen çekilmiı1 addedileceğini ve çekil
J!lemurin kanununa in tibak zaruretinden clir. Bu şekil hükümet ve parti arasında mediği müddetçe partinin verdiği bu va· 1 

ileri geldiğini parti marşı için bir mü- karşılıklı faydalantnayı temin için yapıl- zifeyi ifa eyliyeceğini söylemiştir. ! 
aabaka açı lmak üzere olduğunu söyle- ml§tır. Bunun ne teşkilat esasiyede bir Başvekil Refik Saydam kürsüye gele-

1 

ak ır v hn · rek demi tir ki: 1 

lar altıncı kunıltaya kadar vazife göre
ceklerdir İstifa etmeleri mevzuu bahi& 
değildir. 

Parti genel başkan vekilinin intihabı 
ve vaziyeti ve salahiyeti etrafındaki mad
de üzerinde muhtelif hatipler arasında 
ve bilhassa Recep Peker ile Milmtaz Ök
men arasında geçen münakaşalardan 

sonra kabul edilmiş ve 125 nci maddenin 
müzakeresinde müstakil gruba tevdi edi.. 
lecek vazifelerin ifasında karşılanacak 
vaziyetler üzerinde Abdurrahman De
mirağ tarafından iler i sürülen m üta
laalara karşılık olarak verilen cevap-
lardan sonra Abdurrahman Naci 
diğer bir nokta üzerinde müs-
takil gruba mensup meb'uslardan 
.heyeti vekileye intihap edilememeleri hu
susu ileri sürülerd- bu müstakil grup me· 
buslarının heyeti vekileye aza intihap 
ed ildikleri zaman müstakil grupla alaka
lan kesilmiş add edildikleri takdirde me· 
selenin halledileceğini söylemiş ve bu 
yolda bir de takrir vermiştir. 

Nizamnamenin diğer maddeleri üzerin
de geçen müzakereler ve münakaııalar-

Macaristanda mebus • • 
seçımı 

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

Hükümet 360 mevcutta• 
180 mebusluk kazandı 
Budapeşte 31 (A.A) - İntihababn 

kat'! neticesi şudur: 
360 mebusluktan, hükümet partisi 180 

hükümete dost hıristiyan partisi 3, müs
takil kiiçük çiftçiler partisi 14, Falfy'nin 
nasyonal sosyalist partisi 4, H ubay'm 
oklu haç partisi 28, milli cepheci hıris
tiyan na<;yonal so~-yalist partisi 3, sosya
list partisi 5, serbest burjuva partisi l , 
Partişimler de 6 mebusluk kazanmışlar
dır. 8 mebusluğun neticesi h enüz belli 
değildir. 

Macaristana ilhak olunan toprakların 
mebusları -k i yeniden oradn intih abat 
yapılmamıştır ve 16 dır- hep hüklimet 
partisine taraftardır. 

dan sonra encümene tevdi edilmiş olan Budapeşte 1 (Ö.R) _ Macar başveki-
madde müstesna olmak üzere nizamna- li Kont Teleki son intihabat dolayısiyle 
menin heyeti umumiyesi kabul edilmiş intişar eden bir makalesinde siyast fikir- Macar başvekili Teleki ve baricİ1' 
ve yarın saat on beşte toplanmak üzere lerini teşrih etıniştir. Bunların esası nazın Çaki 
içtimaa nihayet verilmiıtir. unlardır - t.M ş : Ekonomik ıslahat, sosyal ıs- hususi hayat teraitine uygun oıına-

ENCOMENLERIN MESAiSi ı Wıatı hazırlıyabilir ve her kese daha Macar siyaseti, Macar milletinin ~ 
Ankara 3 1 (AA) - C. H. Partisi eyi bir hayat hazırlıyabilir. Fakat Maca- ve zaruretlerinden başka bir reye 1' 

büyijlt kurultayı dilekler encümeni bu sa- Maııdaki her hareket Macar milletinin olamaz. İntihabatın neticeleri ~ 
bah saat 1 O da toplanarak mesai.ine de- bu programı tasvip ettijini göster-' 
vam etmiftir. piyasalarda deierlendirilmeai, tiltiln mUa- tir. 

Sıhhat ve içtimai muavenet veklJetile tahsilinin tenvir edilmesi gibi eaaalarm Macar milleti Macar ana asaaııuO ~ 
alikadar dileklerin tetkiklle başhyan bu büyük bir dikkatle aöz önünde bulundu- buna milstenid ' hukukun d~vaınlıbl' 
toplanbda 11hhıye ve içtimaf muavenet rulacaiını söylemiş, Şarkta aablmakta dan ayrılmamak azmindedir. Ma~ 
vekili doktor Hula.! Alatat küçük batak- olan alh buçukluk tütünlerin tedricen nın takip etüii yol ancak bir Macar ~ 
lJdann eldeki tahaiut ve sıtma mücadele memleketin her tarahnda aatJmaaınm te• olabilir ve Macaristan bu yolda ~ 
plam içinde peyderpey kurutulacağını min edileceiint, fakir halka mahsus 30 mllll hususiyet ve hasletlerinden hig i 
kaydederek demittir ki ı paralık sigaraların lzmir, lstanbul ve An· rini kaybetmeje razı olmıyacaktır. Jll 

Memlekette dispanser adedini çoiaJt- kara piyaaalannda da aahfa çıkanlm1t car hukuku Uzerinde hiç bir ecnebi .,J 
malt esas prensibimizdir. T ahafaat aldık- bulunduiunu ili.ve etmiftir. fuzu kabul edilemez. Macar kanunı.
ça bunlan arttuacaiız. Raif Karadeniz, sözlerini bitirirken bir nın esası milli Macar ve hıristiyan il" 
lstanbulda yeni bahçe hastane.ine 70 ya- vergi mevzuu olması dolayıaile tuz fiyat- nunları ohnasıdır. Bunlar fikir hürrif' 
takb bir doium pavyonu ilavesi karan lannın indirilmesi hakkındaki dileğin kar· tini ve millt hayatın istiklAlini m~ 
verilmiı bulunma.lctadır. şılanamıyacaiım söylemiştir. za ve sıyanet eder. Macaristan hür f' 

lstanbulda mevcut hastaneler miktan Dilekler encümeni öğleden sonra yap- şamak azmindedir. Onun için bu kan,,; 
kafi görülmüştür. Bundan sonra memle- bğı toplantıda ziraat vekaleti ile alaka- daima sadık kalacağız. 
ketin diğer kısımlannda yapılacak hasta- dar dilekler üzerinde müzakerelerde bu- Budapeşte 1 (Ö.R) _ Hariciye naı' 
nelerle meşgul olacağız. lunmuş ve ziraat vekili Muhlis Erkmenin Kont Ksaki hükümetin Mac~ 

Bu sene Bursada bir doğum evi açıla- bu meseleler etrafında verdiğ i izahab Macar ve Macar olnuyan halkın iki >el 
caktır. dinlemiştir. ma ayrılmasına hükümetin müsaade' 

Sıhhiye ve içtimai mua venet vekili, Orman işleri Üzerinde tekasüf etmiıı miycccğini söylemiş ve §UllU ilave ;. 
dilekler arasında bilhaasa üzerinde duru- bulunan bu dilekler hakkında ziraat ve- miştir: 
lan meselelerden birini teşkil etmekte kili orman kanununun tatbikatında te- •Mihver devletlerine karşı tazyik ' 
olan ebe ihtiyacına karşı da ebelere umu- ııadüf edilen müşküllerin kaldırılmasına tıyor. Bu .sebeple Macaristan, kendi d<1' 
mi muvazeneden maaş verilmesi me~ele- çalışılacağını ve hükümetin ormanlarım1Z1 luğunu kazanmanın faydalı olduğUI' 
sinin tetkik edilmekte olduğunu beledi- tahripten vikaye hususundaki ana pren- göstermelidir.• 
yelerce bütçelerine tahsisat konulduğu ıipe halel vermiyecek aurette köylü ihti- Nazır Aliıianyadan gelen veya 'Mlı" 
takdirde ebe ihtiyaçlarının derhal 1'.arşı- yaçlarının karşılanmasına ehemmiyet ve- ristanda doğan ve Alınan mıntakalaı-J 
lanacağını söylemiş ve mücadele işleri tileceğini söylemişti~. aynlmak propagandası yapan taht~ 
üzerinde verdiği izahatte memleketimiz- Ziraat vekili Orman askeri koruma lere de hücum etmiştir. 
de frengi musap niabetinin nüfusumuzun tşkilAtının kaldırılmasına ait dileğe kar
yüzde birinden apğı olduğunu, 11tma ve şılık olarak bu teşekkülün henüz tecrübe 
trahom mücadelesine program dahilinde devresinde bulunduğunu, bu itibarla 
devam edildiğini, trahom mücadelesinde leh veya aleyhinde her hangi bir müta
bilhaua cenup vilayetlerimizin ön plina laada bulunmanın doğru olmadığını söy
allllDUf olduğunu tasrih eylemittir. lemiı w ormandan izinsiz mal çıka1'8Jl 

Amerika da 
---·~·---

Bir mektepte 
infilak oldu 

Doktor ihtiyacı etrafındaki dilekler köylUlerin nakil vuıtalarının haklı iti
hakkında da sıhhiye vekilimiz, bu 1ene ra.zları mucip olan mu.sadereai itinin önü.
doktorsuz bulunan ka.za1arunwn hepe.ine ne geçilmesi hu.usunda tetkikat yapıla-
birer hükümet doktoru aönderileceiini catmı ilAve eylernİftir. --tr-
ve bundan sonra da nahiyelere kadar Ziraat vekili baytart qılardan para 42 talebe ve iki mtl" 
doktor göndermek im.Unlarının arana- alınmaması itinin köylU lehinde halli 11 . l d 
caiını ve bu sene mektepten Çlltacak olan çarelerini de araştıracaiının, çubuk, fi- a ım yara an ı 
.f2 sıhhat memurunun memleketin muh- dan, tohum, ipek böceği tohumu tevzii Akron (Ohyo) 1 (A.A) - ~ 
telif noktalannda açık bulunan memuri- h\Ll\L!\Jlldaki dileklerin vekAletçe §ilk- kasabasında bir mektepte vukua ~ 
yetlerine 1ıönderilmek suretile sabbat me- ranla .karşılanmakta ve bunlardan mü- bir infillk neticesinde 6 ilA 11 y~ 
murluklan açığının lr.apablacaimı itaret hhn bir kısmının da israf edilmekte bu- 42 talebe ile 2 muallim yar~' 
eylemittir. lunduğunu, eldeki tematm imklnı nis- dır. 

betinde de arttırılacağını . işaret ederek Öğrenildiğine göre infilAk mektebi" 
Gümrük ve inhiaarlara ait dilekler ı kıl k • · Ü lm -eçısı reti esinin doğru olmadığı- teshini için kullanılmakta olan gazıD "" 
Bu dileklere kartı gümrük ve inhisarlar b ka nı ve unun esasen ldınlması mesele- rakümU yüzünden vukua gelmiştir· 

vekili Raif Karadeniz, içkiler meselesi sinin teemmül edilmekte bulunduğunu Yeni mektep binaları inuı edilincd' 
üzerinde bilhasa durarak yüksek dereceli -,- o.Jt 
. uı muzır hayvanlarla ve haşaratla mücadeo- kadar mektep binası ittihaz edilmiş 111"" 
IÇ&.Uerde memnuiyet yoluna gidilmiyerek 1 eh ' 
L eye emmiyet vrileceğini söylemiştir. ev olan mektep binası, ~ı....1-•• ve ~ 
nalkı bu ağır içkilerden kurtarmak irin } J :1~ Jltlı 

