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1 
Günü geçmif nüshalar (25) kunıftur. 

T E L E F O N : 2697 

llin münderecatından gazetemiz meauliyet kabul ebMz. Cümhuriyefüt ve Cüm1ıuriyet eşerinin bekçişi, ıabahları rıkar siyasi gazetedir 
F r 

Moskovadaki lngiliz sefiri 
sef irimizle görüştü 

Moskova 29 ( ö.R) - İngiliz ve Frama 
sefirleri Moıkovada B. Molotofla göriif
müılerdir. lngiliz aefiri diğer tanftan T&-
kiye ve Efganiıtan aefirlerile de görlf
müttür ... 

·-------' Yeni A.. Matbaaaında Buahqbr. 

1 

Danzig, Umumi harp doğurabilir! 
• •• •• 

Milli Şef ismet INONU 

Dün Sav&rona yatı ile Mar
marada bir gezinti yaptı 
Reisıcümhu1 umuz lmralı adasında tetkiklerde bulundu 

~Y~AR-IN-
,, 

lstanbula gelecek ve 
Ankaraya.

11
geçec:ektir Romanya 

İstnnbul, 29 (Hususi) - Dün Yalovn- --1111---

dnn ayrılan Ciimhurreisimiz İsmet İnö- Basvekı"lı'nı·n 
nü Savnrona yntı ile Manmırada bir , 
gezinti yapmışlar, bu arada İmralı ada- b 
sına çıkarak bazı tetl,iklcrdc bulunmuş- mühim eyanatı 
~~ -

Milli Şef yatla Mnrmarada gezintile- ı · l 
rinc devam eylcmektedirlcr. Gezintil.c- "Nereden ge ırse ge • 
rinin yarın •Bugilnı tamamlnnması h l h/ • 
muhtemeldir. sin, er tür Ü te ,_ 
Aldığım habere göre Cümhurrcisimiz k k k ğ 

cumartesi günü Savarona yatiyle lima- eye arşı oyaca ız,, 
nıınıza gelecekler ve denizciler baY.ramı Bükrc~ 29 (A.A) - Başvekil Ka-
m~nsc~t!ylc yapılacak büyük deniz linesko b~gün mcbusan meclisinde be
~nlıkJe~~ıı. yatlarından seyrc?cceklcr- ynnatta bulunarak Romanyanın entcr
dır .. Reısıcü~nhurun cumnrtcsı nkşnnu nasyonal vn7.iyctini tnsrih etmiştir. 
Derıncc yoliylc Ankaraya hareket bu- Knlincsko, Romnnyanın hiç kimseden 

Milli .Şefin seyahatlerinden bir intiba yurmalan kuvvetJi bir ihtimal olarak ,. i . 
ileri sürülmektedir. - SONU '1 ıNC SAIDFEDE -

•• 

Onümüz
deki aylar 

-----ıtr·---

Bü yü.k tehlike-
lerle doludvr 

.Fuar sezonu içinde 

Bazı vekillerimiz lzmiri 
ziyaret edeceklerdir 

Ankara 
Treni kaıası 

-
Bir kişi öldtl, iki ki11 
ölüm derecesinde 
yarahcbr •• 

Hususi surette edindiiimiz mallı.mata MUnakalat vekili B. Ali Çetinkayanın bmir - Afyon seferini yapmakta 
göre fuar münasebetiyle Ağustos ve ey- temmuz ayı ortalarında İzmire gelerek olan 1105 nwna.ra.lı katann Emiri-

--~-- . 101 aylan içinde bazı vekillerimiz İzrıli- vekAleU alakadar eden işlerle meşgul ol- lem mmtakasından le4;erken brp-
HAKKI OCAKOCLU ri ziyarette bulun~.. ~ekil ması muhtemeldir. )aştığı kaza hakkındaki t.hkibta 

Dr Refik Saydamla ücaret vekili, iktı- F Idık akın b' ihli Menemen Climhu.riyet mtlddeiu-
. . Sıhh t kili fuarın l.e uar açı tan sonra, y il' - 'liii l k K sat vekllı ve a ve açı~ ali ..... ~ .... ~ ... " M arif kili' B Ha- munu nce ~ ODmll§tur. ua 

Al .. 1 d . __ ,_, __ dı Ayni iç' m e ~ a,....,"""'... a ve . L-'-''-·-d bı-- il manların son gun er e yıne töreninde buluna .. ~ 
1
r. • ay ~- Ali y·· lin İZmire 

1 
ği habe JUUUUJ• a uc ver· en mütemmim 

Danzig istikametinde faaliyetlerini de hariciye vekilimizin zm_ıre gelmesı- san_ u~ . ge .~ r malumat şudur : 
rtt ] be l !l l · tt k · ne Gölcükte bir müddet istirahat etme- verilmektedir. Maanf vekilının Aydına _ SONU 2 tNCt SAYFADA _ 

a ınna arı yne m_ue v_azıye e 
1 si~e intizar edilmektedir. da gideceği öğrenilmiştir. L---·----------__, 

nezaket ve vehametı yenıden ağır-
la§tınnııtır. 

Alman kuvvetlerinin Danzige so
kulmaları ve oradaki gönüllü teşkila
tı.nda Yer almaları, Almanyanın yeni 
hır sürpriz hazırlamakla meşgul bu
lunduğuna deliJ olarak ileri sürülü
Yor. 

Almanya ve ltalya şimdiye kadar 
e . l mrı vakilerle çok şey kazanmış ar-
dır. Eğer totaliterler çok yakin mazi
deki bu muvaffakıyetlerine dayana
rak Yeni hamleler yapmağa kalkışa
~ olurlarsa, bu defa vaziyet eski
erin ayni olmıyacaktır. 

Hatay halkına beyanname 
Hatay devleti de tarihe karıştı, liyiha 

bugün Mecliste görüşülecek 
Fransız kıt'aları Hatayı ter kedi yor 

Bulgaristanda 
Şiddetli bir fırtına"dan 
sonra tuğyanlai- oldu 

Bulgaristanın Tonıove şehri 

Sol ya 29 ( iJ.R) - Bulgariıtanda ıiddetli bir lırtanadan aoma 
vahim tuğyanlar olmuıtur. Bir nehir ıuları 10 metre yiikıelecttlı lıa
dar kabarmıf ve bütün köprüleri ıürüldiyerelı etrala yaydmlflır. 
65 ev harap olmuftur. 16 kİfİ boğulmuf, 50 lıiıi lıaybolmuftur. Sil
rülerin bir kumı da ıular tarafından ıürüklenmiıtir. Hcuar nıilıl• 
rı milyonlarca Levadır. Memleketin diğer kuımlarında da lena ltıı
valcu :uırarları mucip olmu,tur. Bir çok kimıelerin kayboLl•t' 
kaydediliyor • 

Menemen ovasının sulanması 

Yapılan tesisler 940 C. 
bayramında bitecektir 

Emiralemde yapılmakta olan .ulama 
tuiaattndan bir görünü.f 

Ova 
---tr

Gelecek sene fenni 
asallerle salanacü •• 
lstlhsallt bir kaç 
mlsU artacaktır 

- *-Menemen ovasının sulanması içla 
meydana getirilmekte olan tesisatin ta. 
şa, tesviye, kanal açına faaliyeti 1ıli 
hayli llerlemi,,tir. Bu işi üzerine aJaa 
müteahhit, nafıa vckAJeti milhenm.led. 
nin nezareti altında inşa faaliyetine ... 
vam eylemektedir. 

Menemen ovasının sulanması içia, 
Emiralem boğazında büyük bir reaıü)a. 
tör inşa olunmaktadır. Bu regill8tör va
sıtasiyle suyun seviyesi Uç metre yUkıe 
seltilmlş olacak ve ana kanalla on blıl. 
kilometre ilerledikten sonra sulama a. 
nallarına taksim olunacaktır. Bu llUNdl 
regUlatör vasıtasiyle bUtün MeomMll 
ovasının sulanması temin edilm1§ oı. 

) ~rış cephesini teşkil eden devlet
i crın artık geriye atılacak tek adım
harı kalmamı§tır. Böyle bir adıma ci-
an umumi efkarının da tehammülü 

tükenmiş bulunuyor. 

Ankara, 29 (Husus!) - Hatay anlaş
masının tasdikine dair hazırlanan liyiha 
ile müzeyyelAtı tabolunarak bugün me-
buslara tevz.i olunmuştur. --------------------------

Hatay anlaşmasının tudikine ait liyi-

- SONU 2 INct SAHİFEDE -

A vuıturya ve Südctler işinde Al
manya milli birlik davasını güdü
iordu. Versay muahedesini yırtar

en harp sonu hatalarının ta · · l"" 
mırı u-. 

zumundan bahseyleyordu. 
Fakat hadiseler bu hudud d 

k h un ışı-
na çı ıp ta ayat sahasına . t"k 1 le · Al ın ı a ey-
yınce manyanın eski e r t 

emeJJer arkasından k mApel rya ıs 
Jd ~ oşan manya 

o ugunu anlamak k l l 
Barışı korumak m~~ ~~r 

lan ferağat ve f d k" J a ı e yapı-
f d e 8 ar ıkların yersiz 

ve. ay ~sız olduğu görüldü. Em r-
ya1ıstlerın ö ·· k pe 
J ı k 1 

nune a ıl ve mantık yo-
uy a çı ı amıy ~ 1 

b"J ... k acagı, on arın anlıya• 
ı e~egı te dilin kuvvet olduğu te-

ıahur eyledi. Bütün rniJletler harp 
hazırlıklarını tarnam] .. k J 
d l amaga oyu -u ar. 

Di~k~t edilirse görülür ki artık her 
hangı bır meselenin m .. k J uza ere yo-
uyla halli asla mevzuu bahsolmı

yor. 
- SONU 2 iNCi SAYFADA -

HAKKI OC'AırOdldl 

Bizim Antakyanın fU güzelliğine bakın 

banm yarın •Bugün• BUyUk Millet 
Meclisinde müzakere edilmesi muhte
meldir. 

Antakya, 29 (A.A) - Bugün son 
olarak fevkalAde bir toplantı yapacak 
olan Hatay meclisinde büyük tezahilrat 
yapılacaktır. Bir wk hatipler, nutuklar 
söyliyeceklerdir. Meclis konuşmalarının 
bilyillc halle kitlesi tarafından dinlenme
sini temin için hopa.rlör tesisatı yapıl
makU\dır. Meclisteki bu son merasim 
neUcesindc Hatay devleti tarihe malo
]acsktır. Bu mesut hAdise Halayın her 
tarafında emsalsiz sevinç ve heyecanla 
karşılanmaktadır. Meclisteki merasimi 

------------==~=============:- müteakip resmi dairelerdeki Hatay bay-...... H .... A .... K ... J .. K ... J • .1.•••H••nA••ny•••A••••T•••T• .. ,•A•N••••n•A ... L ... J •• N ••• M •••• 1 •• Ş ........ ;:• rağı indirilecek yerine şanlı bayrağımız 
n çekilecektir. BUtün Hatay gUnlerdenbe-

: rl zaten Tilrk bayraklariyle donanmı§ 
BÜYÜK HİS VE AŞK MACERASI bulunuyor. 

Antakya, 29 (A.A) - Fransız askeri 
kamyonları mütemadiyen eşya taşıya
rak tahliye ameliyatına devam ediyor
lar. Fransız kıtalarının, tahliye mühleti 
olan 22 temmuzdan evvel Hataydan çe

Karımdan 
Gizlediğim 

SIR 
uVÇ YJLDJZn m lla enfes eserini pelı yalı.,... 