"T A e umum toprak mahsulleri üzerin- cuklar evin mahzenine düşınüşleı--
faJ'ap ve bira eyatlarınm ucuzlatJmuı deki diğer dileklere kal'§ılık olarak da Çocuklann ekserisi, üzerlerine ~ 
auretile bu gibi hafif içkilerin iatihlAkini kil • -"' it l ziraat ve ' i Muhlis Erkınen, vekAletin enkaz yüzünden yaralanmışlardır. JJll" 

0 aylaıtnnak yoluna gidileceğini ve bqlıca vazifeleri olan cihetlerin karşı- Wwı vukuu Anında mektepte 75 ~ 
esasen bu yolda timdiye kadar prapların lan.muma büyük bir dikkatle çall§ılmak bulunmak.ta idi. 
kalite itibarile yükseltilme.ine çal.,dırken ta olduğunu tebarüz ettirmlf, dört beş 
fİyatlannda da mlihim indirmeler yapıl- sene içinde memleket içi çay lstihsa1a
Dllf olduğu, halen inhiaarlara devri için tının iBtihlAklınizi karşılayabileceihıi ve 
üzerinde müzakeRlerde bu1unulan bira bir çay fabrikası kurulması işinin tetkik 
fabrikası alındıktan sonra buna ait inhisar edihnekte bulunduğunu illve ederek 
resminin milmlcün olduğu kadar indirile- beyanatına nihayet vermiştir. 
ceiini söylemiştir. Bundan sonra encümen Emlak ve Ey-

Tütün üzerindeki dileklere de nrdiği tam bankasiyle çocuk esirgeme kuru
cevapta, gümrük ve inhisarlar vekili, tar- munu allkadar eden' dilekler üzerinde 
ladan başlıyarak satışa arzına kadar olan ki izahatı dinlenmi!J ve mesaisini biür
cihetleri üzerinde olduğu kadar bunların 1 miştir. 

== 
Varşovada at 

yarışları 
V QJ'§<>Va 1 (A.A) - Beynebnilel ' 

yarış] an: 
V arşova şehri mükAfatı müsa~ 

Ben-Hur adındaki hayvana binmiş oJ#f 
Polonyalı binbaşı Kulesza tarafın"" 
kazanıhnıştır. 

İkinci gelen, Armasesti adındaki ~ 
vana binmiş olan Romanyalı mil.~ 
Purchcrea, üçüncü Jolka adındaki Jı8 ~ 
vanın rakibi Romanyalı yüzbaşı ~ 
pesco, dördüncü de Mikclli adın 
lıayvanile müsabakaya iştirtık etıniŞ oJJP 
Letonyalı mülfızim Pencisdir. ~ 
Varşova 1 (A.A) - Yeni Sovyet ~ 

yük elçisi B. Charonov, itimatnanıe 1'~ 
Haziranda reisicümhura takdim edeCt 
tir. 

Müteharrik sedlet 
Vaıington 1 (A.A) - Ayan rrıeel' 

Panama kanalında ilaveten bir takıJ1l 
tehanik MCiler İDpaana dait olan 

1 



Ankara Radyosu Yugoslav Naibi 
-~~'1:.r··-~~ -------~:.ti~-----

DALGA UZUNLVOU Diin Berlini resmen 

3 Bas••aa Cama 9J9 

_B_u:_VH_ ziyaret etmiftir 

8 b ı • d 1639 m. 183 Kcs./120 Ww -*-ir a 0 gecesın e.r • T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ !O Ww. Füflrer evinde Rltler 
T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ ZO Ww. tarafından bir GJıfant 

k f 12,30 Program, 12,35 Türk mililği -PL i Gf-'I ••erildi _ Zabıta vazifesini yapaca tır, e en• z " c-• .,. 
Emniyet itleri oeflerinden Kudret Hi· 13,00 memleket saat oyarı ajans ve me- "' INcl SAHİFEDE _ 

pbi, buaünkü mevkiini ve oöhretini bir dim.. . . teoroloji haberleri, 13,15,14 müzik (ka- - BAŞTARAFI 1 
_,,,,,...,....n..rlT '.IC'D 

Jtaç .ene evvel Anadolunun pek de ka· Ve, Kudret Hicabi. me§lıur zengını te- rl§ık program - Pl) 19,00 program, 1905 SİYASİ .lunr..l.'U't.ıuı:.n 
laballk olmıyan bir vilayetinde. buit bir min ettir mUzik (orkestra - Pl.) 19,30 konuşma Parla 1 (Ö.R) - Yugoslav kral naibi-

- HER GÖN BİR aEÇET.B -
Yıı.ıan C. öder 

FOTOGRAF KAUl'LARINI 
SEPYA RENGiNE 

BOYAMAK 

- Müsterih olunuz, hırsız yakalana· llne esml ziyareti milnasebe !ııreulık vakasını meydana çıkarmak yo- b . 19,45 Türk müziği (Fasıl heyeti) 20,30 nin Ber T • s.ıak 
111 

unda gösterdiği zek&aına borçludur. cak ve çanta, içindekiyle bera er aıza memleket saat ayn, ajans ve meteoroloji tiyle bu sabahki Yugoslav :mattiuatının 1 000 aantimetre 
mikip 

Hukuk fakültesini bitirdikten bir sene iade olunacaktır. . d haberleri 20,45 Tark müziği 1 - suzinak resın! kaynaklardan mUllıem olan neşri-
. \ E . t Amiri meıhur zengın en va- M staf Naf' . . - 'L tı b ..:yaretin Yugoslavyanın bugüne rnra. zabıta mesleğini tercih eden deli• mnıye a '. rica etti. peşrevi 2 - U a ıun SUZlftil.6. ya U ;u 

~ cO> viliyetin emniyet imirliğine ka etrafında tenvır olunmasını şarkı: (Sensiz bu sabah) 3 - Mustafa kadar takip etm~te old~ po~~ Uze-

~ etmitlerdi. Kudret. çocukluğundan- * Nihadın suzinak §l'lrkı (Ümitsiz bir ae- rinde bir deli§l.ldik husule getinniyece-

F erricynur de potuee 
Bromuve de potaeee 
&dyom karbonat 

conhidr> 

30 > 

12 > 
u > 

),ed bu me:Sleie kup büyük bir hevee Bir saat sonra. vilayetin ileri gelen bir vişle) 4 -Ahmet Rasimin suzinak şarkı ğini gösteriyor. Yugoslavya bilhassa 

~uyardı. Anen Lüpenin f&7UU. hayret lmiri. bpb birincisine benz.iyen bir hır- (Söyle ey cananı ruhum) 5 - Lem.inin müttefiki Romanya ve Balkan antantına iKiNCi BANYO: 
~alarmı &deta batmetmifti, Şerlok azlık vakası ihbar etti; kızının çantası, hüseyni şarkı (0 güzel güılcrle 6 - saz karşı sıkı merbutiyetinl .. aynen .muhafa- Sacalc 1U 

tfolmeein. en içinden çakılmaz kör dü- içindekilerle birlikte çalırunııtı. semaisi 7 - kemençe taksimi 8 - Arl- za edecektir. Prens Polun Berlınde res
iimleri çöziifteld maharetine hayrandı. Sır olan çantalara bir üçüncüsü katı- fin (Bir melek sima peri) 9 - Şevkinin ınl ikameti esnasında yaptlması pek ta
ftLhalle aralanndald chırm • polia> lınca. emniyet imiri Kudret Hicabinin (Duçarı hicri yar) 10 - Mahmut CelA- bil olan görilşm= ~yet~ b!!': 
',...J.armda. o bir Şerlok - Holmee tanı kan tepesine sıçradL Bir kaç saat için- leddin paşanın (Nari firkat) 11 - Mus- lik vücuda ge ecegı mı. 8 

• 

~ d arl td ·· .. d - k d ao tafa ça"u~: (Canım tezdir) 21,30 konu._ Yugoslavya bitaraflığını muhafaza et -.---. rv ar atar. ça ara brmanır, de, bir SÜl'Ü gözün onun e, uç a ın · . -:. .. 
Fai-ır oluklarmdan .tiziifflr. cAnen yulmuttu har .. Bu ne yaman, bu ne cür· ma 21,45 esham, tahvillt kambiyo - nu- mek niyetindedir. 
t ::...._ ı- .. __ L L ..ı---· d 1 ):ut ve ziraat borsası (fiat) 21155 neşeli lIİTLERİN ZİYAFETl 

Thio carbomide 
uulfouro> 

%S 
Sud kostik 

% 10 

1000 aantimetre 
mikap 

40 > 

80 

.......,n> ro unu oyruyan çocwr. ar .. a,,_,.... etkir hırsız ı .• 1 ki 22 00 U-''- (Ri Ü ümh" B 1· 1 (Ö.R) - Bitler Prens Pol 
Wv çıkarırdı. Kudret. buz gibi ter döküyordu. Ga- P a ar, ' m ~ yase c ur er ın · · iKiNCi BANYO YERiNE ŞU BAN-

r ___ tel "L '- d ~~ r fJar:monik orkestrası - Şef: Prnetorius) ve r.evcesinl saat 17 de kabul etmiştir. 
~ erin zabıta haberlerini büyü.. rip bir hadiseyle karıı urıı.yay 1

' 
1 ~1• • • • 

5 
Hitl YugA'"lavya kral YO DA OLABlUR ı 

L d h t ın 23,00 son ajans hnberleorı ve yarınkı prog- Saat 17,4 te er """. . ,...k merakla okurdu. Hadiselerin olut aazı meydana çıkaramazsa. a a mcs eg S 
•--•--- h b al --Ltı ram, 23,15,24 müzik (cazbant) Pl. naibine Belvü şatosunda ıadcl r.ıyaret u ..--- 11öre lıükümler verir, ve bu Ü· bqlangıcında çok fena ir not acaır. · 
'-ümlerinde, çok defa, çocuk zeki.nndan * etm~. 
,.. OPERALAR VE OPERErLER Saat 20,30 da Hitler tarafından FUh- Monoeulfur de 
pıa.J.mıyaa bir ieabet 11öeterirdi. B""tü tehir, balo geceeindcki hınız· 21,05 Bükreş: Toska. rer eWıde misafirler şerefine bir ziyafet eodium. % 20 

Delikanlının aivrilmcainde ama olan bkta: nbah.cdiyordu. Aradan üç gü~ 

1 000 aantimetre 
mikap 

50 > 

~ anlatabmı • .m..e.. t&lıkilcat bir adım bı- 21,20 Berlin: Don Paskılle. verilıiıiştir. 
geçmeaane r_... ... . A . . . 21,20 Strassburg: Bir opera temsili. Yarın Brandburgdan Charlottcnburga 

Bir kıt ınevsimiydi. c ••• > vilayetinde, le ı"lerlı"yememı'ıti. Vilayetin ilen gelen 1 da bir "d 21,35 noransa: Bir operet temsili. giden ıZafer yo u • wı geçı res- Aleni teşekkür Juzılay menfaat.ine balo tertip edilmitti. A • • ·uur· len'ayor ve sabırsızlanıyordu. l caktır 
amın. • 21,35 Paris (P. T . T.) Pellets ve Meli- mi yapı a · 

O zamanlar bellr delikanlılann taf18 Meşhur zenginin cpolisin acz.İ> etra- sruıde. GAZETELERİN MÜTALEATI On bet aenedenberl çekmekte 
Wolanna ittiralt edebilmek müsamaha· fmdaki dedikodusu kulağına kadar gcli- BOYOK KONSERLER Belgrad 1 (A.A) _ Yugoslav gazete- olduğum idrar... yolu d-:"~'~ ye 
..... mazhar oluıu. Kudret Hicabiy• de yordtL 16130 H b D " s ·b 1. ı~~ Yugoslav kral naibi Prens Pol ile proıtat haıtahgınm teda"t"l•ını de-

:-..ı d h am urg: yora"" ı c nu -ve ... ., h d ffak 1 

~~Müzayede ile 
l fevkalade satış 

Yolculuk dolayısiylo 4 Haziran Pazar 
glinU sabah saat 10 buçukta Göztepede 
vali konağına varmadan biraz evvel 646 
sayılı evde maruf iki aileye alt mobilya
lar müzayede suretiyle satılacaktır. 