-• ... ••••~~!.~euanııaH••nHi 

kUeceklcrl sanılıyor. 
Antakya, 29 (A.A) - FevkalAde mu

rahhaslığımız Hatay vatandaşlanna hi
taben bir beyanname neşretmiştir .. Bu 
beyanaınede deniliyor ki : 

- SONU 4 'CNCO SABIFma -
•. - ~ica ederim k~ama aiz tele/on edin. Ba crA,am lazla meaai 
ıpn lııira •er ,,,,,,_.um •)'l.yi11. 
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$EHiR· HABERLERi 
• • 

i Onümüz
deki ayla 

e ızcı er a 
T ARtHI ROMAN Y A Z A N : Şahin AKDUMAN 

Bulayer civarmda geniş toprakla~ ~cd;i öğrenir öğrenmez, yerinde yarın Cümhuriyet meydanında kut-

---..f:r·---

Bü yük tehlike 
lerle doludvr 

--tr
HAKKI OCAK 

ve büyük çiftlikleri vardı. .. Savaş duramadı. Evdekilerle vedalaşarak 

ba§ göst~rdiği vakit, elli cebeli(~~) hem~n ordunun peşi sıra koıtu .... }ulanacak geceleyı•n bı•r balo verı·ıecek -BAŞTARAF.I 1 iNCi.SAF 
er tedarik ederek Gelibolu beyı?ın Bır kaç hafta sonra, huduttan bır- ' 
sancağı altında kavgaya giderlerdı.. biri arkasına sevindirici bir çok ha- Çünkü totaliterler ne istedik 

San~ ~yi Mehmet bey, Kani- herler gelmeğe baş1:1dı ... S~drazam Denizciler bayramı yarın İzmirde bil-1 2 - Mst. Mv, K. tarafından gönderi-, A - Yoleler arasında sarahatle ifade :ylem.iyorlar ..• 
jede, Tıryakı Hasan paşaya yardıma lala Mehmet paşa ışte (Vı§frad) 1 yük bir hararet içinde kutlulanacak vejlecek muzika ile Deniz komut.anlığı ta- B - Şarpiler arasında hareketler, emrı vakıler serısın 
memur edildiği vakit, Kara pençe de almış ... Bunun arkasından da (Viro- tören yapılacaktır. Vali B. Etem Ayku- rafından gönderilecek erat ve DeniZ te- C - Denizbank küçük yelkenliler ara- vam ettirmekten ibarettir. Art 
cebeli askerlerini yanına alarak, be- n) u elde etmişti. .. tun fahri riynse~i~deki tert._i~. heyeti dün şekkülleri v~ Deniz~k memurları sa- suıda.. "' yol son haddine dayanmıştır. 
yile birlikte Kanijeye gitmi§, Mehmet Lala Mehmet paşanın Erdul kralı akşamı "k yalptığıl ı~ımndadb~~l hazıbarlık- at ~t 9da30Ddenıtezbt~nk d·oı nUnkde to!>llanC~ak S2AATK;. bk.50 1 Polonya büyi"1< bir azim ile, 
be · kumandası alt d H" d k k b l u•w. an ı ma ey emış ve eıuz.cı er yra. saa · . a r ıp e ı ece· sıra ı e um- - ure yarı· arı 

!.ı~ . .. .. 10 .~ •• ısar a ço Boçkayı huzuruna a ~ ~ 1~1• ve ım progrrurunı haurlıımıştır. Deniz bay- huriyet meydanına hareket edecekler- Harp gemileri vasıtaları arasında ne bahasına olursa olsun, Danzı 
muhı!.11 ışler. g?rmuş, buyuk yararlık- ona padişah namına taç gıydırdıgı de ramı mUnnsebetlyle yapılacak yarışlara dir. A - Grup altı çifte filikaları ki vaziyetin değiştirilmesine asl'" 
lar göstennıştı... bir aralık haber alındı ... Kral Boçka- bUyük bir ehemmiyet atfo1unmaktadır.. 3 - Çelenkleri ile gelen teşekküller B - Uyanık 4 çifte filikaları göstermemek kararındadır. 

Kara pençe, Kanijeye geldiği sı- ya taç giydirildiği sırada yapılan me· Gilndilz yanşlıırda askeri bando bulu- saygı ile çelenklerini abide~e koyacak- C - 4 tek futalar arasında. fngiltere ve fransanın tam 
rada, otuz bq yaşında idi.. rasimin tafsilatı, tstanbulda bütün nncak ve gece saat 21.3~ da Karşıynka- Iar ve Bando ~afından 1~k111 ma~ D - Grup ve Uyamk iki çıfte patel- kat'i müzaharetini temin e 1 

O yıl daha yeni evlenmi ti Ka- .. _:1 da d l d da banyolar üzerinde hır açık hava ba- çalınarak merasıme başlanmış olacaktır. yaları arasında b I p l k d.Y. 
' . . . ···• agı:uar 0 aşıyor u... losu verilecektir. Marşın sonunda Denizbank rnlirnessili Saat : 17 u unan ° onyanın, en ısı 

rısının a~ı Şerıf~ ıdı .. : Savap gıder- ~e~met paşa Boçkayı (Bodin) Bayram progrnmı şudur: tarafından Deni7.ciler bayramı hakkında 3 _Yüzme yanşları çok hayati bir mevzu olan O 
ken, Şerıfe, tabu G.elı~luda kaldı ... şehrının dışında, sahraya kurulan 1 Temmuz 939 cwru\rtesi gUnil Deniz- bir söylev verilecek ve merasinı bitmiş A - 50 mette sürat işinde kararından dönmesine ve 
Kara pençe, Nemselılerın muhasarayı süslü çadırında kabul etrni§tİ... eller bayramının yıldönUmUnU kutlula- olacaktır. C - Yüz metre sırtilstü lemesine asla ihtimal verilemez 
ç8zerek kaçmasından, ~uma~dan1ı Türk İmparatorluğunun bir ben- mak

1 
içinna:· . . Udilrl .. D . .. ~. -d SDaat . 15 te 1~rşıyaka Halkevi D - Yüz metre kurbalama Almanya, Çek topraklanm 

ve arkada§! Mehmet beyın §ehıt 0 - d • h .. k .. d l k l çad d - ıre ıeıs ve m erı . enız onun e enız yarış anna program veç- Swıt : 18 I I d I ban k 
G libol esı u mun e 0 an ra • ınn an teşekklillcri ve denizle ilgili telanil mil- hile başlanacaktır. 4 - Eğlenceli müsabaka atına ama an e~e, şı u 

m8.8ından sonra hemen e ı u- içeriye girdiği vakit, sadrazam bir se- esseseler saat onda Cümhuriyet alanın- YARIŞLAR A - Tekne yarışı nak için. Danzig işini kendisi 
ya kO§tu... . k • dire yaslanmış, vakur ve heybetli bir dn ve abide önUnde toplanmış olacak- SAAT : 15 B - Ördek kapma yarışı ?olonyayı tatmin edecek bir 
~ehmet beyın • bıra .tıgı eşyayı vaziyette oturuyordu... tardır. 1 - Yelken ynnşları C - Yağlı direk müzakere mevzuu yapmı§ o 

Emme hanıma teslım etti.. Ve onu V . 1 . . d'kl • b"' .. k k il • - belk" 1 b' h-' 1 b 1 
G l"bol da kaldın I b · l .. .. ezır erın gıy ı erı uyu a avı F l • z h 

1 
ı rnese eye ır w yo u u 

(1 eı u n p ıtan uagotur- (''~)altında, uzun bir aksakalla süs- uar iş etJ eytı•n ı·stı• sa aA tı arttı daha kolay olurdu. 
n... . • .. lü çehresi, Mehmet paşanın duruşun- Fakat Oanzig meselesinin hali 
Emıne hanımın yaln~lıgını goren daki vakar ve heybetini bir kat daha --tr- de, dünya barışını kurtarmağa 

kara pençe, onu bu vazıyctten kur~ tt d inşaatın tesrllne 1em· •. d"' • 
tannalc için, Şerifeyi de ı.tanbuıa ge- ar ~~!kor u:,·· ı - ed ıüzum göraımoştür Acılan ze ytı'n bakım kursları gı e ı ıyectcheg•ı:kdun~~n yındane t' ,_ . tediğ" • d l 1 __ _ı_ ~ ay, ı er emege cesaret eme- ep er ve ı er ~§Ul 

Vırmbea; h1' ını UlalUlW~-'~~~·1·· diğini anlatan yorgun ve tereddütlü Fuar komlte-..J clUn öğleden sonra be- • ğı malum olunca yapdacak İf. · 
e u uauıta onun muta~ &;il - _ _J_ la la .. .. .. lediyede, reis Dr. Behçet Uzwı başkan- mu··spet netı'ce verm '.et ·r il .. ·ı~L L ti"l 

·dılttan sonra tekrar Celiboluya dön- mu'? r . yavaı yavaı yurumuf .. · lığında toplanarak bazı kararlar alınış- ly 1 ~me ennı 11 an :s::uvve e 
<Ia •.• Şerifeyi de alarak E:mine hanı- Sedıre hır az >:a~la§~ık~~ ~onra h_.e- tır. Fuar hazırlıkları ilerlemiş~. Re~. Mıntaka zeytincilik mütahassıslığı • ıbaret. kalır. .. • 

Y ti.rd. men durarak ıkı elı gogsune baglı inşaatın tesrii içfn pavyonların ınşa ı,ş- P38 mail yılı iri .. de ba-rılan ış· ler hak- fngıltere ve Fransanın salahı 
ıum anına ge 1

••• b" · 1 '--d ··ı · l · i ü •--· lanl tal" t -:r- ,,.. d l adamla b' b" · · 
B"t"' d l . tl . ır vazıyette yer ere ~ ar egı mış... erın zerıecınc a ara ıma ver- kında bir rapor haztrlıyarak VekMete ev et nnın ır mnı 

u un uygu arı ve vazıye erı So b" h.. · .. mlştir. Fuar servislerinde ve muhtelif ed klan Alman 
biribirıhin aynı olan bu iki Türk ka- "f ndsuedz ır d u~meb~ ve ıtaat mlaanadsı in~t ve park .işlerinde ç.llıştırılnn pe.r- göndcrıni§tir. Raporda, .zeytin durumu- _ ehn nhutu • ' . b" L_yal~ yab"" 
dını arasında. daha ilk görüştükleri 1 a e en.. erın ır reverans 88 - sonellerin adetleri arttırılmıştır. nun Izmir vilayetinde her sene biraz. da- gı er .. an~ yenı . ır mım enın u 
dakikada derhal karşılıklı bir razamı selamlamıştı. . Mehmet paşa __ ha salaha doğru gittiği, isühsalatın art- ve fecı hır harbm başlangıcı 
kaynaşma, sağlam bir sevgi bağlılığı yerinden bile kımıldamadı ... Yanın- Sıcaklar lığı ye bilhassa kDylUnUn "çılan zeytin edc:ceğine §Üphe bırakmıyacak ka 
husule geldi... Ve birbirlerine bir kız da duran krallık tacını reisülkitap bakım kurslarından çok istifade ettiği aarıh ve vazıhtır. 
ka d • ·ı h ·· ··ı L.. (~"°) a verdi görlilm" .. tür. Binaenaleyh Danzig dünyayı a r eş sevgısı e emen gonu oag- ... -- -- v.y r k b" ha h hal" d 
ladılar. Reisülkitap tacı aldı.... O say- Hararet derecesi Izmir \•iwyetinde balen T.cytin ağacı ıyec.e ır rut çısı ın 

Mehmet dünyaya geldikten sonra gılı duruşunu muhafaza eden kralın miktarı 7,077,757 ye baliğ olmuş, zeytin Buraya uzanacak Alman adımı 
iki kadm arasındaki sevgi bir kat da: ba~ına bıraktı... 36 yı bulmuş U istihsalatı 25 milyon kiloyu bulmuş- fıçıyı tutuşturacak ve bütün dü 
ha arttı ... Şerife hanımın henüz ço- · Türk devletinin krallara taç giy- :azar ?ü?üdndeln bedüf:i İlzmirddi'lt~· ~ .. eçed 0 tur. Salamuralık olarak 2 milyon kilo, UTltının Özbek köyünde yapılan zeytin şimdiye kadar görülmemiş ?ir f 

.. 1 O d' k l yaz mevsımın e esn c me bunu. e- b"- ketle karşı karşıya gelecektır 
cugu o mamı~h... da, küçük Meh- ırece derecede azamet i bir merte- recede şiddetli sıcaklar hüküm sürmek- yağa ayrılan 23 milyon kilodur, Çıkarı- qı tat ~atı •. • • • 
medi, anasından farbız bir muhab- bey; !1laştığını gösteren bu hadisenin teöir. Ha~ct derecesi.~~ ~.aba~ S!Jfl:t lan yağ miktarı 5 mil~·ou kiloya baliğ 1 s~n tetkikinde~ anla~~lacağı il~ere zey- . Almanya ~yle netıc:}e~ı çok 
betle sevmeğe koyuldu... tafsılatı, fstanbulda halk arasında dokuzda ~olgede otuz uçu gosterırkfui, olmuştur. tınyağt rekoltesınde yuzde 24 hır artma h~ olacak ~ır Abbe~ suruklenm 

Kara pen ed k d · b" aöylenirken gözlerde derhal bir gu- !'aıtt on bırde otuz beşe çıkmış, saat on Son on soıelik ze.}1inyaltı rekoltesi - vardır. goze aldırahılecek mı~ 
ç e, ansına errn ır d"rtt t -''tı b _,_ şt B b .. ı~ ·L. tli de .. •• 1 ba·ı I.. I kl be f . .. w b l' d" o en sonrn o uz aı yı ıwuu ur. una ugun en sa wııye v 

gonuba .. g ı ıp-dı ~ mlikal ~ d r~~r, o- rurBve ne sılne guvT~ ıkşılgıd e ırhı.k •. l Günü~ yak~cı sıcağı esnasında hükü~ adamları bile cevap verecek mevk" 
nun grının erın erın e l'.':u.ı.cnen unu an atan. ur er c, a ı met daırelcrınde çalışmak bir haylı J t • t • k tİ b 1 1 
başka bir sevgisi daha vardı: bir kabarma ve övünmenin yarattığı mlişkülleştiği gibi. daireleı-de eshabı m ara ve ı n şa a şır e uyunlmuyo~ _ar. . . 

V ta k T .. kJ"•il d h 1 ·· ··ı l · mesalih le :01erın' i t-'·ip t e "stır' ~-- a nız bılınen bır hakikat va a n aş ı. .. ur ug n a mı eyecan ar, gonu çarpıntı an sezı- ~ ilh e. m IDJ.§ • ~ • •• •• •• • •• •• 

yükseltmek kaygueu. .. lirdi... r~et .. de~~ saat on yedıde tekrar otuz H' •• d k 5 5 kı onumuzdekı ayların buyuk teh 
Bunun için bir yerde uzun müd- (Bodin) den kalkan Türk ordusu doıdu gosterıyorclu* a zin eye . o en ece ke~~le do}~ oldu~udur .. 

det duramaz, savaşların derin cazi- (ı· t ) d • ·ı led. - - ıne bilmen bır hakikat vardır 
s ergon a ogru ı er ı. ""'•Mftlf" k nl d"' ·· ilah b' h ld h'"d" 

besi, tıpkı bir mıhnatız (") f?İbi onu Oraya varmasını müteakip, Hisarı • .. --.&w ObAU b• ı• •• k ı ld l u?y~nık~ mfuse L-kledır .... ad. e a 
1 

muttasıl serhatlara doğru çekerdi.. h k azifesi e başladı ı n ıra, muna aşa 1 o u enn IO l~ ini Of" IP'ı ır ... 
Bugün (Bodin) e .. Bir hafta son- ~~z.:~·~man dedirtmeğe tek Ticaret ve sanayi odası umumi kllüp. HAKKI OC OiJLV 

ra <Tamasvar)a .. Oradan (Eğri)ye. bir Türk hamlesi kafi gelmi§ti ... Düt- liğine tayin cd~en B . Turgut Türkoğlu . 
Barut kokusunu nereden ah aa '--I . b k Kaç gelerek vnzifesıne başlamışhr.. Haber Iunir inıarat ve ~c;aatı umwniye şir- 85615 lira ki oeman 186580 lira emlllk 

. . . • • r , man M\ eyı ıra tı... tı... aldığımıza gfüe ticaret odasının muhtelif ketinin rnl1.ı. to lant.ıs ~.1 ... -k 1938 ve arsalar bedeli gösterilmiştir. 
şıkAr peıınde kopn bır aslan gıbı he- B '--d · · Fak b d · ı · de baz dili ıl cak bil 'UoüA. P 

1 ya~ .. uraya 1W ar ıyı... at ura a servıs :~ ı tn. er .~·n~ a :: • yılı blançosu gözden geçlrilıniş ve bazı Bu blançoda gösterilen borçlar yeku- Ova 
men ° taraf_a aa~~ı~ırdı... acı bir haber de duyuldu... has:ıa ~barat ışlenne huyük bir onem ilavelerle tasdik olunmuştur. Toplantıda nuna, hazineye ödenmesi icap eden bir 

Bulundugu butun muharebelerde, I H" l f k verı1ccektir. ikt t 1_01 t" k . . . __ r t" 1 k faslın unutulduğu görülmüştür. F.şhası __ _,._ __ 
h k h 1 k d I ( atergon) ısan a ınmıı a at * ısn veJMS e ı onuserı :>Ua ıy e me - d . ı.r 

ep a raman 1 eatan arı yaratır- H" kad kı tli b" T" k k be- - -- tupçu B. Avni Oran hazır bulunmuştur. mütegnyyibeye ait olup hazineye evrı Gelecek sene lenili 
dı ..• Mehmet bey Kanijede tchit dü•- ısar ar yme ır ur ay e~•·•-= t- Milli . . icap eden, fakat geciken bu muamele 

•• •• 11' dilmi§ti... Kara pençe de, arkadaşı cuuaauye 1 ye Şırketin 938 yılı bllnçosu heyeti umu- . . . .. usullerle sulanacak y 
tukten sonra, daha dort yıl yaoadı ... Mehmet be ibi ehit dü mü tü talebe erine isabet miyesi 375117 lira 96 kuruş olarak ha- ı~in ~znlı ol~ hazin~e so bın ~ - tih 1.... b. k 
Sazan f stanbula gelir Bozdoğan ke- Y g ş § § ··· .. 7 la han . 46717 lir ka _ lıra odenmesı icap edıyordu. Hazıne ıs sa at ır aç 

. d k" d b" ' k d k 1 Ne derin bir benzeyİA? ... IAte iki e en ıyangonun dı:ırı nmış, zarBarlA CS1 bel d. a tary avukatları bu cezalı borcun bütçeye mı- ını·sıı· artacaktır 
merın e ı ev e ır ay a ar a ır... . . 11' 11' • ~ - o unmuştu. ançonun e ıye a- ve olWlnrak ödenmesini talep etmlşler-
Sonra kansiyle ve Emine hanımla arkadaş da, aynı şekilde can vennış u8VaSI neticelendi fmdan hedmediJen şirket biruılan için dir. Uzun münakaşalardan sonra heyeti --*-- . 
vedalaşarak hemen soluğu hudut bo- idil~r .... Yalnız arad~i f~rk, dört ae- HakinıiycU M~yc oh"Ulu üçün~ü sı· alınması 11izım gelen meblağ 49220 lira umumiye, bu faSla 50 bin lira konulma- - BAŞTARAFI 1 INCl SAIDFEDE 
yunda lırd nelık hır zaman fasıli:ı.sı ıle, Mehmet nıf talebelerine ısabet eden 30-00 lıralık olarak gösterilmiş ayrılan komisyonca sını kabul eylemiş hazine avukatları bu yor.. . 

a ı.. . be . K . . d Kar . . piyango meselesinin asliye ccznya in ti- kı tl . t kdi ' 1 b' 1 · in k .. . de ka' d ih . • d Bu kısım ınşant tutarı 542000 lira, 
Bu ünı·· . I ta b ld yın anııe e, a pençenın ıse k 1 1 a·w· . b 1 bel . b LAdl ymc erı a r o unan ına a: ıç no ta uzcrın y ı tirazı enneyan . 1100 OOO küsur liradır R 

.. u . savat C.C:. s n. u an T da h" d"" .. 1 1 - a eye ıgını, azı ta e erın u ıw - 21745 l' . takdir edilen kı aıet eylemişlerdir. ~. ıse . . . . 
ayrılmaga nıyetlendıgı vakıt, onu amaşvar §C ıt usmuş 0 ma arın sede davacı sıfatiyle bulunduklarını ev- . 1:ı1• garaJa Y • . . • . latörun temellerı makamında ~wWllA'-ı 
alıkoymak mümkün olamıyacağım dan ibaretti... velce .haber vermiştik. 30 bın lıra, 8561 metre arsa kıymetı Blanço tasdik edilmıştır. n_ıak. ü~ere Avrupada°: pal planjlar g 

bildikleri için, kansı ve Emine hanım iş sade bu kadar kalmadı ... Bunun Ashye cezada _albaydan beri cerey~ Bacanın .-...... e suyu Şehirler arası rilmıştır. Bunlar on bar metre d 
. ' ka d 1 lacak L_ ka b" eden bu dava bır çok safhalar geçirınış y-•• çakılmağa başlanmıştır. 

~C8IZ bun~-razı oldular, tınmaz .gi- ar sın. and, ash ı b§a§l .. ~! K ır ve neticede suı:lu olarak muhakeme edi- meselesi hallolundu telefon hattında İnşaatın tamamı gelecclt sene . 
bı davranırıardı... benzerlik a a a§ gosterdı... ara len sınıf muallimi B. Muzaffer Öniz be- B , __ , 1 k . su u i .. i. Hatta arız olan ufak bir arwı yü.ıün- olunacağı için, açılma töreni 940 8eO 

F ka . l T • . .. . d k ucaya .lbiUe o uwıca ıçme y ,.. Cümh b da ı1a k 
a t, ışte ayn lp gidince, onun pençe aıua~vara gıttıgı sıra a, tıp ı reat etm~r. ni takip için Ankaraya giden Buca be- den İzmir _ İstanbul telefon muhavere- ';1riyet . ~yramm yap ca 

da bir muhataraya düşmüt korkusu Emine hanımın dört sene evvelki va- lediye reisi Nhım Anık avdet etmiştir. si bir müddet kesilml§ ise de Arıza ta- bu tarihten ıtibaren Menemen ° 
her iki kadının zihnini daima işgal ziyeti gibi, Şerife hanım da hamile -*-- Belediyeler ban.kut Buca içme suyu da- mir edilmiş ve muhaverelere tekrar baş- ferınt usullerle sul~caktır. 
eder, burardı... bulunuyordu... Bir terli hllt şebekesi için SO bin _lira ikrazd.a lanmıştır. -

1014 . d 1 la M h A "b" b' k Lft._, lıl 1!- bulunmayı kabul eylemiştir. Bu para A k aeneeın e a e met pa- z zaman sonra, nur topu gı ı ır Mer ·eı; • ...,~·an sağ ı: memuı·u Seum gelin d bal tesisata başlanacak ve .......................... : ............ ": n ara 
şa kumandasında büyük bir Türk kız çocuğu dünyaya getirdi... Adını Sırrı Dündar ~i~ derece terfi cttirile- Buca~aU:rgilzel bir suya kavuşacaktır. a Gelenler, Gıdenler : 
rd (1 ) d 

.. h k t Türkan koydular rck maaşı ylrnu lıraya çıkanlm~tır. .. ..................................... .. 
o uau ıtergon a ogru are e ··· ıww-
etmİ§tİ... .. Bİ'J'MEDİ .. ıww*- BALJK,.D IK Amasya mebusu B. İsmail Mumcu İs-

Ka . b '- Adliyede bir tayin Y ' tnnbuldan, orta tedrisat mtifettişlerin-
.. !"' pençe. Bodınden latan uıa İzmir ndllyesinde hAkim namzetlerin- Sepgfsl a~dacaJı den B. Necmettin Onan Ankaradan gel-

doneli daha bır hafta o~amı~tı." ~ ~ .. .. den B. Şahap Gilrsel Bayazit mUddciu- İtalyanın Ankon şehrinde 15 temmuz.. diler. İzmir mebusu Dr. Mustafa Bengi-
Ordunun Tuna boyuna dogru ılerr ( ) Kallavı aadrazamlarm buyuk mumt muavinliğine tayin edilmi~tir. la 15 ağustos arasında blr balıkçılık ser- su Ankaraya gitti. 

kavuğudur. gisi açılacağı Roma ticaret ataşeliğimiz- İskenderun C. Müddt-fwnumisi B. Ra-
(4"') Cebeli ıilahlt demektir. c~ltt) Reilü~~ ,o devrin bari- -*- . d_en .m~ntaka ticaret mUdilrlUğüne bildi- sim ~ İstanbuldan gelerek İskende-
(•) Aslı mılmab• ciye nazın vazıyeün"edir. BİR TAVZİH rılmiştir. runa gıtti. 