Satılacak t>§Yalar meyanında yeni 
bir halde 12 parçalı kadifeli pomye ta
kımı kristal aynalı saybur, elektrikli ve 
Uç petallı yeni bir halde gUzel sesli (bal
dur) markalı alman piyanosu ma tabu
re, .krlstal aynalı büfe, kare açılır yemek 
masası, 6 maruken sandab'e, 9 parça 
bUyük kadifeli koltuk takımı, sigara 
masaları, gayet gUzel ve nadide bUyUk 
bir elektrik avlzosu. kolomblya markalı 
salon gramofonu, yatak odası iki aynalı 
şiflinyeralı dolap tuvaleti ve lki komidi
nosu, kesme iki adet nikel ve san kar
yola ma somya, avrupa mamulAtından 
yeril bir halde f antezl soba, iki adet ikt
ıer kapılı bUyük aynalı dolap, Inglliz 
mamulAtt iki adet direkli san karyola, 
kadifeli şezlonk, avnıpa mamulatından 
buar takımı, ikl amerikan dıvar saati, 
aynalı şemsiyelikler, çiçek sehpalan, 
muhtelif yemek: sandalyeleri, 9 zar par
çalı iki koltuk takımı, camlı orta masa
sı, küçük yazıhane, aalamandra soba, 
radyo masası, etejerler, poker masası, 
açılır kapanır bUyUk ceviz yemek masa
sı, buz dolabı. konsol ayna, çocuk araba
sı ve beşiii, iki çocuk arabası, komidino
lar, çul. bUyUk taban halı1an ve secca
aeler ve saire bir çok lilmmlu eşyalar 
açık arttırma suretile satılacaktır. 

Fırsatı kaçırmayınız. 

Fırsat arttırma mobilye salonu, sahibi 
Aziz Şınık. Telefon 2056 

l, 3 (1114) 
J>,.loda baluıım&k hnatını verm..... Jıin kötü.ü. Perihana brp a ma - W lt . 1 . Olganın Berllne vapacaklan res- ru te e en ve muva ıyet e yap-

ı d a erm eser en. • prenses J ... l' . . d b 
Delikanlı. ealonu dolduran yüze ya• cuptu. Genç kadının çay top anbsın a 16,50 Londra (Regional) ~o, Haydn ve mı ziyaret hakkında bir çok haberler tıgbı ame .ıhyat nehceıınl e • u kHb: IZMlR SULH HUKUK HA· 

Jta 9CÇDle lnaan arumda seceyanauıa bir aralık bahse mevzu tqkil eden hi.di- Goldmarkın eserleri. n•etmektedirler. Gazeteler, bu teza _ ra ıma nı ayet vere~ zmır aı erı KIMLIC.lNDEN: 
Pdu hot bir nkit seçirdi. Balo dbet- 9C. Kudrete ashrapla dakikalar yqatb. 18105 D •t ' eh• D k fink , ,_ hıı-~- ehemiyetine •saret etmektedirler. merkez haıtaneıi ıdrar yollan 

'---1 ld w b d k b "l roı V1 • VOra 1 'IOe 8a4r \il...U AS h 1 ki ••ah ('" l ileri, baıta Tali, kansı, JUUan o up Ah bu hırsız.ı ir mey ana çı ara ı sey- bestekarlann eserleri. Samouprava gazetesi, başmakalesinde, aıta •.. arı mut a11111 uro oı lzmirde Karatatta lcadiye ıo-
halde bnlariyle birlikte gelen zabitler· dil 19,05 Strassburg: Webcr, Nikola ve De- Almanya - Yugoslavya mUnasebabnın operatör~ doktor Fuad Soyere kağında 16 numaralı evde mukim 
<ten, memurlardan, ıehrin ileri gelen eı- Bir sabah makamına gelen emniyet libesin c!icrleri. bir tarihçesini yaptıkton sonra şöyle de- ıo1nıuz tükranlarımı ve derin aay- Haron Şalom Refail kızı Vida ve 
rafından ve •---'arından mütetddtildir. aAmı"ri ........... a gönderilmi• bir paket bul- il anmı ... narım. f l k E 1 1 B b 
,. IUlTll ~· " 21,20 Frankfurt~ Romanya - Yugoslav- melctedir. - Re ai ızı steru a ö Ü o orun 

Her baloda Olduıc... aı'bl, c .•• > vili- du. Açtı. Ve .. Şa-Lınlıgvından ayağa fır- lar Alman d-..... ı ,...,.. bl Kartıy-'-- !-~--von · 1 S • f 
... •• iA ya konseri. Yugoslav , o:;uU15 ....... un - aaa ua.a.,,. mırasçı an orato ve ıaıre tara ın· 

7etinde verilen bu kwlay bal~~u~da da ladı: Balo gecesi 11r olan üç çanta önün- 21,20 Münih: A1man bcstekailarının Zİ.tıl lçin ne demek oldutunu ve bu dost. Caddesi No 104 dan lzmirde Karatatta poıtacı 
pmuuıun alikaaını ve .cınpatuını kaza- de duruyordu. eserleri. luğun yalnız blziın için değil, Balkanlar- Muıtafa Göral Ali Riza sokağında 5 numaralı 
P- b'ır tek iuaıı vardn Hükümet dokto- Çantaların içindekiler yoktu, ama, bir barl bUtU A d ki 1893 (1107) d J- 1- Şal l h" 

.-A 21.35 Londra (Regional) ı Glosunofun daki ve bu iti a n vrupa a eT e oturan a.: om a ey ıne 
~wıun karun. Doktor lsfendiyar beyle Pe· kağıt vardı. Bir kaç cümleli bir kağıt... bir senfonisi. bütün dost ve mUttefiklcrimiz için bir ikame olunan izalei tuyü davaıın-
pban hanım arasındaki yaı farkı, ilk ba- Aynen ıuydu: 22,05 Viyana: Strnuss, Becthovcn ve sa- sulh zamanı teşldl etmekte bulunduğu- IZMlR iKiNCi HUKUK MAH- dan dolayı cereyan etmekte olan 
~ta söze batacak kadar bariz bir tez.at « Zabıtayı üzdüğüme müteessirim.. ir bestekarlnrın e erleri. nu ;ı:>ektiltı biliyorlar. İtalya ile olduğu KEMESINDEN: muhakeme ııraıında müddeialey-
lefkil ediyordu. Doktor, lmk beşlik bir içindekileri alakoyarak çantalan iade 22,15 lflverswn I: Çaykovskinln bir gibi Almanya ile de çok tnbil ve dostane hin ikametgahı meçhul kaldığın-
~damdı. Perihanın yirmisine basmadığı ediyonım; hürmetler!• serenadı. komşuluk nıünasebctlerl idıune cdiyo- fzmir inbişarlar batmüdüriyeti dan 2.3/5/39 tarihinde muhake-
JDulı.aklcaktı. Kendilerine güvendiği bir kaç tccrü- 22,20 Brilksel ll: Flaman muslkbl. ~ ve bunu ynparken lıattı hareke.tlmii muhalel.e tetllik memuru Ahmet meye gelmeıi i~in ilanen tebliğat 

San. dalsalı aaçlan omuzlanna kadar beli mcınuru ile ~ •erdi. evvelce tesis cdilmi§ olan direktiflerden Ataol tarafından kansı lstanbul yapıldığı halde gelmediği ve ka-
Jniyor, iri yetil gözlerin manalaıtırdığı Delikanlının kafuında bir ıimıek çak- ODA MUSIKILER.t ve tesbit edilmlş bulunan yoldan inhiraf Betiktaf Kılınç Ali AllDa Sallmn nuai bir miimeuil aöndermediğin-
toce yüzü çerçeveleniyordu. O, cidden tı: Hırsız. muhallak ki. balonun mute-: 19,25 Leipz.ig: Muhtelif havalar. ettiğimiz takdirde büyilk bir mesuliyet sokak 9 No: lu evde oturan Bür- den hakkında ilinen gıyap kararı 
8Gz.el bir kadındı. Güzdliği, giyiniJindo- her davetlilerinden birisiydi. Bu mek- 22,30 Prag: Novakın bir kuvarletl, altına gireceğimize kani bulunuyoruz. haneddin kızı Rayiha aleyhine tebliğine ve bu sebeple duru,ma-
~ zerafeti. delipnenliğiyle, balodaki ka· tup. onlara bir ipucu olabilirdi. Fakat SOLtSTLERIN KONSERLERi Bu gazete, bundan a;onra kral naibJ açılan ihtar diYasınila RaYiJıanın nm 27 /6/39 Salı günü aaat 10 ta· 
&faılann hasedini, erkeklerin ihtirasını tahkikatı ne yolda yfuütccckti~ Kolay; 18,15 Prag: Bccthovenin cserlCrl. prens Pol He prensea Olganın Beilinl gıyabında icra kılınan tahkikat ve likine karar Yerilmit yenni mez-
ialıdk ediyordu. çaresi var ... O gece baloda bulunanlann 18,30 Hamburg: Vıyolonsel ile .onatlar ziyaretlerinin Yugoslavyanın Almanya- muhakeme sonunda: medeni ka- karda mahkemeye gelmediği ve-

Yiliyetin yeni emniyet ilmiri. gen~ hepsini, yanm saat için. aynı salonda top- 20,2? :Jiambw;g: Şan konseri. ya karşı yapıcı siyasetinin mutantan bir nunun 132 ci maddeai hükmüne ya bir vekil göndermediği takdir· 
JJii ve yalcıııklılığı ile, Perihanın muhteria lıyacaktı. 23,25 Doyçlandzender: Mozartın eser- tezahürU olacağını yazmaktadır. tevfikan Rayihanın bir ay zarfın. de muhakemenin gıyabında bakı-
'8özlerine çarpmakta gecikmedi. . Tahkikatın bu yola dökülUtü. fe}ıirde le.ri. ~moupravn, §Öyle devam ediyor: da koca11 evine dönerek evliliğin lacaiı ilin olunur. 

ye, hükümot doktoruyla, onun güzel daha büyük bir merak uyandırdı. Balo- ·--------,.,.....----'--- ~.('e.ns ve prensese bu "5Cyahatlerinde üzerine yüklettiği vazifeleri yap- 1888 (1 UO) 
kan.iyle emniyet memuru arasında bir ya i~tirnk eden davetliler, yeni bir eğ- mu> bütün milletin sempatileri relakat ede- maıı huauıunun ihtarına ve maıa-
ıtanlflDA vesilesi çabuk çaktı. Delikanlının lenceymiı gibi güle oynıya a&ıonu dol- - Yanıhyoraunuz. hanamefendL. oektir.Çünkü millet, bugUn hudutlarında rifi muhakeme olan 1306 kurutun 
Pzii.nden kaçmamı~tı ki, bu fır.atı hazır· durdular. Doktor evde yoktu. Perihan onu ulo- h\aWm şürmckta ollll). sulhtan ve kUçUk dahi Rayihaya yükletilmesine 
Jıy... bizzat güzel kadın olmuotu. Kudret Hiçabi. son k9zunu qynuyor- na aldı. bilytik hiltüıı lcomşulan tarafından Yu- temyizi kabil olmak üzere 15/4/ 