,_ ........ E .... lh•a•m--ra---S-in_e_m•a•s•ı•:•J.•a~--..., 
BUGÜN MATİNELERDEN trlBARF.N 

iKJ BÖYOK ŞAHESER FiLİM BlRDE.l\J 

TARAKANOVA 
DÜYCK KATEBİN DEVRİNİN UNUTULl\tAZ CİNAYETf.. 

BAŞ ROLDE : P. BICHARD vtı..M . ANNIE VERNAL 

SAADET DUŞMANI 
BA ŞROLDE : l\IEŞHUR TE 'ÖR BENJAlUİN GİGLİ 

·······-····--·-··---·······-········ 
SEANSLAR : SAADET DtİŞl\1ANJ 3 • 1 DE .. TARAKANOVA 5 - 9 DA .• 1 ' - .~ 

r-• --·--- - l <>G 3-710 (1330) 1 eTirel it 'bankasına yatırarak mak- ~ -

29/6/939 tnrihli gaı.:etcnizin ikinci sa
hifosinin zabıta vukuatı sUtununda şah
suna müteallik ve Mehmet Kızı Seher 
ile Amiri tahkir ve ölümle tehdit eyle
difiroden bahis fıkrayı okudum. Mesele 
bir cüriim isnat ve tasnilnden ibaret 
olup halen adliyeye intikal ve mah· 
kemesi derdest bulWlduğu, tahkire uğ
radığı iddia edilen şahıslar hakkında ise 
1zmir ikinci icra dairesinin 939/ 8678 sa
yılı dosya ile tahliye karan verildiği 
matbuat kanununun 5 inci maddesine 
tevfikan gazetenizin ilk çıkacak nUshn
sının ayni snhife ve siltununda tavzihan 
neşir \•e ilanını dileriı 1 

Alsnncak Şehitler caddesi Gazhane 
sokak 4(8 snyılı evde mal61 harp 

znhitletindt'n Mustafa o_ğlu 
MEHMET ALl DÜZ 

.... ... ~ .. . \ -........ 

Şehir Gazinosu 
Bugünden itibaren 

Caz ve Klasik Müzik 
hnıirlıı emsalsiz gurubunu modern bir bahçenin yeşillikleri arasında 

seyretmek ve enfes mezelerle buzlu içkiler içmek için ycgune yerdir. 

Treni kazası 
Bir kiti öldü, ild kişi 
ölüm derecesinde 
yaralıdır .. 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFED~ 
- Tire belediyesinin 35 aa~ 

kayıtlı ve şoför KAmilin idare ~~ 
kamyon, yolun bir tarafından ~· 
tarafına geçmek istediği sırada 
yon treni Uzel'ine bindirmiş, al_.
tedhire raPnen kazanın önüne ~ 
mek imkanı elde edileme~tir .. 
müthiş müsademe neticesinde, ~ 
vonda bulunan eşhastan bir kişi 
~ii , iki kişi öUim derecesinde 811'• 
bir ki~i de hafif surette ynrnla 
tır. ..,-
'Üç yaralı, hadise yerine daha!' _;d 

olan l\fanisaya nakledilerek l\ıa;;;. 
nıcnılcl<ct hnstnnesiııdc tedavi al tııa' 
alınmışlardır. mıza tnhltikll , 
ehemmiyetle devam olunmakta~ 
Şimdilik soförün mesuliyeti ,a 
meldcdir. 



ZiRAN CUMA 19.J? ftlflASIR 

Hatay Meclisi toplandı 
M. reisi, tarihi vazifesini ikmal eden 

Hatay meclisini dağıtıyorum, dedi 
Istanbul 29 (Telefonla) - Hatay mec

lisi bugün saat 16 da fevkalAde bir top
lantı yaptı. Toplantıda otuzdan ziyade 

imza ile verilen şu takrir ittifakla ve 
coşkun ve sürekli alkışlarla kabul edil
Dliştir. 

Yüksek reisliğe: 

Türk camiasının ayrılmaz bir parçası 
olan Hatayın ana vatana kavuştuğunun 
bir kararla tesbitini teklif ederiz.> 

Büyük tezahürata vesile veren bu 
takriri müteakip bir çok hatipler hara
retli nutuklar söylemişler, ve Hatay hal-

'kuıın ana vatana kavuşmaktan duydu
lu sonsuz sevincin! tebarüz ettirmişler, 
Atatürkün ölmez habra.aını t&.zimle ana
rak Milll Şef Inönüye derin saygı ve bağ
hlıklaruu izhar etmişler, Halayın kur
tuluşunu hazırlıyan büyüklerimize min-

net ve şükranlarını. ifade etmişlerdir. 
Bundan sonra kürsüye gelen reis Tay

fur Sökmen de hararetli bir nutuk söy
liyerek Hatay mücadelesini ve kurtulu

.şunu anlatmıştır. 
Bundan sonra reye müracaat edilerek 

takrir ayakta ve dakikalarca süren te
zahürat ve alkışlar arasında kabul edil

miştir. 

Müteakiben meclis reisi Abdülgani 
Türkmen bir nutuk söyliyerek demiştir 

ki: . 
- Bugünkü fevkalade toplantımızla 

Meclisimiz en şerefli vazifesini yapmış, 
Halayın kopmaz bir parça olarak ana 
vatana kavuştuğuna ittifkala karar ver -
miştir. Hatay millet meclisi bütün çalış
malarında ana vatana en sadık duygu-
larla bağlanmıştır. ' 

Tarihl vazifesini ikmal eden Hatay 

millet meclisini dağıtıyorum.> 
Meclis reisinin sözleri yine dakikalar

ca alkışlanmış ve meclis derhal dağıl -
ınıştır. Meclis dağıldıktan sonra istiklal 
marşı çalınmış ve Hatay bayrağı indiri
lerek yerine Türk bayrağı çekilmiştir. 

Bu sırada merlis binası etrafında iz
ciler, esnaf teşekkülleri ve on binlerce 

halk coşkun, heyecanlı tezahürat yap
mışlardır. Alay buradan fevkalade mu

rahhaslığımıza ve askeri mümessilliği
miz önünde şükran tezahürleri yapmış 
ve şehirde şenlik yaparak dolaşmıştır. 

Hatay lcvkalade heyecanlı, Sl!'Vinçli, şa
şaalı günlerini yaşamaktadır. Meclisin 
dağılmasiyle Hatay devleti tarihe karış

mıştır. Hatay vilayetinin idaresi şimdi
lik fcvkalAde murahhas Açık Alın tara
fından idare edilecektir. 

Singapur konferansı 

lngiliz -Fransız askeri müdafaa görüş
meleri müspet bir neticeye varmıştır 

Londra 29 (ö.R) - Başvekil Slr Ne
Yil Çemberlayn avam kamarasındaki 
beyanatında demiştir ki: 

cSingapur Jngiliz _ Fransız askeri 
konferansı memnun edici neticeler ver
ınl§tlr. Bununla beraber, umumi menfa
at namına bu neticeler lf§a edilmlye -
eektlr. Sadece ıunu aöyliyeyiın ki uzak 
prkta Jngiliz ve Fransız lruvvetlerlnin 
tam ve kAmil işbirliği hususunda anlaş
ma hAsıl olmuştur.> 

Londra 29 (Ö.R) - B. Çemberlayn 
avam kamarasında, diğer erkAnı harbi
lf• mllzakerelerl gibi, Slngapur Jngiliz
Fransuı Mked müzakereleri hakkında 

da işfaatta bulunmanın umumi menafie 
muvafık olmadığını söylemiştir. Amele 
mebuslarından B. ArtÜl' Henderson SQr
muştur: 

e- Bundan şunu anlıyalım ki, harp 
halinde, uzak şarkta Ingiliz ve Fransız 
kuvvetlerinin en tam hareket birliği için 
lhımgelen tedbirler ahnmıştır!> 
Başvekil şu cevabı vermiştir: 

cBu, müzakere mevzularından birini 
teşkil ediyordu.> 

Siıııapur 29 (Ö.It) - U'za ıark Fran
sız deniz kuvvetleri başkumandanı ami
ral Düpor Royter ajansına şu beyanat
ta bulunmuştur: 

clngiliz - Fransı% müdafaa konferansı 

tam bir muvaffakıyetle neticelenmi~fü 
Alınan neticeler muhakkaktır ki uzak 
şark vaziyeti üzerinde büyük bir tesir 
icra edecektir. En esaslı noktalarda an
laşmaya varılmıştır. Iki taraf kuman -
danları yakında buluşarak teferrüat 
üzerinde de fikir teetil;inde bulunaca1<
lar ve bugünkü vaziyeti tetkik edecek
lerdir.> 

Londra 29 ( ö.R) - Fransız amiralı 
Doko Singapur konferansı hakkındakı 
beyanatında uzak prk lngiliz ve Fransıi 
kumandnnlan arasında fikir teatisi için 
vakıt vakıt temaslar yapılacağını ihsas 
etmiştir. 