Peribarda iki defa dana ettiler. Kudret du. Muvaffak olamadığı takdirde fecl - Demek. eararenaiz lıAdiseyi nihayet gos)Avyaya karşı gösterilen iümad ve 939 tarihinde davacının vicahın· 
f:licabi. bu litif kadının enfes .:koltuuyla bir skandale sebebiyet verecek, mevkiin- aydınlatmağa muvaHak oldunuz. Fakat, h~tten dolayı prens Pola f{ikran bor- da ve müddeialeyhin gıyabında 
kendinden geçti. Hulyalı yqil gözlerin den olacaktı. anlatınız kuzum. hınız kimmio>. Ken· cu olduğunu nıUdriktir, karar verildiii ve uıulen tanzim 
ıııibiri onu adeta bir rüya ilemine daldır- yapmak istediği tecrübeyi .d uywıca, disini yakalıya bil~ misiniz). 
a.. bir çok.lan genç zabıta im.irini iat.ibdafla Kudret, genç kadının, pyanı hayret 

Deytirme cazbandın önünde dam karııladılar: soğukkanlılığına rağmen titrediğini fark· 
eden kalabalık çiftlerin arasında, k.. - Çantalann içinden çıkan yazı, bel- etti. 
jcümlelerle bir bayii mevzudan bahaet- ki bınıwn yazasıdır ama, tahrif edilmio - Perihan hanım. hırsızın le.im oldu--
j:İİer. Jdcli.. O, uıJ el yaz19ını gönderecek ita- iunu tahmin ederainiz) 

Delikanlı anladı ki. delipneruiğİne. dar budala mıdır>. 
ibtiraana rağmen, bu kadın. kocuuıa DiyorlardL Muhalckalc ki doğru bir 
ibaneti aala aklından geçirmiyecek dere- mülahazaydı. Falc.at .. Kudret Hicabinin 
çede metin bir ahlaka maliktir. Ve bu ehemmiyet verdiği nokta sadece bu de-

. mütekabil sempati, aile toplantılarında ğildi. 
-.ık aık buluıup konutmanm hududunu Davetlilere, yaplıacak iı anlatJdı. Em-
.tecavüz edemiyecektir. niyet amirinin söyliyeceğİ iki cümlelik 

- Fakat .. fJbet bir gün. yazıyı yazmaları ve kiğıtlanna behemo-
Oiyordu Kudret.. Evet, günün birinde. hal adreelerini ve isimlerini not etmeyi 

Ja.ayalinden geçenlerin hakikat olacağını unutmamaları bildirildi. 
j;lilfünmek bile ona zevk veriyor. Ve. Kudret Hicabi, hır.azın iki cÜm· 

Gece yarasına doğru baloyu terketti. leıini dikte ettirdi. 
~örülecek itleri vardı. Zabıta memurları, bir imtihan evrakı-

0 Kfin öğleye doğru, vilayetin çok ta- nı toplayan mümeyyizler gibi. iaim ve ad
nınmıt bir zenaininin kendi.ini görmek rcslerin yazılıp yazılmadığına dikkat 
Dtediiini haber verdiler. Kudret, emret- ederek. ki.ğıtlan topladılar. 

- ........ . 
- Bu bir kadınm11 meğer .. 
Perihan aarardı. 
- Hayret, Kudret beyefendi. Müthiş 

bir zekanız var. Fakat, yanılmadığınıza 
emin misiniz) .. Deliliniz. sadece yazılar· 
daki benzerlik olmaaa gerek. • 

- Çantalann içine yeilqtirilen iki 
cümlelik yazıyı, tecrübeyi yaptıiunız a· 
rada elbet yazuuu tahrif edecekti. Nite
lciın de etmiftir. Ancak o, mühim bir 
noktayı unutmut bulunuyor •• Zabıtaya 
gönderilen mektuptaki imli yanl111annı. 
tecrübede de aynen yapllUf.. 

Perihan bir çağlık kopararak bayıldı. 

* ti. Emniyet amiri. iiab.metlerlııden dolayı 
- içeri almaz. hazıruna teşekkür etti. Kudret Hicabi yanılmamı§tı. 
Ve, lr.apıya kadar giderek. mcthur * ldeptomandL Genç kaduun kollcbiyo-

1939 Modeli liJka 
111111111111111111111111111111111111 

Baro metrolar 

ı:eogini ltarpladı: nunda, mqhur zenginin zümrüt tatlı yü-

- Ne tcref, efendim, ne weref. Kudret Hicabi. yalnız bapoa odaama ziiiünü. diğer ikl çantanın muhteviyatını • 
- O ıeref ben~ ait, Kudret be- çek.ildi. Bütün eecc gözünü brpmadan bulup çıkarmak güç olmadı. 

T ermometrolar 

yefendi.. Uiıtlan teker teker tetkik etti. V • hır-

* önce, öteden beriden konuttular. Ta· .sw bul da. Bu, bu kimdi biliyor muau• 
JUnmıı zengin, bir iki kua cümleyle ge- nuz} Perihan, hükümet doktorunun genç 
c:eki balonun dedikodusunu yapb ve bu ve güzel karısı Perihan.. Çalınan mallar sahiplerini buldu. 
vesileyle ziyaretinin maksadına geldi. Kudret, beyninden TUrulmup. dön- Hırsızın meydana çıkmamasına rağ-

- Ha. aziz.im efendim. Size bir ha- mü,tü. Nasıl olabilir} Hali vakti yerinde men. hadiseyi aydınlat11 tarzı ve çalınm11 
diseyi haber vermİye gddim. Dün gece bir ailenin kadını böyle bir hırsızlıia ni- eşyayı buluıu. genç emniyet amirinin 
baloda muessif bir hırsızlık vakası aeç- çin lüzum görebilir}.. Perihan. yoksa. mühim bir mavaffaluyeti olarak gösteril-
mi§tir. Kanının el çantan aır oldu. kleptomaniy~ müptela bir huta mı} di; en yüksek makarnlarft kadar aksetti-

- Şaıılacak şey.. * rildi. 

Banyo dereceleri 

Her ihtiyacınız için 

Eczacıbaşı 

kılınan ilim 1rıyap ihbarnameıİ· 
nin müddeialeyhin ikametg&lıının 
meçhuliyetine mebni mah1ceme 
koridoruna talile kılındıiı tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. 1895 (1104) 

Hygrometrolar 

Altimetrolar 

Pualalar 

Müesıese ve evler 
- . 
ıçın 

Hava istasyonları 

- Evet .• Belki mühim bir kayıp de- Perihan, genç emniyet memurunu bÜ· Bir imla yanllflt Kudret Hicabiye i;i 
iil, ama.. içindeki zümrüt taılı yüzük, yük bir nqeyle k&rflladL Y qil götleri· bir not verdirmekle kalmadL Büıtll'ln 
maddi değerinden daha ziyade, mubd- nin içi aülüyordu: hülyalı, aaçlan dalgalı~ bir kadın da 
Cfee bir hatıranın kıymetini tllf.lyor. Za- - Buyurunuz Kudret bey. Sizi pelı: kazandırdı. Şifa Eczanesi 

Perilaula lan:a .ana bir qk hayab 
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= Muhabere ve münakale vekaleti latanbul 
elektrik işleri umum müdürlüğünden: 
1 - C. t. F. İstanbul teslim ftlrlile ıatm alınacak olan ve muham

men bedeli «48.107, 75» kırk ıekiz bin yüz yedi lira yetmit beı kurut 
olan 18 kalem muhtelif cinı kesici, enveraör ve enterüptör ve teferrü-
ab kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuıtur. • • .. . 

2-Eksiltme 23. VI. 939 cuma günü ıaat 15 de ıdarenın Tunel üs
tünde Metrohan binasının 5 inci katında toplanan eksiltme komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Bu işe ait 4artnameler ve mukavele projesi idare veznesinde 
241 kurus mukabilinde tevzi edilmektedir. 

4 - Muvakkat teminat (3608,08) üç bin altı yüz sekiz lira sekiz 
lmruıtur. 

5 - Teklif mektuplarının 2490 sayılı kanun ahkimına uygun ola
rak ve eksiltmeden en az bir saat evvel makbuz mukabilinde komis
yon reisliğine verilmiş bulunması lazımdır. «3591» 

27, 29, 31, 2 1770 (1043) 

tZMtR sıcıu TlCARET MEMURLUöUNDAN: 
Tescil edilmiı olan (fstanbul küçük istikraza' sandığı Türk Anonim 

ıirketi İzmir ıubesi) nin ödünç para verme iılerile uğrqacağına müte
dair beyannamesi ve ona bağlı izin vesikası 2279 ve 3399 numarah 
kanunlar hükmüne göre sicilin 2514 numarasına kayıt ve tescil edil
diği ilin olunur. 

lzmir sicili ticaret memurluğu resmi mührü 
ve F. Tenik imzası. 

1 - Beyanname 
2 - lzin vesikası. 

lSTANBUL 
KOÇOK tSTtKRAZAT SANDIG.I 

Türk Anonim Şirketi 
tZMtR ŞUBESt 

lzmir Jlba)tlığ1 yüksek 
İzmir. 26/5/1939 

rnak;ımına 
Merkezi Galata Sen Piyer hanında 12 No. lu dairede bulunan «İs

tanbul küçük istikrazat sandığı T. A. Ş.» nin Yandevi hanında 17 No. 
lu dairede bulunan İzmir ıubesinin 2279 No. lu kanun mucibince ver
meğe borçlu olduğu beyannamedir. 

1 - Adı: İstanbul küçük istikrazat aandığı Türk Anonim Şirketi. 
2 - Kanuni ikametgahı: Müdürler: 
lzak Nahum: İnönü caddesi 133 cü sokak No. 14. 
E. R. Roditti: İnönü caddesi No. 826. 
R. Alaluf: İnönü caddesi No. 522. 
3 -Tabiiyetleri: Türk. 
4 - Ticaret ikametgahı: Yandevi han No. 17. 
5-Sermaye: Otuz bin Türk lirası. 
6 - Muamelenin nev'i: Küçük esnaflara, sanatkarlara taksitlerle 

ödünç para vermek. 
7 - Alınacak faizin en yüksek haddi açık kredi için yüzde 12 ve 

teminatlı ve sair muameleler için yüzde 8,5 dur. 
6 - MüJterinin arzusuna göre altı aya kadar muayyen bir vade ve

ya aylık taksitlerle 10 aya kadar tediye edilmesi ve taksitlerden biri 
tediye edemediği takdirde borcun kamilen muacceliyet kesbedilmesi. 

9 - Mensup olduğumuz Maliye §Ubesi: Yeni maliye §Ubesidir. 
On altı kuruşluk pul üzerinde 26 Mayıs 1939 tarih ve İstanbul kü

tük istikrazat sandığı İzmir şubesi mührü ve imzalar (okunamadı) 

ödünç para verme işlerile meşgul 
olanlara mahsus izin vesikası 
Adı ve soyadı veya unvana: İstanbul küçük istikrazat sandığı Türk 

Anonim fİrketi. 
Kanuni ikametgahı: Müdürler: 
İzak Nahum: lnönü caddesi 133 c:ü sokak 14 
E. R. Roditti: İnönü caddesi No. 826 
R. Alaluf: lnönü caddesi No. 522 
Ticari ikametgahı: Y andevi han No. 17 
Tabiiyeti: Türk 
Sermayesi: Otuz bin Türk lirası 

• 

Alınacak faizin en yüksek haddi: Yüzde 8,50 
Muamelenin nevileri: Küçük esnaflara, sanatkarlara taksitlerle 

ödünç para vermek. 
Yukarıda yazılı lstanbul küçük istikrazat sandığı Türk anonim §İr

keti tarafından ödünç para verme iılerine dair 11 Haziran 933 tarih 
ve 2279 numaralı kanun hükümlerine göre verilen beyannameler tet
kik olunarak) muvafık görülmekle zikri geçen kanun bükümleri ve 
beyannamesindeki §artlar dahilinde ödünç para verme işlerile meşgul 
olmak üzere, kendilerine İ§bu izin vesikası verildi. 

İ§bu suret aslana mutabıktır. 
Ticaret ve sanayi odası umumi katibi 

Otuz kuruıluk pul üzerinde 31. 5. 939 tarih ve dosyadaki nüsha 
gibidir yazısı ve lzmir sicili ticaret memurluğu resmi mührü ve F. 
Tenik imzası. 1876 (1106) 

inhisarlar umum müdürlüğünden: 
1 - Şartname ve keJfi mucibince parlayıcı ve patlayıcı maddeler 

naklinde kullanılmak üzere bir adet saç tekne kapalı zarf usulile eksilt
meye konmu}tur. 

2 - Keıif bedeli 16442.64 muvakkat teminatı 1233.19 liradır. 
3 - Ekailtme 16. 6. 39 Cuma günü saat 11 de kabataşta levazım 

ve mübayaat subesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Şartname plan ve ke§İfnameler 82 kuruş mukabilinde Ankara 

ve İzmir baş müdürlüklerinden ve Kabatqta levazım veznesinden 
alınabilir. 

5 - İsteklilerin mühürlü teklif mektuplarını kanuni vesailde birlik
te yüzde 7 .5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu 
ihtiva edecek kapalı zarfların ihale saatinden bir saat evveline kadar 
saat 10 a kadar mezkUr komisyon baJkanlığına makbuz mukabilinde 
vermeleri lazımdır. 

2, 5, 10, 14 1882 (1113) 

lzmir incir ve üzüm tarım satış 

kooperatifleri birliğinden: 
Birliğimizin kereste nakliye ve bammaliye komisyonculuğu için 31 

Mayıs çar§amba günü saat 15 de yapılacağı ilin edilmiı olan açık ek
ıiltmenin ayni ıerait dahilinde 10 haziran cumartesi günü saat 11 e 
talik edildiği ilan olunur. 

1889 (1111) 

Makarr.ı Vilayetten: 
Seydiköy, Bulgurca, Iıaklar, Doğanlar, ve Altındağ köyleri araziai

ne tahriri arazi komisyonunca takdir olunan kıymetlerdeki itiraz tet
kikatınm 30 Mayıs 939 tarihinde hitam ve katiyet keabeylemit olması 
haaebile 939 yılı vergisinin yeni tahrir kıymetleri üzerinden tahakkuk . 

rEfıfl ASIR 2 Haziran Cuma 932 ===:1 l 

90 Derece Limon Çiçekleri tzMIR BELEDiYESiNDEN: 

1 - Darülacezenin ıenelik ih
tiyacı olan 800 kilo dana eti ıa • 
tın alınması batki.tiplikteki tart
nameıi veçhile açık eksiltmeye 
konulmuttur. Muhammen bedeli 
200 lira olup ihalesi 9-6-939 cuma 
günü saat 16 dadır. lttirak ede· 
cekler 15 liralık teminat makbu
ziyle encümene gelirler. 

2 - Darülacezenin ıenelik ihti· 
yacı olan 10,000 kilo ikinci nevi 
ekmeğin satın alınması batkitip
likteki tartnamesi veçhile açık 
eksiltmeye konulmuttur. Muham
men bedeli 800 lira olup ihalesi 
9-6-939 cuma günü ıaat 16 dadır. 
lttirak edecekler 60 liralık temi
nat makbuziyle encümene gelir • 
ler. 

3 - Darülacezenin senelik ihti
yacı olan 23 kalem muhtelif er • 
zakın satın alınması batkatiplik
teki tartnamesi veçhile açık ek • 
siltmeye konulmutlur. Hepsinin 
muhammen bedeli 1354 lira 25 
kurut olup ihalesi 9-6-939 cuma 
günü saat 16 dadır. lttirak ede
cekler 102 liralık teminat makbu
ziyle encümene gelirler. 

4 - Yüz bin adet granit paket 
tatı satın alınması hat mühendis
likteki tartnamesi veçhile kapalı 
zarflı eksiltmeye konulmuttur. 
Muhammen bedeli on üç bin lira 
olup ihalesi 9-6-939 cuma günü sa
at 17 dedir. 2490 sayılı kanunun 
tarif atı dahilinde hazırlanmıt tek
lif mektupları ihale günü azami 
saat 16 ya kadar encümende ri. 
yasete verilir. Muvakkat teminatı 
muvakkat teminatı 975 liradır. 

5 - Gazi ve F evzipafa bulvar
ları arasındaki doktor Hulus "bey 
caddesinin iki tarafına kordon çe
kilmesi bat mühendislikteki ketif 
ve tartnamesi veçhile açık eksilt
meye konulmuştur. Muhammen 
bedeli 1015 lira olup ihalesi 9-6-
939 cuma günü saat 16 dadır. ı,. 
tirak edecekler 77 liralık teminat 
makbuzu ile encümene gelirler. 

25-30-2-6 1763 ( 1027) 

Gara santralın yapılacak 75.000 
liralık kısmı bat mühendislikten 
3 lira yetmit bet kurut mukabilin
de tedarik edilecek ke~if, proje 
VP. (artnamesi veçhile vahidi fiy~d 
esası üzerinden kapalı zarflı ek • 
siltmeye konmu~tur. Muhamm~n 
bedeli yetmiş beş bin 'ira bitap 
ihalesi 6-6-939 salı günii saat 17 • 
dedir. 2490 sayılı kanunun tarif atı 
dahilinde hazırlanmıa teklif mek
tupları ihale günü az~mi saat 16-
ya kadar encümende riyasete ve -
rilir. Muvakkat teminatı bes bin 
liradır. ' 

7-16-26-2 (920) 

1 - Azizakyürek Bulvarının 9 
eylül meydanından itibaren 1396 
sayılı sokağa kadar olan kısmında 
paket tatlariyle 3200 metre mu· 
rabhaı yeniden dö,eme yaptırıl • 
ması ba;ı mühendislikteki ketif ve 
tartnamesi veçhile kapalı zarflı 
eksiltmeye konulmuttur. Muham • 
men bedeli 16,400 lira olup ihale
si 13-6-939 salı günü saat 17 de -
dir. 2490 sayılı kanunun tarifah 
dahilinde hazırlanmıf teklif mek
tupları ihale günü azami saat 16-
ya kadar encümende riyasete ve
rirler. Muvakkat teminatı 1230 li
radır. 

2 - Basmahane istasyonu ci -
varında yapılacak sebze ve mey
va hali bat mühendislikten 18 li
ra 16 kurut mukabilinde tedarik 
edilecek ketif, fenni ve mali tart
name ve proje ile vahidi fiyat cet
veli veçhile yeniden kapah zarflı 
eksiltmeye konulmuttur. Muham
men bedeli üç yüz altmıt dokuz 
bin yüz bet lira 25 kurut olup iha
lesi 13-6-939 salı günü saat 17 de
dir. 2490 sayılı kanunun tarifab 
dahilinde hazırlanmıt teklif mek
tuplan ihale günü azami saat 16-
ya kadar encümende riyasete ve
rilir. Muvakkat teminatı 18514 Ji. 
ra 20 kuruttur. 
3-Havagazı fabrikaıına 1500 

ton Zonguldak Zerodiı Lave % 
1 O maden kömürü satın alınması 
Havagazı direktörlüğünden teda
rik edilecek fartnamesi veçhile 
kapalı zarflı eksiltmeye konul • 
muttur. Muhammen bedeli on al
tı bin bet yüz lira olup ihalesi 9-
6-939 cuma günü saat 17 dedir. 
2490 sayılı kanunun tarif atı dahi
linde hazırlanınıt teklif mektup
ları ihale günü azami saat 16 ya 
kadar encümende riyasete verilir. 
Muvakkat teminatı 1237 lira 50 
kuruttur. 

25-30-2-6 1764 (1031) 

1 - 939 yılı için yoksul haıta· 
lara verilecek iliçların aatın alın-

·HASAN KOLONYASI 
Dünya ıtriyat mütahassısları bir araya gelse bir damlasını vücuda ıe· 
tiremez.. Limon ve Portakal bahçelerini yaşatır, hayat ve ruh bahşeder 

Hastalara ıira, dertlilere deva olur .. Asabi, ruhi hastabklara hu· 
zur ve sükUıt verir 

Nesrin Limon Çiçekleri Kolonyası 
Basanın yavl'usudul'- Daha hafif ve daha ucuzdul' .. 

HASAN KOLONYA 
ve LOSYONLARI 

Limon çiçeği, Lavant 
çiçeği, Leylak. Yasemin, 
Menekşe, Revdor, Bahar 
çiçekleri, Fujer, Şipr 

HASAN ESANSLARI 
Lale, Şipr, Diviııya, 
Nerkis, Viyolet, Milflör 
Leylak, Güller, Revdor, 
Origan, Yasemin, Krep 
döşin, N eroi, Suar dö 
Paris, Aşk gecesi, Dağ 
çiçekleri, Zanbak, An
ber, Fulyalar, Gençlik. 
Senkflör. Amorita, Ka
dıneli, Nadya, Fujer, 
Şanel, Nüge, Florami, 
Sk~ndal, Flör Damur, 
Çiçek demeti, Limon 
Çiçekleri, Popi, Cennet 
Çiçekleri, Kolonya. 

MEYVA. ESANSLARJ 

.. 

Limon, Portakal Man- dalina, Çilek, Ağaç çileği, Muz, Şefta)i, Armut, 
Ananas, Frenk, üzümü, Sinalko. 

Hasan c eposu 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 

r;AR~Si :t!?:~~INDEN' IDr.AliRizal IZMIR SULH HUKUK MAH
KEMESiNDEN: 

DJŞ r ABİPLERİ 
Muzaffer Eroğul 

VE 

Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah saat 9 

dan başlı yarak Beyler - Numan za
de . 21 numaralı muayenehanelerin
de kabul ederler.. TELEFON: 3921 

Kiralık 
Depoya ihtiyacı 

•• 

Unlen 
Doğum ve Cerraht Kadın 

haatalıklan Operatörü 

Her gün hastalarını saat üçten son
ra Atatürk caddesi •Eski Birinci 
kordon• 222 numaralı muayeneha
nesinde kabul eder. 