Mançuko hudutlarında 
Mançu - Japon tayyareleri, Sovyet 

tayyarelerinden dayak yediler 
Londra 29 ( ö.R) - Ruslar Mançu- beye girİ§meden Mançuriye dönmüoler- liğlerinin okunması, japonların mükem• 

.ko bududunda japoolarla yeni hava mu- dir. mel bir dayak yediklerini ve bunu örtbas 
harebele~ o~duğunu bildiriyorlar. Soyyet ı Mogol hava topçusu ilci japon tayya- etmeğe çalı§tıklarını anlatmak için ka· 

sazetelerı Çınde adam akıllı harbe tutuş- re•i düıürmüıtür. fidir.> 
muı olan Japonyaya Ru9 yaya dokunma-! Moskova 29 (ö.R) - cTarukonlu Poris 29 (AA) - Tokyoda lngiliz• 
maaını ihtar ediyorlar. Tartarenin mübaliğalan gölgede kaldı> lerle Japonlar arasında müzakereleTe gi· 

cPravda> gazeteıi hu ihtarda bulu- ba§lığı albnda cPravda> gazetesi Mogo- rifilmit olduğu haberi pek o kadar fazla 
nurken aeçen •ene Sovyet _ Mançuko listan-Mançuko hududundaki bava mu- mütalialara yol açmı' değildir. Epok ga .. 

hududunda Pcn-Hufeng muharebeainde harehclerine dair japon tebliğlerini tef- zetesi, japonlann bu miizakerelcri zaman 

Japonlann uğradığı hezimeti hahrlatryor. air ederek ıunları yazıyor: kazanmak veyahut lngili:ılerc kabulü ka-

Moslcova hükümeti Tokyo maslahat- c 2 ı düıman tayyaresine kar~ı tek ia- bil olmıyan teklifler ıerdetmek için ka-
güzannı geri çağınnışhr. Bunun sebebi pon tayyaresil zava11ı Taraskonlu Tar· bul etmi, olup olmadıklarını suale şayan 
bildirilmemekle beraber Sovyet diplo- taren r Meğer senin müba18ğaya hiç aklın görmektedir. Mesele Tiyençin ahaljsindcn 
matının h"k" · b M •- ık t ın rıe d" t ç· ı· · · d t ı· 'd' M" u umctine ir rapor vereceği ennezmiıt eğer a.uru ı ı a man or ın ının ıa e ve eı ımı ır. uza-
tahmin ediliyor. olduğundan da haberin yokmuşf Bunlan kerelerin bir uzlaımaya müncer olması 

Moskova 29 (AA) _ Bugün de 1 S öğrenmek için J(uantungun tebliğlerini kabildir. Fakat japonlar müzakere ze· 
Japon-Mançu tayyaresi avcu tayyareleri· okumahsın. minini tcvai etmek isterler ve imtiyazlı 
nin himaye.sinde Buir gölü bölgesinde Yalan ve tasni zayıfların ıilihıdır. mıntakalar rejiınini ih1i1 arzusunu besli
Mogo1 hududunu aşmi.,tır. Japon tayya .. Bunlar, suratlarına tokat yeyip le nası1 yeeek olurlarsa an1a,mak pek müşkül 
releri hava top1arı ile Mogol-Sovyet tay- kahramanlıkla çarpııttklarını anlatmak· olacaktır. 
farelerinin mukabcle~i üzerine muharc· tan utanmıyanlara benzey)er. Japon teb- Mesele ou suretle hü18.sa edilebilir: ,,.. _________________________ __. .. ,, 

BUGÜNDEN İTİBAREN 

Japonya mihver devletlerinin Avru

pada yeni bir harekette bulunmaları 

maksadile Almanya ve Italyaya uzak 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bazı düşiinceler: 

Mektep ihtiyacı 

lfaarif Şürasınm 
esaslı meşgul olacağı 
bir mevzudur .. 

-0--

Kim bilir dalıa fİmdiden kaç 
baba evlıidlarının tahsilini te
min endifesi altında muıta -
riptir. 

Denecek ki mektepler henüz 
yeni kapandı. Daha açılma11-
na üç ay var. 

Evet doğrudur. Mektepler 
yeni kapandı. Bölgemizdeki 
ük mekteplerden binlerce ta
lebe yetİfti. Bunlara orta mek
teplerde yer bulmak endi,esi 
bugünden hüküm sürmeğe 
ba,ladı. Çünkü bu o kadar 
kolay bir if değil .• 
Oç ıenedenberi orta mektep

lerde ve liselerde kadrolar 
a:zami haddini çoktan geçmiş 
bulunuyor. Sınıfların talebe 
mevcudları nizamnamenin üs
tüne çıkmıftır. 

Bütiin bir senelik tedrisat 
esnasında talebesini tanımak 

• lırıatını bulamıyan hocaların 
acı itirafları kulaklarımızda 
çınlıyor. 
Diğer taraftan da ilk mek

teplerden bu Jekildeki mah
mul kadrolu mekteplere sel 
halinde talebe yetifiyor. ilk 
mekteplerin verimlerinden se
vinilirken orta mekteplerin 
ihtiyacı karfılıyacak bir hal
de olmamasından çok üzüntü 
ve ıstırap du.vu:voruz. 

Tedrisat yılı başlangıcında 
alelacele tedbirler alınmıyor 
değil. Alınıyor. Bu yıl da ay
nı fekilde hareket edileceğine 
fÜpye yok. Lakin alınan bu 

• tedbirlerin yarım olduğunu 
alilkadarlar da muteriltir. 
Yarım tedbirlerle yeti,ecek 

talebelerin vaziyetini de tah
min eylemek mümkündür. Bu 
balıis oldukca mühim bir ya
ramızı teşkil eder. 

Maarif fUrasından bekledi
ğimiz bu derdin esaslı bir te
dovisini bulmasıdır. 

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

Milli Şef 
---·-tr---

Ankaraya avdet 
buyuruyorlar 

Istanbul 29 (Telefonla) - Cümhurre
isi Inönünün Pazartesi gtinü Ankaraya 
avdet buyuracakları haheT verilmekte
dir. Milli Şef Temmuz sonlarına kadar 
Ankarada kalacaklardır. 

-*-
Ankara ya 
Yağmur yağdı 

Ankara 29 (Telefonla) - Bugün öğ
leye doğru şehrimize şiddetli yağmur 
yağmıştır. Hasıl olan seller bazı mınta
kalarda tahribat yapmıştır. 

-*-
Satiye 

işi tahldlıatına 
devamedUdi 
Istanbul 29 (Hususi) - Satiye bınası 

meselesi tahkikatına bugün de adliyede 
devam olunmuştur. Suçlular, adliyenin 
yaz tatilinden evvel Mkim huzuruna çı
karılacaklardır. --KRALZOGO 
Bugün Fransaya 
gidiyor 
Istanbul 29 (Hususi) - Sabık Arna

vutluk kralı Ahmet Zogo yarın chu
gün• deniz yoliyle Fransaya mütevec
cihen şehrimizden ayrılacaktır. Kral 
Zogonun Londraya da gitmesi muhte
meldir. 

Kültürpark sinemasında şarkta bir şaşırtma hareketi yapmak vB.· ,,,,,.,,.,. .*. ,,,,,.,,.,,., 

İKİ E sız VE BÜYÜK FİLIJ\1 

ISKA NÇLIN 
N lik ROBERT TAYLOR - BARBARA STANVICK 

e c, genç ' macera ve ~~rbirini seven iki genrin ebedi derdi kıskançlık .. 
Bu fılını hakiki bir şaheserdir .. 

ATEŞ BÖCEGI 

dinde bulunmuş mudur} Yoba ıerhesti- Kudüste hildisele:r 
sini muhafaza ve neticesi tesadüfe boğlı devam ediyor •• 
bir harekete ı;iri mekten endişe ediyor Hayfa, 29 (A.A) _ Kudüs müftüsü 

1 mu} n:ı7Jrlnrındnn bir Arap lideri bugün Na
Sirada tabanca ile öldürülmüştür. Ken
disine refakat eden bir İngiliz pofui de 
ağır surette yaralannuşhr. Maamafih bu 

Bilk•e,, 29 (A.Al - Veliaht Mihail, polis memuru mütcca\•izlerden birini 
yaveri Dcımacc3no ile birlikte Floransa- öldünnüstür. 
va 1'nrC'ket etmi~ ve jtj"asyonda ba~ve- ~ 
kil ile s~rnv nazırı, hükUrnet erkfi.nı ve 
di~er sah,iyetler tarafından seli\mlan-
m1stır 

B. Jlıf~1ll l:'T SPAHO 

Kudüs, 29 (AA) - Tc!avivde ve bir 
kaç yahudi köyünde bu sabah vukubu
lan müsademelcrde beş Arap ölmüş ve 
iki Arap ta yaralanmıştır. 

VJJ:F . T ETTİ Hayfa, 29 (AA) - Gazze civarında 
BPlı:rad . 29 (A.A) - Münakalat na- gizlice karaya çıkarılmış olan yedi yüz 

1.1rı B. Mehmet Spaho vefat etmi~tir. yahudi muhaciri bir kampta nezaret al-
1883 tarihinde doğmuş olan mumaileyh tına alınmışlardır. Bu muhacirleri ge
Bosna Müslüman cemaatinin reisi idi. tirmiş olan vııpı.ır mUsadere edilınil;tir. 

SAHiFE J 

SON :HABE~· . . , 

lzmitin kurtuluş bayramı 

Dün büyük heyecanla 
kutlandı, tören yapıldı 

Izınit 29 (A.A) - Izmitin kurtuluşunun 19 zuncu yıldouümü dün coşkun 
mer_asımle kutlanmış1ır. Şehrin medhaline güzel bir takızafer yanılmıştır. 
Şehır daha sabahleyin tamamen bayraklarla süslennıi ti. 

Saat 8,30 da halk, mektepli ve sporcular takızaferin bulunduğu yere top
lanmış bulunuyorlardı. Bu sırada Türk askerinin Izmite girişini temsilen 
şehre dahil olan kahraman bir kıta askerimiz halkın şiddetli alkışları arasın
da tak_ın altından geçmiş ve hunu müteakip mektepliler, sporcular, bütün 
teş~kküller ve halk oradan Cümhuriy<>t alanına giderek Ebeıll. Şefimizin hey
keline çelenkl.°r konulmuş ve bunu müteakip muntazam bir resmi geçid ya
p~lmı.~tır. Kafıle alandan doğruca şe~itliğe giderek Izmitin kurtuluşunda şe
hıt duşcn kahramanların mezarları zıyaret edilmiş ve çelenkler konulmuştur. 
Öğleden sonra halkevinin hoparlörleriyle neşriyat yapılmış ve halkevi kü
tüphane salonunda Izmitli amatörlerin eserlerinden mürekkep güzel bir re
sim ve fotograf sergisi açılmıştır. Vali ve parti başkanı B. Ziya Teleki söyle
diği güzel nutukta, sanatk3.rların eserlerini ve mesailerini takdir eimiştir. 
iki yüz elli parçaya yakın resim ve fotografı ihtiva eden hu sergi halk tara
fından da büyük bir alaka görmektedir. 

General Gamlen Alp hudutlarında 
bır teltış se yohatine çıktı 

Paris 29 (ö.R) - Fransız ordu•u baş kumandanı general Gamlen 
Alp hudutlarında bir teftiş seyahati yapmak üzere Parisden ayrılmış
tır. Bundan sonra Korsika adasına giderek oradaki kıtaatı ziyaret ede
cektir. General Gamlen temmuz iptidalarında adaya varacaktır. 

Amerika gümüş liatıni indirdi 

Bu hareket Japonyaya 
karşı bir tazyıkmış .. 

Vaşington 29 (A.A) - Hazine, ecnebi gümüşünün satın alma fi
yatını ons başına 40 çentten 38 buçuk çente indirmiştir. 

Bu indirme iki gün içinde yapılan ikinci indirmedir. 
Hazine erkanı, bu ameliyenin esbabı ne olduğunu söylemekten im

tina etmektedirler. Fakat salahiyettar mahafil, Amerikan gümüş siya
setinin ne olacağı hakkında kongre tarafından bir karar verilmeden 
evvel, meml.,kete mühim miktarda ecnebi gümüşü ithal edilmek su
retile dumping yapılmasına mani olmak gayesinin takip edilmekte 

olduğunu söylemektedirler. 

Vaşington 29 (A.A) - Ayan meclisi hariciye encüm ni, takriben 
1 76 milyon lngiliz liralık kauçuğa mukabil 600,000 balya pamuk mü
badelesi hakkındaki lngiliz - Amerikan muahedesini tasvip etmiştir. 