TELEFON : 2987 

Günlük bir pazar 
açıldı 

Davi kızı Refka ve Roza ve Av
ram ile kimyager Abdüaselamın 
fayian mutasarrıf bulundukları 
İzmirde Güzel yurt mahallesinin 
tan sokağında kain 2 ve 2/1 nu
maratajlı biri kargir, diğeri ah,ap 
kargir kısmının dört oda, bir mut
bak ve bir heli ve müfrez bir kü
çük avluyu ve ah~ap kısmının iki 
oda, bir mutbak, küçük bir salon 
ve önünde kuyu, yol halinde av
luyu, ayrıca bir çefmeyi mühtevi 
bin sekiz yüz lira kıymeti muham
meneli evlerin ve avlunun muha-

olanlar Şükrü Saracoğlu bulvan ile Mimar 
Kemaleddin caddesinin birleştiği 

kemece verilen izalei fUyu kararı· 
na istinaden 3/Temmuz/939 Pa· 
zartesi günü saat on be,te lzmir 
ıulh hukuk mahkemesi salonunda 

Basmane ve Kemer istasyonla- YERDE sahtı yapılacaktır. Bu artarmada 
rı yakınında Gaziler caddesinde OSMAN BAKKALOGLU tahmin olunan bedelin yüzde yet-
252 nu. KAV ALA hanı içinde K t i lik1 • balıkçı perdelik bükfilü mit beti nisbetinde bedel verildiği 
mevcut muhtelif daireler parça e en P erı, ' • kd' d .. · · "h 1 · büküsüz, her nevi ipliklerle makara ve ta ır e mutlerısıne ı a esı yapı-
parça veya toptan kiraya verile- hazır yorgan çarşafları, çarşaflık, yatak- lacak, akıl takdirde satıf on bet 
cektir. Her biri zahire, pamuk, lık gibi bir eve lizım olan dokWnalar gün daha uzatılarak ikinci artır
palamut, deri ve diğer huıuıatta toptan fiatine perakende yalnız bu pa· ması 18/7 /939 Salı günü saal 15 
depo ittihazına elveritlidir. zarda satılır.. Bu gibi ihtiyaçlannızı . d • • d l k 

fstiyenlerin içindeki sahibine buradan almak menfaatiniz icabıdır de yıne aıremız e yapı aca tır. 
müracaatları. --------·------ Gayri menkul üzerinde hak tale-

Doktor Operatör binde bulunanlar ellerindeki res-
mi veıaikleriyle birlikte tapu si-s mi K u 1 akçı cm maıam olmadıkça pay1a,ma

veçhile açık eksiltmeye konulmut- 3 dan hariç kalacaklardır. Müzaye-
tur. Muhammen bedeli 3000 lira Kulak, Boğaz, burun deye lttirak etmek istiyenler kıy
olup ihalesi 16/6/939 Cuma giinü hastalıkları mtital!assısı meti muhammenenin yüzde yedi 
saat 16 dadır İftİrak edecekler 225 Muayenehane Birinci beyler No. 42 buçuğu nisbetinde pek akçası ve-
liralık teminat makbuzu ile encü- TELEFON : 2310 ya milli bir banka teminatı irae 
mene gelirler. Evi: Göztepe Tramvay Cad. 992 etmeleri lazımdır. Gayri menku-

2 - Kadastro 1040 belediye TELEFON : 3668 lun vergi veaair kanuni mükelle-
35 nci adanın 1007 metre murab- -------------- fiyetleri satıcılara yüzde iki bu
baındaki 2 sayılı arsasının satıfı NAZiLLi HUKUK MAHKE. çuk dellaliye ve ferai harçları alı· 
batki.tiplikteki tartnamesi veçhi- MESINDEN: cıya ait olup ihale bedeli def aten 
le kapalı zarfla eksiltmeye konul- ve pefinen ödenecektir. Şartname 
muftur. Muhammen bedeli 13091 Nazillinin Turan mahallesinde 14/6/939 tarihinden itibaren her-
lira olup ihalesi 20/6/939 Salı mukim Uluborlulu semerci Meh-

met Ogwlu Alı" karısı Ayte Demir kesin görebilmesi lçln açıkta ve 
günü ıaat 17 dedir. 2490 ıayılı • nk l f d tn 

tarafından kocalı Yı.ne Nazı'llı"nı"n gayrı me u un evıa ı a pr a-
kanunun tarifatı dahilinde hazır- d l d Ih l • .. k" 

Turan mahalle.inde mukı'm iken me e yazı ı ır. a eyı mutaa ıp 
lanmıt teklif mektupları ihale gü- ·· t • t • d"I ·· dd t · · 

bırakıp Semti• meçhule gı*den Ulu- mut erı ayın e ı en mu e ıçın· 
nü azami saat 16 ya kadar encü- f • 
mende riyasete verilir. Muvakkat borlulu semerci Mehmet oğlu Ali de ihale bedelini de aten ve pefı· 
teminatı 982 liradır. Demir aleyhine açmıt olduğu ho- nen vermediği surette gayri men-

30, 2, 9, 13 1844 (1074) tanma davasının yapılmakta olan kul tekrar 15 gün müddetle artır
muhakemesinde müddeialeyhin maya konulup bu artırmada en 

- Formül, kristalize, karolin ikametgahının meçhul olduğuna çok bedel verenin üzerine ihalesi 
ve kükürtten ibaret tebhir ilaçla- ilanen tebliğat ifasına ve muhake- yapılacak arada tahakkuk edecek 
rı ıatın alınması, hathekimlikteki menin 5/7 /939 Çartamba günü ihale farkı hiç bir ~ük~~ . hacet 
tartnameai mucibince 13/6/939 aaat 9 a bırakılmasına karar veril- kalmamaksızın vecıbeımı ıfa et
Sali giinü aaat 16 Ya uzatılmıttır. mit olduğundan milddeialeyhin miyen müfteriden tahsil olunacak
Muhammen bedeli 1100 liradır. mezkur gÜD ve saatte Nazilli Aa- tır. Daha fazla malumat almak is
lttirak edenler 83 lira muvakkat tiye hukuk mahkemeıinde hazır tiyenler mahkemenin 937 /2436 
teminat makbuzu ile encfhnene bahmmuı ftJ• Yekli ılnd.-meai aayili d097aama mijracaatlan lü-



Messageries 
Maritimes 

Um dal Olivier ve Deulsche Le· 
vante Linie UMUMi DBlllZ ş•• k" ACBllTALIOı LTD. ure ası 

JIEJ.ı.ENtc L1NF.s LTD. BIRJHCI KORDON REES Q. M. B. R. HAMBURG 

----A------- -· 

T. Bovven Rees 
ve şürekası 
CU.NARD LİNE 

K 11 M P A il YAS 1 ANGHYRA vapuru 5-8 haziran ara- BfNASI !'EL. 244J İTHAKA vapuru 23 mayısta bekleni-
Llverpooİ ve sınıfa beklenilmekte olup noıterdam yor. ı1 mayısa kadar Anvera, Rotter-

Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 

ADIUA2'1CA S. A. Dl 
NAVIQA2'IONE 

THEOPIIiLE GAUTİEB vapuru 3 ha- Hamburg ve Anversa limanları için yUk LONDRA HA'l"l'I: ~ Bremen ve Hambura limanlan BARLETTA motörü 31/5 te gelir ay-
Gl89110V llattl ziran tarihinde gelerek ayni gün &tan- alacaktır. •POLO• vapuru 1 Haziranda Londra 1~:1~tar. 7 h . d bek nl gün Pire, Brlndisi, Trieıste ve Vene-
BOTHNİA vapuru Haziran nihaye- bul, Pire Napoli ve Marsilyaya hareket HELLAS vapuru 15/ 17 haziran ara- ve Anversten gelip yük çıkaracak ve . 10 haz" vap~d a~ a Rot- diğe hareket eder. 

tinde gelip Llverpool ve Glasgovdaıı ed ektir' sında beklenilmekte olup Rotterdam, aynı zamanda Londra ve Hull için ytik ?~~::. B ırana Hamarb v.e~s • .:ıı: 
mal çıkaracaktır. ec • Hamburg ve Anversa limanları için yük alacaktır. ~ remen ve ura ıçın .>'...... RO'l'ALE lfEEJU.AJf 

.Gerek vapurlann muvasal.At tarihleri, Her tllrlil izahat ve malfunat için Bi- aı:ioN vapuru ayın nihayetinde LjV.ERPOOI. HA2'2'I DELOS va;Puru 21 haziranda bekle- DAISE KUMPANYASI 
J.simleri ve navlunları hakkında acenta rtnci korcl da 158 numarada LAU- beklenilmekte olup Rotterdam Ham- niyor. 24 hazirana kadar Anvers, Ro~ ULYSSFS vapuru 31/ 5 tarilıincle 
bir teahhttt altına giremez. Daha fazla on İKİ burg ve Anversa limanları için ~ilk ala- •MARDİNİAN • vapuru 10 Haziranda terdam, Bremen ve Hamburg için yük Amsterdam, Rotterdam ve Hamburg li-
ta&lllt almak için T. Boven Reel ve Şr. BENT REBOUL ve Ş~ vapar acen- caktır. Liverpoldan gelip yük çıkaracak ve ay- alacaktır. ınaıılarına yük alarak hareket eder. 
mn Z353 telefon numaruma müracaat tasma ndi.raeut edilmesi rica olunur. BALKANLAB ARASI BATTI nı zamanda Liverpol için yük alacak- ÜARMDIENT H. SC~ DEUCALİON vapuru 8/ 6 tarihinde 

dilm si • 1 TELEFON.! 3 7 5 ZETSKA PLOVİDBA A. KOTOR tır. GL _CK.SBUR~ vapuru 1 haziranda gelerek Burgas, Varna ve Köstenceye 
e e nca o unur. . YUGOSLAV BANDIBALI •OPORTO• vapurunun yükleri Is- beklenıyor. 3 hazırana kadar Anvers, hareket eder. 

nLOVCENn tanbulda aktarma edilerek Denizbank ~tterdam, Bremen ve Hamburg iç.in 

...._----------------··----~·· ıDUMLUPINAR• vapuru ile gelmiştir. yük alacaktır. 1..,. Lilks vapuru 11 haz.iran 939 pazar SVENSKA ORİENT LİNEİN 

T C Z• B k günü Şuşak, Venedik ve Pireden mu- _GO_UL_A_ND_R_İS_B_ROTHER---S-LTD-- DEN 1'0Jl.IU lfİDDEL• VİKİNGLAND ınotörii 23/5 tarihin-

ıraat an asi vasalat edip ayni gün Köstence ve Var-
• • naya hareket edecektir. PİRE HAVSLİll.JE, osı.o d~ gelerek Rotterdam, Hamhurg Skan-

t(LOV,..., ... ,) NEA HELLAS• BOSPHORUS 20 L--'--da dınavya ve Gdinya limanlarına yük a1a-
Kandaş tarilıl : JS88 

Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası •• 
Şabe ve aJan adedi : 262 

ZirJli ve tiearl her mm Banka mıuımeleleri 

PARA BbdKTDIEllLERE 28.800 URA 
DmAldn: VERECEK 

Ziraat banbmnda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarinda en az (50) 
Una bubmenlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşaiıdaki pllna göre ik
nmlye dalıtılacaktır : 

' ~det 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 • 500 • 2.000 • 
4 lt 250 • 1.000 • 

40 lt 100 • 4.000 • 
100 • 50 • 5.000 • 
120 • .. • 4.808 • 
180 • 20 • 3.200 • 
Dbot&T ı lleuplarmdaki pua1ar bir .._. içinde 50 liradan aşalı dilpnl
y..ı.. ~ çsbla tUdlrcle ,om. 20 fulub'le veriJecektir. it_. ... _..' ... ı _..., ı BJriad......, ı llart .. ı llninm tarla-
lerlncle çeklleeeltir. .... • - • 

... 

İzmir incir ve 'Ozllm Tarını .-.atış kooperatineri Birliği 

r A R I Ş ŞARAPLARJ 
Ege bölgesin.hı nefis yaş üzümlerinden yapılmıştır. Sek, Dömisck ve kırmı

zı Tarlı praplannı daiına tercih ediniz. Sofranızda TARİŞ şaraplan eksik 
olmamahdır .. 

!' A R i Ş SİRKESİ 
Sayuı halkgnııqı emaiyetle .nediliyo:r. Tarif •irbıli. ltalis üdm sirkesidir. 

2' A R I Ş VZt/M BAU 
Teksif edllmlt ta. ttztlm 111)'11dur. '.l'aze tlztlın ıayunan bütün hususiyetle-

rlnl tapmaktadır. Tariş ildm bah en sıhhi ve mugacWi kuvvet şurubu4ur. , 

Feıuıhı ! ! !!ı!!N~!~ b!~e~f ~~!~~haztrlannuştır. 
Zuif ambalAjlar içimle satılmaktadır.. · 
Tarif~ malı&alat w mamaJ.atı her yerden arayılld. 

lzmll' umumi satq majazan : 
KEMERALTI CADDESİ No. 71 TELEFON : 4195 

ı-26 (25J) 

ın 

Zümrüt 
DAMLASI 
Kolonyası 

' 

Erkek Dişi 
MA.SK'CLEN, FEMiNEN, iki dm koka 
Bahar çlçetl • Altm rüya, LbnGn çiçeif 
. Falya, Son hatıra, Leylak, Meınekşe, 

amber, yasemin 

Hilal Eczanesi: 

Taze T emjz Ucuz Iliç 
Her Tiirlii Tuvalet Çeşitleri 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTURAK Büyük Salepçlolhı ham kaquanda .. 

'-Dn .. . . . . vapuru ıuaz.ı..nw. rak hareket eder. 
vapuru 17 haziran 939 cwnartesi gü- Lüb transatlan~ vapuru ıle Pire • bekleniyor. Dıyep ve Norveç için yülı: BRAGELAND motörU 14/ 6 tarihinde 

nü Köstenceden avdet edip 18 haziran Nev. York battı Pıre • Nev • York ... ala~• .. +..""'" gelerek Rotterdam, Hamburg, Skandi-
939 pazar günü saat 12 de: yahat milddetl 1Z sün, Nn • York fwın AMA!LLCAN EXPORT LJ..J.'l.c.-:>, İNC navya limanlarına yük alarak hareket 

Pire - Arnavu.tluk ~ı - Kotor- için hansl fiatler Pireden buelret ta- ~ va_p~u .~9 mayısta bek- eder. 
Dubrovnik - Spl.ıt Venedik ve Triesteye ıih1erl: lenıyor. Nevyork: ıçın yuk alacak~. BORELAND vapuru 22/ 6 da gelir 
hareket edecelctır. ız AÖUSTOS Z3 EYLVL EXCHESTER vapuru 9 haziranda Rotterdam, Harnburg ve Skandinavya 

1 TEMMUZ ı beldenlyor.. Tuna limanları için yük limanlarına yiik alarak hareket eder. 
ANGLO - EGYPTİA.N MAİL LİNE Gerek vapurların muvuallt tarihJed, alacaktır. 

PİRE MARSİLYA ve PİRE BEYRUT gerek vapur tsim1erl ve navlunlan bak- D. T. a. T. rSERYICE MA.R.irllfE 
HAYFA - İSKENDERİYEYE hat kında acenta bir teahhilt altına giremez. SZEGED vapuru 25 mayısta beklen!- R 

.. c~~ ~İTY • LCKs V APUBU ile Daha fazla t.afsiltt almak için Btrind yor. Tuna U"?anlan için yilk alacaktır. oamain Kumpanyası 
Marsilya ıçın Beyrut-Hayfa-İsken- TİSZA vapunı 5 haziranda belçleni- ALBA JULİA vapunı 6/8 tarlbin-
harcket tarihleri deriye için hareket Kordonda 152 numarada •UMl>AL• yor .. Tuna limanları için yijk alacaktır. de gelerek Malta Marsilya ve Cenova li-

tarihleri umum! deniz Acentalılı Ltd. müracaat TİSZA vapunı 19 mayı.sta beklenJ- man1arı için yük ve yolcu alarak hare-
2/ 6/ 939 

16-6-939 
30-6-939 

10/ 6/ 939 edllmesl rica olunur. yor. Beynıt, Portsait ve İ!lkenderiye ket eder. 
24-6-939 Telefon : 4072 MtldUriyet için yük alacaktır. İIAndaki hareket tarihleriyle navlun-
8-7-939 Telefon : 3171 Ac:eııta lardaki değişikliklerden dolayı acenbı 

•BRYICE MAJltl'fJIB mesullyet kabul etmeL Daha fazla taf-

\ 

I 

"\.. 

Saçları dökülenlereKomoien Kan~uk 
Saflann döldllmesine v• bpekJenmesine ınAnl olur. Komojen saçlarm. kök

lerini kuvvetlendirir ve besler. Komojen saçların gıdasıdır. Tabii renklerini 
bozmaz, litif bir rayih8Sl vardır. Komojea Kanzak saç elmlrl muaf ......., 
lerle rtrlyat mafazalarında balunur. 

lzmir Yün Mensucatı 
T. A. Şirketinin Halkapına kumaı labrikaa! 
Tarafından mevıim dolayııiyle yeni çıkardıiı kumqlar 

SAGLAM ZARiF 
VE UCUZDUR 

Yeni J&pbracaiınız elbiseler için bu mamulib tercih edil4 

.SATIŞ YERLERi. 
Birinci Kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş. 

Doktor DOKTOR 

Hami~ Ataman Celil Yartm 
KULAK, BUBUN, ~AZ ve HAN

ÇERE UASTALIKLABI UZMANI 
Manisa. İzmir caddesi No. 132 

Şen sineması yanında 
Saat 3 ten sonra hastalan kabul ve 

İZMiR MEMLEKE!' 
HAS'l'A.NESİ DAHİIJYB 

MtJ'l' AHASSISI 
Muayenehane : ikinci Beyler sobk 

Z5 o 3956 

ROUMAIH ailAt için ikinci Kordonda FBATELIJ 
DUROSTOR vapuru 9 haziranda bekle- SPERCO vapur acentasına milracaat 
niJor. Köstence, Kalas ve Tuna ~ edilmesi rica olunur. 
lan için yUlc alacaktır. TELEFON : ztt4 - Zot5 
JOllNIJTON V ARREN LlNFs Lro. 
İNCEMORE vapuru 28 mayıata belde- auliyet kabul etmez. 

niyor. Burgas, Varna, Köstence, Sulina Daha fazla taf.silAt için ATATÜRK 
Kalas ve İbrail limanlan için yük ala- caddesi 148 No.da V. F. Henry Van Der 
caldır. Zee ve Şst. Vapur acentalıbna mftraca

Vapurlann hareket tarihleriyle nav- at edilmesi rica olunur. 
lunlardakt d~erden acenta me- TELEFON : zwr ,1!0G8 

Süt makinlaarı 
Dilnyawn en büyük fabrikası 

mamutatmdan 

Miele siit makinalar 
Çok bauas ftl çok 4aQ'Mllklldlr 

JI •• ı.. 
Süt Nakimllmma böth ...... .... 
MIBLE SÜT MAKINAIA&l 

Diğer makinalardan daha satfam ve 
daha ucuzdur .. 

iSTANBUL Sobf deposu ı Tahtab
le, 51 NoJa POKER TRAŞ ~ 
depo.sunda ... 

İZMbmE S.tlş deposu : S. ABU.Al' ve M. PEÇO 
lfaretal Fenl lndvan No. 1 'l'ELa'ON: 2Z71 --------

B RI S· TOL 
Be yoğlunda 
• ••••••••••••••••••••••••••••• • 

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

Bu her iki otelin müıteciri Türldyenin en eski otelcial 
•• 

B. Omer Lütfi Bengü 
dlr 44 Senelik tecrlbeli idueeile Mitin ....... Ilı 1 w -·-mittir .... Otellerlnde miafir blmler nlıllindeli ..................... ..,.. 

bitin Ese " bmirliler IMa ............. _ 
Hti&r,.yetleri çok olan 1Mı oteD.ln fltatllin da ,.._..., ... ......_ 

yeoel delecede uemdur ..... 

lstanhul <: Müddeiumumiliğindenı 
ı.tanbul ceza ve teftif evleri ihtiyacı için 1. 6. 939 ıflnlnden 31. 

S. 940 ıünü alqamma lJdu utan aLn--cak 220000 iki yüz yirmi bin 
kilo ikinci nevi ekmek kapah art w-ale eksiltmeye konm'lflur. MD
bammen bedeli 19800 lira olup muvUlmt t.nm.t. 1485 lindır • ...._ 
liler µ tnameyi tatil günlerinden mwla b...t rin IDllai mli hita
k:.dar &irkec:ide Atir efendi aobimda 13 nmnanda Adliye Lenmm 
Cire:.ir:de ıörebilirler. 

FJDiltme 12. 6. 939 pawte.i aaat 14 de Yeni PoM•ne arkesmda 
13 numarada Aclliy~ levuun ~İn~ yapılacaktır. Elmltme,e p. 
cekler zarflannı eluiltme aaatinden bir aut evveline kadar btwnbul 
Adliye levazım daireeinde toplanacak aabnaJma komisyonu reialiiine 
numaralı makbuz mukabilinde bizzat vermeleri veyahut dıt urfı mi
hür mumu ile bpablmıt ve iamile açık adresi ve hanai ite ait olduiu 
yazılması suretile ayni saate kadar iadeli teabbütlü olmak üzere mek
tupların gönderilmesi posta gecikmeainclen dolayı meauliyet kabul 
edilmiyec:eği ve ilin masrafının müteahhide ait bulunduiu ilin olu
nur. «3528» 

27, 29, 31, 2 1773 (1044) 
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Sovyetlerin üzerinde durduğu nokt 
Baltık devletlerine akitler tarafından garanti verilmesi 
vukuuna intizar edilmeden otomatik olarak yardımda 

ve müracaat 
bulunmasıdır 

lngiltere ve Fraiısa Almanya-Danimarka paktı 
Moskovaya bildirdikleri tekliflere iki memleket, hiç bir zaman birbiriyle 
verilecek A 

resmı cevabı bekliyorlar harbetmemeği teahhüt etmişlerdir 
Berlin 1 (Ö.R) - Almanya ve Dani

marka arasında ademi tecavtk paku, 
sallhiyetnamelerln teatisinden 80lll'a, 

Almanya harlclye naz.ın ile Danimarka 
fevkallde elçisi arasında iıma edilmi,; 
tı.. İki ID8ddeden ibaret olan muahede
nin mebd buvetbi atldift 

B. MOLOTOF 
Nerede vaki olursa olsun 
taarruza mukavemet pren
sibinin kabulünü istiyor 

lngıliz noktai nazarı 

" Taarruza mukavemette ehem
miyeti haiz olan mevki veya 

devlet değil, prenaiptir ,, 

1 - Alman Rayhı ile Danbnarka bal
lığı araJarında hiç bir zaman harp yap
mamajı ve diler biç bir suretle birbiri
ne brp kuv-tret istimA! etmemeli taah · 
hUt ederler. 

Birinci fıkrada turih edilen m.hlyet
te bir harekete ttçtiııctl btr devlet Akid 
taraflardan her hangi birine karp te -
şebbüs edecek olursa, diğer Akld taraf 
ona kartı hiç bir ,.ldlcle milzaherette 
bulunmıyacaktJr. 

Madde 2 - Bu mUllhılde en lam bir 
umanda tudlk ve buna att veeaik müm-

B. Bitler, Siqfild .istilıkimlannı teftifi urasmda 

kün oldulu kadar .orat1e teati edilecek- Anla§manm lmza8I münasebetiyle lk1 mebizln ... devam edebilir. 

tir. Wd taraf fUrumı da turih etmi§lerdir Kopenbag 1 (Ö.R) - Almanya W. 
Londra 1 (ö.R) - lnailiz • Framaz cevap Terilmedikçe, devam etmiyeceğinj 

hükümetleri Moıkovaya bildirdikleri tek- beyan ebnektedir. Bu mahafiJ, diyor ki: 
lifte resmi bir cevap verilmesini bekle- B. Molotofun nutku, hiç bir zaman 
uıektedir. Londrada B. Molotofun nut- Sovyetler tarahndan verilmiı bir cevap 
ku. arada müzakere ile halledilemiyecek telakki edilemez. 