Londra 29 (Ö.R) - Gümüş madeninin fiyatının düşmesi Londra 
piyasasında mühim bir hildise telilkki edilmektedir. Amerikan hükü
metiriİn Londraya mübayaa emri göndermediği zannediliyor. Vaşing
ton bu akşam gümüş madeninin fiyatında bir tenezzülden bahsediyor. 
Site mahfillerinin fikrince bu hareket japonyaya karşı bir tazyiktir. 
Japon hükümetinin elindeki kıymetli maden stokları bilhassa gümüş
den ibaret olduğu cihetle tazyik Japonyayı daha uzlasıcı bir hareket 
ihtiyarına sevkedebilir. · 

Albay Bek'in bir nutku 

Hedefimiz tehdit değil, 
mevkiimizi garantidir 
Varıova 29 (Ö.R) - Lehistan deniz cemiyetının bir içtimaında 

hariciye nazın Albay Bek Lchistanın kuvvetinden bahsederek demiş
tir ki: 

c Bizim faaliyetimiz her hangi bir milleti tehdide matuf değildir. 
Sadece dünyada bize ait olması icap eden mevkiimizi garanti etmek 
hedefimizdir.> 

Baltık denizinin Lchistanın hayatındaki birinci derecede ehemmiyeti 
izah ettikten aonra hatip ilave etmiştir: 

c Bütün bu saha bizim asırlık baba mirasımızdır. Ve ebediyen böy
le kalacaktır. Lehistan büyük ve kudretli olacaktır .» 

Hazirun Lchistanın Baltık denizindeki haklarını müdafaaya and 
içmişler ve memleketin denizlerdeki istikbalini hazırlamak için sahilde 
muhafızlık etrneğe, hudutlar haricindeki Leh kardeşleri müdafaaya 
ve Leh milletinin hiç bir hakkını fedaetrnemeğe karar vermi§lerdir. 

Reisicümhur Musiski de söz alarak demiştir ki: 
« Bugün Lehistanda bütün fikirler Danzig,Gdinya, Leh gemicilerine 

ve gemiciliğine müteveccihtir. Ayni zamanda Poranyaya karşı Leh 
milletinin saroılmaz sadakati vardır. Cdinya ve Danzig canla kanla 
Lehistana bağlıdır. Vaziyet ne kadar daha vahim oluTSa, deniz hudut
larımızın istikrarı için o nisbette büyük fedakarlıklar kabulüne ha
zırız.> 

« Bizim arzumuz dünyada ve Baltık denizinde sulhun muhafaza
sıdır. Bu da bizim karada, havada olduğu kadar, denizde de kuvveti
mizin artmasını lüzumlu kılar.» 

y E N i' NİN 5 İNCİ HARİKA FİLbtLER 
Haftası nıuvaffakıyetlc devam ediyor .. 

2 Türkçe TAM ve YENİ 

MARKOPOLO' NUN MÜTHİŞ 

MACERALARI 

KOPYA 

Düğün Gecesi [ Naşit ] 
HARiKALAR CAMBAZHANESİ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cumartesi, Pa:r.nr : 10 - 11.45 - 2.30 - 7.15 TF •• 
SAİR GÜllı'LER : 11.45 - 2.30 - 7.15 TE .. 



-... 
• • • • • 

Osmanlı 
• 

Çeviren : Haşim Sami 

Saltanat Tarihinin 
Heyecanlı Bir Safhası 

-61-
ıp hUldlmdar bile pek !iyade kork- rak hafif hafif gülümsemekte idi.. 

iı.ğu Avrupayı tatmin için Hırlstiyan Ben o dakikada, müşiri tezyin 
tebaanın müs\Umanlar gibi bütün siyasi eden süsleri tetkik etmekte idim .... •e medenl haklara malik olduğunu gös- Bu süsler arasında, hatta vezirlere 
t.ermek için. bir Hıristiyanı hariciye ne- bile verilmeyip ancak fevkalade hal
uretinin başına getinneğe mecbur ol- lerde verilen murassa imtiyaz nişanı 
.,ıışıu... . bilhassa göze çarpıyordu ... 

:t l!ôftJ A»JK 

-YB1ilı-AllR ~ ·= 

Ankara 
............................................................ 

Milli terbiye liboratuvarı 
mühim siyasi bir merkezdir 

• er v ım 
yenil n p t tes 

--tr-
Y AZAN ı Dr. G. A. 

Kuru faoulyenin hor mev imde yel' 
met aayılıauı, eüpheoi;ıı, patateaia b' 
mediği yahut bilinmif olaa bil tim ' 

l 5 Haziran 19 39 tarihli Rumen b"sını.

1 kadar yayı)mıJ olmadığı :qmanlardaııi 
Hariciye nazın Gafenkonun Ankarayı 

kalmıı olaa gerektir. Şimdi patateı ~ 
ziyareti münaaebetiyle Türk.iye ve Tilrk 

fasulyeden elbette daha çok yenilir. 
milleti hakkında sitayi,Iclrane yazılarına 

Vakıa irtıanı beol mek bakımınd n pa 
hararetle devam etmektedir. Nitekim 15 L. edil tat kuru faıuly• ile mu ... y · 111 

tarihli cRomania> gazetesi cTilrklyenin bir kerr• tektr ve tek r olauk add., 
ruhu> başlığı alımda ne~rettiği bir yazıda ler patateıte 20 olduiu, haldtı kıır11 f., 
ezcümle şöyle demektedir: ıulyede onun üç miılidir. Sonra kuru ffr' 

Z,annıma kalırsa bu pek komik ve Bizim sefir Narsis Buşe d<! bu sı-
JlyN zamanda isteksiz yapılan iztıran rada Mehmet paşanın yanına yaklaş
bi.r gösteriştir... mıştı ... Şefimi takip ederek ben de 

cAnkara, Türkiye demek değildir. La- sulyede yüzde 21 nisbetinde azotlu W 
kin o, milli terbiye laboratuvarları ile pek deler bulunduğu halde p t teoltı bııııJar 
mühim siyasi bir merkezdir. Teknik, ancak yüzde iki nisbetindedir. lki~de 

itte. Osmanlı imparatorluğu ha· mareşalın yanına geldim ... spor ve siyans. işte, Ankaranın dinamik de pek ehemmiyet iz olan yaiilı dd,-
idaresi. J,te, gençliğin İncili. Lakin bu !eri bir tar fa bır kınak yüz ırram kıını 
daimi ruhların fevkinde de: lktısat ve fasulye 332 kalori verdiii halde, o kadar 
itimad. Şark aleminde maruf olan Türk patates ancak 84 kalori verebilir. 

riciye nazırı Piyali beyin muhteşem Sefir Mehmet paşayı se\amladık-
...lonunda, en mutena bir mevkide tan sonra dedi ki: 

papanın süslü bir çerçeveye geçiril- - Mareşal hazretleri ... Muvaffa-
namuskirlığının şöhreti, (lngilizlerin, Patateıi ekmekle bile mukayeae edin• 
Avrupalılar arasında olduğu gibi) taah- ce patateı gene geride kalır. Ekmekteki 

l·b · Ankaradım giizel bir manzara 
hütlerine oadık kalarak bütün sa • etı yüzde 5 5 şeker ve şeker olacak madd., 

lniş resmi asılı bulunuyor... kıyetinizi tebrik ederim .. . 
Piyali bey Sokili ile kansı madam p f' · k ha 

.,, _
1
_,

1 
\ • • aşa se ıre cevap vermıyere -

.:JO<W.inin resim en, pap8'.'ın :esmı na hitaben: 
akında, gu"ya onun takdıslerınden 

- Hayır ... Bu olamaz, mösyö Ko-
lsdane eder gibi, mütevazi ve hür- l } ded' A k 1 · sevdikleri -•'-•- b' . l d ) one , ı... s er erın 
DlCU<Ar ır vazıyet a mıf uru yor ar.. • b k d k d 
B--.__ d T" k · 1 · hır dosta karşı u a ar ayı sız ve 
wua.rın arasın a ur vezır erın- )"-- .. .. \ • · d • 'ld' 

d b. ka f t flan d a a.ı<asız gorunme en caız egı ır ... 
en ır çının o ogra a mev- Ba 1 1 · l'ba ... · 

b 1 aktad P . ı· be f ak §ıma ge en erı, ga ı ogrenmemış 
cut u urun ır... ıya ı y r cak 

. . G"" .. d .1 k b' ola sınız} ... 
gıymış... ogsun e yeşı ren te ır N . B "d h 1 d k ba 

· k rd ı· .. - .. b d arsıs uşe mu a a e e ere na 
nışan o e ası gorunuyor ura a . . , 
fıe.ttan asla çıkanlmıyan fesi, Avru- şu sualı tevcıh ettı: . . .. .. 
palı diplomatlara kendisini benzet· • - Zuhaf as~erl~~ı~ın .. ~.unku se-

_,_ 1 · · • I" .. · Iamlıkta çıkardıgı gurultuyu duyma-
rac:ıı< çın gıymege uzum gormemış d } 
tir ınız mı ... 

'Ma.ıam Sokili, erkeklerin arasın- - Nasıl gürültü L. 
da dolaşıyor ... Mensup olduğu hıris- Sefir devamla: 
tiyaıı kadınlan gibi giyinmiş ... Yü- - Biribirini takip eden her Üç 
ıı:ii, kollan ve gerdanı açık bulunu- ...,Jamlı.kta da, sultanı Arnavut asker
Tor... Bu kıyafette erkekleri ağırla- !eri selamladığı için, bu hal Arap as
makla meşguldur... kerlerini kızdırdı... Arap askerleri 

Bu vaziyet, Avrupa usulünün la- Arnavutların bulunduğu kışlaya hü

lanbulda diğer adetlere galebe çal- cum ettiler ... 
dığını gösteriyor.... Bu hücum Arnavutlar tarafından 

Her şeyin Avrupalı zevkine ve pençereden kurşun yağdınlmak sure
garp usulüne tevfikan tertip edilmiş tile karşılandı ... 
olmasına rağmen, bu gece ziyafette Kuvvetlerinin taarruza kafi olma
kahramanhk şerefini yine bir müs- dığını gören Araplar geriye döndü
lüzruı,ı ihraz etti... !er ... Mü,him bir kuvvet toplayıp tek-

Zlyafete gelişimden yarım saat rar Arnavutların karşısına geldikle
,oıva. .. Birdenbire salonda bir hare- ri vakit, bu sefer onları dışarıya çık
ket, bir kaynaşma ve konuşma baş mış ve ' sokakta mevzi almış bir va· 
göatenli... Ben o sırada yaşlı bir ııe- ziyette buldular. Orada bir muhare

nr kanama komplimanlarda bulunu- be başladı ... 
yordum... Bu arada yaralananlar, hatta ölen-

Piyali bey, mümtaz misafirlerinin !er bile oldu ... 
tetk:i.1 ettiği kalabalığı yararak yeni Arap alayı kumandanı ha'yatını 
gelen bir davetlinin istik.haline şitap tehlikeye koyarak hemen mücadele 
etti .... Arkasından madam Sokili de, mahalline koştu ise de askerlerini tes
etrafını saran kibar kadınlarını hıra- kine ve onlara ateş kestirtıneğe mu· 
kacak koşar adımlarla salondan çık- vaffak olamadı ... 
tı ... Kapıya doğru atıldı ... 

Tuhaf şey ... Bir Hükümdarın ge
leceği zehabına kapılarak gözlerimi .. 
kapıya doğru çevirdim... .,,. 

··BİTMEDİ·· 

k d . R h h aynı kaleıinin eteklerine yaslanan milli kon ... 
1

1 
Mihmandarımız m•tbuat umum rnü~ 

ile devam etme te ır u • ep : !ere kartılık ancak 2 O ve ekmekteki yüz.o 
ılik 1 ' !!;L• servatuarın meccanen verdil'-i konaerler- dürlüğünün genç. ve •evimli franıızca l&• 

Şefkatte ve met · le namus u. ....,.ıun, K de 7 azota karıılıJ,< ancalr; yft<de %. 
de ve temıillerde bu ihtiraz etmiyQr mu> 'portörii ile birlikte bin lr:ilometrf yiikı l<-

metodlar deği9miotir. ı Bununlıı beraber patates h4r yerds Juı• 
· Ankara tarafında Roma, Bizanı ve Hitit liğinde ve Ankaraya hlkim bir tepede _:<. 

Ankaranın kırmızı küreyvatı, yenı me- ı ru aeb;oe ol rıJ<, kuru fuulyeye teri"" 
T k . k eserlerini meydana çıkarmak ÜEere lr:a- bulunan eoki Kaleyi Eİyarel ettik. Kale· . 1___ L 

todları ile yeniden doğan ür ıyeye U· edilir. Bir çok memleketlerde eıune" ye-
l zıntJar yapan talebelerle profesörlerden nin bir kapıoından Y eniıehir bütün aza· 

manda etmektedir. Kapitül8.syon ar za- rine bile patates yerler. Bunun birinci 10" 

1 Hamit Koşay ve F onder Oaten bu heye• metiyle gözüküyor. Blok havzlı, layik ve 
ınanında lstanbul ile birlikte bir mem e· bebi patatesi fasulyeden n buğdaydaJJ 

k ·ı canı ifade etmiyor mu> Bu vatan a<kı ihtilalci Ankara. Büyük bir enerji ile I ket sayJan Türkiye, bugünkü An ara 1 e • daha bereketli ve d a alçak gönüllü o• 
d k. h (nostalji) uzun Türk havalarında ve Türkiyeyi idare eden elit grubu, ı~birde _L bir millettir. Eskiden, Boğaziçin e ı 81· masıdır. Patatea gerek bul!daydan, ger_. 

•- d kompozitörlerden Cemal Re..it, Adnan yeni bir minare yükseltmemiştir. Esasen _ ı.. ta adamdan lr:onuşulurken, An,.ara a " fasulyeden daha kolay ve daha çab~ 

b .. . . gençlen' nden Saygın ve Ulvi Cemalin modern •enfoni· hiçbiri, Ügüıt mabedine bititik bulunan 1• O d b k km k .•. ı ugün, sporcu unıversıte yetiştiri ır. n an aş a e e teo w 
1 · • "'- 't' 1 · d d \ Hacıba~·- caıniinin arkeoloı'ik azame- _..._ bahsedilmektedir. erının enerıı" rı ım erın e uyumuyor '·- d fa, kurııluulyeden d• altı defad&n.,.. 

Türk •ihniyetinin bugünkü tarihi ha- mu> tini ır~oıdi. . yad o ouluc:a olı!uiiundaıı. kuru ,.ı.u lif 
kikatlere göre adapte edilmeai, bir kaç Ankara, blok havzaları ile öğleden Ne Atatürk ve ne de ismet ı,;önü, taze sebze arasında mideye biraz ferah• 

gün H-erisinde baıarılan bir it değildir. sonra tekrar gözümün önünde canlanı- Ankarada yeni cami yaptırmamışlardır. 1 ,_ Bir. u··· el 1_ .. __ f ııl d ~ 
•• 1 y . ver.. ıy ıgı e lllLPl"U u ye en 

Bir ıihirli emir, fesin ilgasını emretmemiı- yor. Anado u aylasının (rakımı 800 Fakat, bütün Türkiye de giı:zel mektepler ,Uphesiz ekmekten dalıa ııdya.de tü.rlG 
tir. Türkiye de medeniyet evveldenberi metredir) temiz ve sert havasında me· ve hastaneler gibi en modern müessese· türlü oekillerde yenilmeğe müsait olnı•" 

An•-- d- < b' k d murlar, zarif kasketlerini muntazam bir ler yu"kseltmitlerdir. Mazinin karanlıkla-
01

L. mevcuttur. ....ra, ana ır ço me e- """'-
niyetler yara.tacaktır. Onun rolü budur. şekilde gözlerine eğik bir ıekı1de baı· rına gömülüp kalan bazı mutaa11ıplar da Pata!# büobütiin çii olarak. yahut Giİ 

Atatürkün ve lımet lnönünün inkılap· lanna yerlcıtiren erkek ve ku: talebe· ba9lanoı oallıyorlar. Cörüı meselesi. U- patatesi renddiyerek çorba ~oırMiııa kr 
!arı, bazı eski arzuları teyit ve taodikten leri, mütevazi zabitan ile kurıunl kin, Ankaradaki üniversite talebeıi, has· rJttırıp yiyeoler bile vardlf, O Qman aiıJ 
qaşka bir §OY değildir. Türkiye cümhuri- renk pelerini lô.bis erkanıharp zabitleri tane ve minare gibi iki meseleden ibaret bastalıklaruuı iyi bir ıiJic olur. 
yetini idate edenlerin ihtilfilk&.rane jeot· Atatürk bulvarından geçerek evlerine fen mimari projesinde sonuncusunu bi- Püre ıeklindc, tıiitlii. et ouyu ile ,..h1' 
!erini, halkın kabul etmesi, bu esbaba ~oiiru gidiyorlar. !•tereddüt siler.> yalnız olarak haotalara, her vakit yedİW 
mebnidir. 

Türkiyede, menfi mukavemetleri ra
dikal bir tckade kırarak, inkılô.pların 
enerjik bir tarzda tatbiki ve milli v&h

detin yaratılauğı esnada, milli ruhun 
kifayetsizliğinden bahoedilmişti. 

Her güzel ve asil olan oeyleri kendisine 

mal etmek istiyen bir mem1ekette nasıl 
olur da ruh bulunmaz> Bu ruh, günde 
yüz defa tesadüf ettiğiniz: milliyetçi Türk
lerin hakıılarında pek açık olarak görül
mektedir. En fakir çocuklara kadar ol· 
mal< üzere yükselmeyi temine gayret 
eden içtimai tetek.külün konuşuşu ruh 
değil midir~ Payitahtın çarpan temiz 
kalbinde bu hissedilmiyor mu> Ankara 

------------------------------ len deierli bir illç olur. Baı:ıları ....ı-

Ha tav hal kına beyanname auda baı\ıyarak, kabuklannı kendi .ıı ... 
tiyle ıoyarak, tereyağiyle yemeoini _. 
verfer. O zaman da pek lezzetli olu'f. Ta .. 

vada kızartması, hele mini mini taze! pa" 
tateslerin fırında kızartmaıı pek mqhut" 

dur. Hangi tekilde olursa olsun her tür• 
lü et ye:nçğiıtln yanın~a pek hot gides' 
garnitür olur. Fakat büfteğin yanında eli 

ziyade yakııan tavada temiz kızartılırtlf 
ve piıirilmit patatestir. Patatesin salata" 
da ayrıca nefia bir yemek olur. 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE _. yeler Cöııılıuı'iy Merkeı Bankasına 
yatınlmak ırnretiyle memıılilci ecnebiye-

•Türkiye ile Fransa arasında imza ye nakilleri ayn bir jtilafa tabi olacak
cdilen mukaveleler mucibince Hatay tır. Bunlardan eıılıası hülaniyenin elle
arazisinde mütemekkin Hatay vatandaş- rinde bulunan ecnebi paralan, Türk pa
ları azami 22 temmuz olan muahedenln rasını konıma kanununun meriyet mev
rneriyet tarihinde Türkiye cilmhııriyeti kiine vazından evvel iktiaap edilmi4 o\. 
tabiiyetini hükmen intisap etmiş olacak- duğunun teııbitl şartiy\e, ihracatçıların 
lardır. Bunlardan arzu edenlerin ıneri- da ihracat bedeli olmadığı.nı keza ispat 
vet tarihinden itibaren altı ay zarfında etmeleri kaydiyle ve eshamı Adiyenin 
Suriye veya Lübnan tabiiyeti lehine bill.kaydll ~ ihracı kabul edilmiştir .. 
hakkı hiyarları vardır. Hakkı hiyarlan- Ancak bütün bu ecnebi paralarının 12 
nı kullananlar emvali gayri menkıılele- temmuz günü banka kapanış saatine 
rini tasfiye etmeğe mecbur ve em- kadar İskenderun Cümhuriyet Merkez 
vali menkulelerini beraber götür- bankasına veya Antakya Ziraat banka
melrte muhtardırlar. Bedeli tasfi- sm.a yatırı.lınış olınalan şarttır. 

Kapıdan Mehmet CeWeddin paşa 
girdi... Piyali bey reverans üstüne re
verans yapıyor, sonsuz bir hürmet ve 
tazim gösteriyordu ... 

Akdenizin • • • 
ıncısz 

............................................. , 
lzmirin cenneti 

Davetlilerden bazıları da ko~tular. 
Çeşme Plajlarında 

:·······························.-.···········································~ • • 

~ Rasimpalas Oteli ~ 
• • 

Tereddüde 
Gölcük 

lüzum yoktur ki 
yaylasıdır 

Mehmet paşaya saygılarını sunmak
ta biribirlerile rekabete giri§tiler ... 
Bunlann arasında iki ııefir de bulu
nuyor ve yerlere kadar eğilerek pa-
şayı selamlıyorlardı... 1100 metre irtifada, ıöl kenarında konforlu bir otel lnıbuk, _ist.irabat et-

20 H • 939 t • h" d mek en büyük bahtiyarlıktır. 

. . .............................................................................. 

Onun eo biiyÜk d.etieri bir taraftaJI 
hastalıklarına, bir taraftan da ıeker har 
ta.lığına tutulanlara mükemmel bir gıd• 
olmasıdır. Terkibindeki tuz pek az oldu• 
iundan böbrek bastalıklanna dokımın•' 
sına aebep yoktur. Şekerli hastalara ;yi 
ırelmcai de patatesin kimyaca hali ekfİ 
dei:il alkalen olmaııındandır. Ekmek kiııı' 
yaca yüzde 7,5 deredece ekşi olduğu bal• 
de patates, aksine, yüzde 7,84 dereced• 
alkalen olduğundan tekerli hastalar içİl' 
biçilmiş kaftan gibi mükemmel ırıda I&' 

yılır. A\kalen olmasından dolayı kızad" 

ken içtiii yağın ve yanı ııra garnitür o1" 
duğu etin ektiliğine kartt gelir. YalnlJ 
yumurtanın ekıiliği fazlaca olduğund"" 
patatesli omlet pi1irilirse yumurtanın ~ 
misli patates karıgtırmalt ıa1"ttır. 

Prensler için bile rahatını bozını- a Z l r a D af 1 ] Il e Il Size bu bahtiyarlığı GöLCÜK OTBLİ temin .eylemektedir.~ 
yan, altmı§ beşlik ihtiyar Dük dö Vil- Bol ve temiz yemefı, IJol ve temiz hava ve 
la · Visyoza .,.ıonur.. ortasına kadar itibaren açıldı ucuz 1.stirafaat anc:afı GÖLCVK OTELiNDE 
k~ müşire elini uzath.. bulunur. 