Yahut kendisinden yardım talebinde bu- Muahede tudilmamelerin teatlslni ki, birinci maddenin 2 ncl fıkrasında tas- dUn hnza edilen ademi taarruz pakU 
lunmuı üçüncü bir devlete kartı verilmif müteakip merlyet mevkline girecek ve rih edilen vaziyette Akid taraflardan bl- buaUn Riltsdq meclisinin tasvibine ars
olan garantiler yüzünden taarruza ui'ra- 10 senelik bir ~ttddetle merlyette kala- rlnln vaziyeti umumi bitaraflık kaide- edilmiştir. Hariciye nazın beyanatmı&I 

t 1_d. · d b" b" 1 . ..t 1_ b"I caktır. Eğer muahede bu on 11ene1ilt b D . k . . b" aflıX.. t . .ı.a.. ması •~ ınn e ır ır enne -mu e~a ı en }eriyle kabili telif ise bu vaziyet üçüncü unun anırnar a ıçın ıtar a• ey~ 
ve miJJetJer cemiyeti mukavelenameslnin müddetin hitamından en az bir sene ev- ' 

J.iç bir nokta mevcut olmadığını aöıte- B. Molotofun itirazlanndan hiç birinin 
ren bir vesika addedilmektedir. B. Mo- bir itilaf akdine karıı izalesi mümkün ol
lotof taarruza nerede vaki oluna olsun mıyan bir engel teıkil etmemekte olduğu 

vel Ak.ld taraflardan birince fesh~n-ı~ devletle ihtilafa dahil olınıyan Akid ta- den baş_ka. bir. şey olmadığını söylemlf 
ruhu dahilinde yardımda bulunacaklarını ••'-U.u.u.•~ d k 

olmazsa me~'"'et müddeti tekrar 10 -ne- rafın bu devlete bir müzahereti §eklinde ve emıştır ı: 
natık bulunmaktadır. ...., ""' 

Ayni mahafil, milletler cemiyeti ınu- lik bir devre için uzatılmış olur ve her telakkt edilemez. Yani onunla normal •-Bu bitaraflık siyasetini bütün ar• 

mukavemet ebnek lizım geldiği prenııibi- .ciylenmektedir. Filvaki: kavelenamesi, daha doğrusu bu mukave
Dİ kabul ebnektedir. lngiliz teklifleri hak- 1 - T ekllf edilmekte olan itiliflann lenamenin 16 ıncı maddesi ile yapılan la

kındaki tenkidler eaaatan ziyade ,ekle teclafi.U mahiyeti. ötedenberi tondra ve tiıhadın bu maddenin mezkGr cemiyet 
aittir. lngiliz noktai nazan tudmı Taar- Paria tarafından kabul ve tetılim edilmif- konaeyinJ hiç bir veçhile ı.tilzam ebne-
ruza mukavemette ehemmiyeti haiz olan tir. melr.te olduiunu beyan ebnektedir. 
1nevki veya devlet defil, prensiptir. in- 2 - Garantinin Balhk devletlerine Bu ittihad, daha ziyade halihazırdaki 
siJiz hükümeti. eon halta içinde, mulıte- tepnill huaun,da iarar edilmesi, Moıko- misakı, lr.ollektif emniyeti tahakkuk etti~ 
lif hükümetler meyanında l..etonya, Ea- nnuı itillffann meriyet mevkiiııe konul- mek için e"Y"Yelce eufedilmit olan meu· 
tooya ve Finlandiya ile de fllr.ir taatile- maamın bu dnletlerin müracaatlarına Ô'• baiLcLr. Bu noktadalr.i ihtillflar, an
rinde buluamuttur. baib bhnamaaa arzusunda bulunduiunu cak tekli mahiyettedir. Ve meTcut ye-

lnsilterenin pari. mefiri B. Bonne ile aöıtermelr.tedir. gine mlifkUI, Moskovaıun Baltık dritet-
sörüpniiftür. Lord Hallfaka bugiln 31· .3 - lıtitareler yerine evvelden tetıbit )erine, bu devletler tarafından müracaat 
led• aonra Y orkpyrdan dönmüttür. edilmit aarih t•hhütlere airitilmw ta- vukuuna hacet blmak.;mı, otomatik aa
Polonya, Portekiz ve Rom&D)'a aefirlerini lebi, milletler cemiyeti mukavelenameal- rette yardımda bulunulmuını arza etme--

kabul etmİftİr. nin 16 ncı ınaddeü ile iatifbad edilmeme- .mden ileri gelmektedir. 
Iİnİ l.tihdaf etmektedir. Hülr.ümete yakmdan al&kaa olan ma• 

Londra 1 (A.A) - lnciltere hiilr.ü- iyi mal6mat almakta olan mahafil, hafil, bu ah..J Ye ,erait albnda mUza· 

meli mahalill. Scw,-ederle icraama siri· timctiki lnsilia F ramaz pllnuun ikici Uç kenb tesri etmenin en iyi u.uliin&a B. 
fİlmİI olan mlizakerelerin, Moakon ta- devletin, bunlardan herhanai birinin doi- Molotofun bizzat tekliflerde bulunmua 
rafından aon lql)iz - Franmz teklifterine rodan dofruya tec:a'Yilze maruz kalması. oldulu miitalbnndacbr. 

IDgiliz Levazım Nezareti 
Umumi harpten sonra kaldırılan aske
ri müfettişlikler yeniden ihdas edildi 

İngilterede yapilan havaya karşı pasif konmma tecübeleri 

• 
Londra 1 (Ö.R) - Yeni teşkil edilen hiyet ticaret nezaretinde idi. Kent Dükü Lankaster vilayetinde inşa 

levazım nezaretinin salAhiyetleri bu ak -ı edilen muazzam bir yer altı tünelinin 
flUJl neşredilen bir beyaz kitapta neşre- Londra 31 (A.A) - Umumt Harpten 5 kilometrelik ilk kısmının açılış töre-
dilıniştir. ~rduya veril~n le:azım, er - ı ~ri ilga edilmiş ~lan .u~~ müfe~tiş- nine ~i~~t e_tmişti~-.. Bu kısma 23 yer -
zak ve mayı mahrukat fıatlen hakkında lıklere yapılan tayinlerı bıldıren teblığde den gırilır. TUııel bıtince, hava tehlikesi 
Harbiye nezaretinin salahiyetleri yeni deniz aşırı kuvvetleri umumi müfettişi- halinde, bütün vilayet halkına sığınak 
nezarete devredilmiştir. Keza araştır - nin •yabancı genel kurmaylarla irtibatı- vazifesi görebilecektir. 
ma, tecrübe, keşif işleri yeni nezaretin run teminine ve ordunun tavsiyesine uy- =---
aalMı.i:eti~e verilmiştir. Harp mühimma- 1 gun olarak sefer heyetleri gönderilmesi Yeni bir Japon gemisi 
tının ırnaline, tersaneler, harp fabrika- maksadiyle her türlü talim hazırlıklannı Londra 1 (ö.R) -Japonyada Yoko
larına o nezaret edecektir. Şimdiye ka- telif ve tanzime• memur bulunduğunu bamada yeni bir harp gemisi denize indi
dar Harbiye, Bahriye ve diğer nezaretle- bildirmektedir. rilmiftir. Fakat japonlar deniz İn§Uh 
re ait iaşe işleri yeni nezarete geçiyor. Bu tayinler 1 Temmuzdan muteber ballmda ııkı gizlilik tutuyorlar. Bu harp 
İstikbal için ihtiyat stoklan teşkil mak- olacaktır. gemiain.in ne cins olduğu bile bildirilme-
adiyle her türlU mübayaat levazım ne - mittir. Sadece kudretli bir h Jemiai 

on senelik devre nihayetinde aynı suret- emtea mübadelesi ve emtea transit hak- zu eden milletlere tepille her h haa-
le hareket edilir. kı normal ,ekilde -bitaraflığı lhW et - nz. • 

Hava Mareşalı Göring 
ispanyadan dönen lejyonerlere hita· 
hında silih arkadaşlığından bahsetti 

geçit resminde 
verilecek 

Berlin ve Romada lejyonerlerin 
ispanyada çalışanlara nişanlar 

HambuJ'l 1 (A.A) - Marepl Görtııg, 
İapanylldaD avdet etmif olan 4.500 Al
man Jejyonerine hitaben llÖylemi§ oldu -
lu nutukta İlpuıyada Alman, İtalyan 
ve İspanyol uekerleri arasında teessüs 
etm1f olan ailü arkadaflıjına ipret et
tikten aonra g&ıUllUlere vatanın ve ken
dileri lçln hU8USI nişanlar ihdas etmiş 
olan FUhrerin aelAmlannı bildinni§tir. 
Bu nlpnlann en tiUyUiU pırlantalı altın 
haç olup btlytik askeri kahramanlıklar 
göstermif olanlara verilecektir. 

Bu ni§an, bmat Jlaretal tarafından 
general Speerle ile 12 zabite ve nefere 
tevdi edilm.i§tlr. 

Mai'efal Gödng, bundan bqka 6 Ha
ziranda lejyonerlerin Berlinde FUhrerln 
huzurunda bir geçid yapacaklarım .söy

le~r. 
B. Muuolini Brenner illtihkimlaruu teftqi _.,.,oda 

" .., 
purun sürati yukarıda laim1erl zikredi- hah hareket edecek olan Duca di Aosta 

~irs 1 (A.A) - İtalyan kıtaatından len bet nakliye vapurunun süratlerin- vapuru ile gideceklerdir. 
takriben 15,000 kip dUn akpm Piemon- den azdır. Roma 31 (A.A) _ Krahn ve Döçenln 
te, Sicllia, IJgurla, Sannia ve Calabrla . d 20 b" d . f • · ,.,.~.a1. 
nakli larlyl İtal harek t Çok süratli olan diğer iki vapur, yani önün e m enız ne ermm ~ .... -

ye vapur e yaya e ed v. bil ilk" • 10-6 tarihinde b 
etmiflerdir. Bu kıtaatın hareketinden Lombardia ile Sardenia bu sabah hare- ecegı Y geçıt . ura-
evvel veda merasiml icra edilmiştir. ket edeceklerdir. da yapılacaktır. Bu münasebetle kral, 

Umbrla vapuru, daha evvel İtalyan İçanya dahiliye nazın B. Sarrano İspanyada ve Arnavutluktaki muharebe-
kıtaatının bir kısmını h4mil olduğu hal- Suner ve İspanyadaki İtalyan kuvvet - lerde temayüz eden İtalyanlara nişan 
de yola çıkınlf bulunuyordu, zira bu va- leri kumandanı general Gambara, bu sa- verecektir. 

Dr. Benes Nevyork sergisinde 
Çekoslovakya pavyonunu actı • 
Nevyork 1 (Ö.R) - Nevyork eergisindeki Çekoslovak pavyonu 

Cümhurreisi B. Beneı tarafından açılmıttır. Pavyon, Bohemya ve Mo
ravyanın Almanlar tarafından işgalinden ıonra Amerikadaki cÇek 
dost1an> cemiyetinin yardımile ikmal edilmiştir. Pavyonun Çekoslo
vak bayrağı matem İ)areti olarak yan çekilmiştir. 

Ankara 1 ( ö.R) - Nevyorktan bildiriliyor: 
Nevyork sergisinde Çekoslovak cümhuriyetinin pavyonu bugün 

merasimle açılmışbr. 
Son zamanlarda Çekoalovakyanm Almanyaya ilhakı münaaebetile 

yanm kalan ve hususi yardımlarla ikmal olunan bu serginin açılma
aııQı sabık reiıicümhur Beneı bir nutuk aöyliyerek, Çekoslovakyanın 
Ahıl\myaya ilhakını reddetmiı ve eerginin ikmali hueueunda Amerika . 

Fransada 
-----~·---

Delikanlıların ailah 
altına daveti 

- -'r--
Paria 1 ( ö.R) - Hükümet 1 ilkkanun 

1918 ile 31 ilkkanun 1919 arasında do

ğanlan aon baharda ıilih altına çağırmlf" 

hr. Bu aenenin ikinci daveti olan ıon ba• 

har kuralan 12 yerine 13 ay efradını ih• 

tiva etmektedir. 