Patatesin vitaminleri de1 miktarca dO"' 
ğilse de cins bakımından ehemmiyetlidir• 
Vakıa 55 ölçU A viıamini ile -40 ö)çii il 
1 vitamini ve -40 ölçü B 2 vitamini paı-• 
tes pi§İnec kaybolurlar. Fakat 2-0 miliC' 
ram C vitamini patatesjn ha§lan~md• 
ve kızartmasında ancak yan yarıya lr:ııf' 
bolur., Patates kabuğu ile birlikte ba~ll' 
nırsa o vitaminden kaybolacak mi!<ı.' 
hcaaba katılmıyacak kadar ehemmi1.,t' 
sizdir. Ağız !tastalıklanndan konıyan bel 
vitamin kuru fasulyede ve ekmekte ~ 
bulunmadığı için patates kuru gıda ~.,
manyaları araoında en kıymetli o~' 
Bu bakımdan patates pirinçten de uııll" 
çıkar. 
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E H R A Z A D 
Bedrcddinc verdim. Kuma§ı alıp. kın arkasında baka kaldı. Zihnim periıan ol
uzattun: mu§tu. Ben il kindi ezanı okuyuncaya ka

- Bu kumaıı götürebairsiniz, hanını dar Bedrettinin dükkanında kaldım. Böy· 

Büyük HALK 
-44-

Hikayeleri 

Kadının manzarası, bakıt, tatlı oeııi, 
üıtiiDden, b&fllldan intİf&r eden ince ko

ku. göiinümde bit girdap yarattı. Başım 
döndü, aklım fikrim altüst oldu. Kız Bed· 
reddini selamladı. Bedreddin ile §undan 
bundan konUftuk:tan aonra aftın tdlerle 
de>iammUf bir kumapn onda bulunup 
bulunmadığını sordu. Benim Musuldan 
cetiripte dağıttıiiım kumatların çoğu bu 
kum istemiş olduiu cinsindendi. Zaten 
Bedreddin de kıza benim getirdiğim ku· 
maılardan çıkardı. Kız kuma~ı görür gör· 
mez beyendi ve kumaşı alıp parasını 

aonra göndermek istedi. Bu teklifi işitin~ 
ce Bedreddin yüzünü göriinü buru,tur
du: 

göğniimü &armlfb. Kızın tiiccann bu ce· 
vabından çok 11laldığı seoinin deiiifip tit· 
remeoinden belli idi. Kız Bedreddine 

ccevabmız beni çok mabçup etti, gÖoter· 
mi§ olduğunuz hürmetsizlik ve m:ı:aket
sizliğe teeooüf ederim» diyerek kapıya 
doğru yürüdü. 

Uğruna canımı, ruhumu bile feda et· 
meği az göreceğim bir melekten bir bez 
parçasının esirgendiğini görünce yüreğim 
cızladı. Hemen elimle kı21n yolunu keo
tim: 

c- Han1mcığım, dedim. LUıfediniz, 
kerem ediniz de geri buyurunuz. 

Kız baııuu döndürdü, bana öyle bir te· 
beasüm etti ki tekmil varlığımı tatlı. kud-

- Hanımefendi, mal benim olsaydı si, bir zevk ve neşe sardı: 
maalmemnuniye &ize bırakırdım, likin - Hatırınız için geri dönüyorum, de~ 
bu mal benim değil i§te turada oturan di. Ve dediği gı'bi de yaptı. Bedreddine 

cencindir, Bu malların paruıru da ona döndüm. cBu ku:maım fiati ne dir arka· 
hugü.a vermeğe mecbururrL Onun için d&f h diye sordum. Bedreddin deftere 

Yeresiye veremiyeceğime hakikaten mÜ·ı balttıktan aonra ehin yüz parça gümüı.:t 
tee11irim, dedi. Kıza karıı hissettiğim atk diye cevap vereli. Bu miktar parayı ona 
lıoôi,r4ilc ~ P.i alevi ile birdenbire borçlu oldujuma dair bic lı:iP yazıp 

eTirel • banli:aama atırarak maK- ı 6.a-..r. -.av 
, ___ , 

efendi, parasını istediğiniz: zanian gön.. le saatlerce düıündültte'n sonra, yine dü ... 

derirsiniz. Halti. bu bımap küçük bir §Üne düşüne kalktım, ve nereye gittiği

hediycm olııra.k kabul buyururoamz be· min farkına varmadan düıünceli düşlin· 
ni ziyadesile memnun etıu.it olıınwıuz. celi yürüdüm. Sanki bu dünyada değil 

Diyerek hürmete• eğildim. Kız ceva· idim. 
ben: Başka bir diyarda, sevimli ve tatlı bir 

- Bana kar11 o kad&r nezaket -ve o memlekette geziyor gibi idim. Bir az yÜ· 

kadar düriisti ae hareket ettiniz ki, size i rüdük.ten sonra kendimi hanın kapıs1 

kar§ı minnettar kalmamak için yüreğimin 1 önünde buldum. Alı~kanlık dolayısiyle 
taştan daha sert ve katı'Olması icap eder. adımlarım beni hana doğru götürmüştü. 

Allah servetinizi çoğaltsın, ömrünüzii Akşam yemeği önüme kondu. Lakin bü

uzun etsin, ve bir arada yaıamamızı na· tün düşüncelerim o kadar kızın hayali 
sip etsin, pek aı.Uya.dad&tan. eonra ecel üzerine toplan.mıştı ki, ağzıma yemek 

gdipte ölürseniz Allah om cennete kabul koyup koymadığımın, bir §ey yiyip yeme• 
buyut"IUJl, dedi. diğimin farkında olmadım. Uyumak üze

Bunları duyuoca ben lı:ulaklarun~ ina· re yataiia uzandım. Lakin bütün gece 
namadım. Gözlerimin önünde cennet k.a· uyku gözlerime yabancı kaldı. Şafak sÖ· 
pı.larının açıldığını zannettim. Bu sözler- küp de .aa.bah rüzgi.rlan serin ~rin esin· 
den cesaret alarak: ce qiyinip dı.arı çıktım. Oojinıca Bed

- Yüzünüzü bir kerrccik olsun gör• reddinin dükl<anına gittim. Dükklnın 
meği ümit edebilir miyim) cledirn. Kaz bir köwsine oturdum. Bir gÜn evvelki 

şuh ve şen bir od. ile peçesini yan çekti. kız hakkında konu~mağa ba.ladım. Kız 
Sevgilimin yüzünü gördüm. Kendisi haklcında Bedreddine sorduğum ıwı.lle· 

hayal ettiğimden de bin kerre daha gü· rin hen~ine kızın Jehine cevaplu alıyor· 

zeldi. Siması kalbimin derininden bana dum. Biz böyle konufUp dururken kapi
bir kaç ah çeknrdi. 1Cız.a karı• IU11ettiğim dan içeri kim ıı:iroe hcyenir oiniz> K121n 
qk iliklerime kadar .t,led.i. Kız peçesini tA lr:endi.si. Kız bu sefer bir gÜn eVTdki
indirdL Kız b-afl aLp çıktı. ııöderinı olndea dıJ.a ıriizc1 giyinmif. Yaninda l>ir 

• 
de hiunetçi kadın vardı. DükUna girin
ce Bedreddinin yüzüne bakmadan bana 
sdam verdi. Yanıma oturdu. Baş"ka bir 

kadında i§İtmediğim tatlı bir ıesle: 
- Görüyorsunuz ki dün vermiı oldu .. 

ğum ıöze sadık.ım. Beni tanımadJ,iınu 

halde bana itimad ederek verdiğiniz Jw. 
maşın parasını getirdim. 

- Bu kadar aceleye ne lüzum vardı> 
dedim. Para hakkında zerrece endişem 
yoktu. Parayı vermek için 1r.endinizi bu 
kadar sıkıntıya koymak reva değildi. 

- Hayır, dedi.. Lütfanuza hiyaneıle 
rnulca.bele olamazdı. 

Ve bir gün evvel aldığı kumaşın para• 
sını önüme koydu. 

Kız ile fW1dan bundan gÖtÜştiim. Gö
rüşürken yilrcğimin lr:ıza dojiru a.kbğını 

duyar v,ibi oluyordum. Git gide cesaret 
alıyordum. Nihayet kendisine: «Sizi gör· 
rnek, ve evinizde ziyaret etmek istiyo· 
rum> mi.nasında olan bir İşaret yaptım. 

Kız ifareti anladı. Canı fena halde sıkıl· 

dı. meyus oldu, kızdı. acele kalktı ve 
dükklrdan çıkb gitti. O çıkıp gidince yil-

Mldeııler CJ'hetüıden de patates tıiP 
bir gıda olur. Hele potasyom m&deı*' 
den patateste yüzde 450 miligram lıl" 
lunmaa oaa JIP&llO.Ja pek yakın bir~ 
ye verir. Zaten yüzde 1 miligram Ç 

de bulunduğundan bu bakımdan da ~· 
melde omuz öııülür. 

G. /<· 

Bulgaristan 
BapeJriH haftaya 

re1lim de ııöğsümden koptu, yırtıldı. ay- BerUne gidiyor... ııııı 
rJdı sandım. ne yapaağıml ne ettiiiml . Sofya, 29 (A.A). - B. Köse İvaJl;J,r
bilmiyerek dükkindan ayrıldım. Hem bır kaç aydan berı mukarrer olan,,..# 

!in seyahatinin tarihi temmuz ~llf 
""rserl. hem meyuo aokaklarda gezerken et !arak tesbit edilmiştir. B~ 
birisinin cübbemi arkamdan çektiğini t~ıızda Sofyadan aynlacaktır· Jlı'j 

-
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Sebastiyano kızmıştı 
Yengeç! Diye bağırdı .• Bu Kocakarıyı tık 

çuvala ue aşıklar zındanına kapa .. 
Şimdi hepsi de önden meple tutan manki gibi ku?"§un kazanı başında bul

v• yol gösteren Sebastiyanonun arkasın- du. 
dan aşağıya ... Aşıklar zındaruna iniyor-ı Diğerleri de Sebastiyanoyu takiben 
lardı. odaya girmi§ler ve bir köşede durm~ 

Sofi annenin büyücülük ve sihirbazlık Jardı ... 
İ§leri ile uğr&Jtığı yerden hafif bir ışık ı Sofi anne gelenleri gördü. Fakat ye-
sı.zıyor ve hiç bir ses gelmiyordu. rinden lcımıldanmadı.. Gözlerinde esrar 

Hıristidi: engiz bir şule parlıyordu. 
- Bizim cadaloz yine kim bilir kim- Elinde tahta saplı uzun bir kaşık, mil-

lerin yıldızlarını tetkik" etmekle meşgul temadiyen kurşunu karıştırmakta de -
dedi. vam ediyordu. 

Karbonopsina cevap verdi: Sebastiyano, hücum eder gibi üzerine 
- Onun biltiln söyledikleri çıkıyor. yürüdü. 

Bana mavi gözlilniln bC11den evvel mu- - Nerede? .. Baş papas nerede? Onu 
vaffak olacağını ve imparatoriçelerin iki- neye kaçırttın? 
linin de öleceklerini o haber vemı.işti. Diye soluyarak sordu. 

Sebastiyano başını ona çevirdi: Sofi anne hiç cevap vermedi. 
- Tabü, dedi. Ve yine o değil midir Ozerindclti esrarengiz halde kalmak-

ki mavi gözlUde.n sonra sıranın sana ge- ta devam etti. Onun bu hali Sebastiya
leceğini söyledi. Artık ne merak ediyor- noyu büsbütün hiddetlendirdi.. Vakıt 
sun. dardı. 

KonU§arak işıklar zındanının önüne Tehlike büyüktü. 
gelmişlerdi. Karar vermek için ancak vakıtları 

Sebastiyano Yengece: vardı. 
- Haydi, dedi. Kapıyı aç ta saraydan Halbuki Sofi anne, bu cadaloz kadın 

buraya kadar sırtında ta§ıd.ıim çuvalı hiç de istifini bozmıyordu. Bu da onun 
içindeki mukadd• muhteviyatı ile OJ"o bq pap9Sle ortak olduğunun en büyük 
taya dök bakalım.. Marifetini herke. deWi delil mi idi. 
görsün. Sebutiyano sabredemedi: 

Yengeç, kapının Uzerindeld anahtarı - Yengeç! .• diye bağırdı •. Al bu koca 
çevirdi. karıyı.. Tık çuvala ve onu götilr &şıklar 
Kapıyı gUç bell açtı ve Dfiri kar~ zındanma bpa ... 

nıedluUden lçerl girdL - BlTJIED! -
Aradan bir kaç saniye geçmifti ki bod- == 

rumun basık tavanında alc1sle!' bırakan 
ve küfürle karışık bir sayha hep.Wıi de 
yerinden oynattı. 

1 

Bu sayha.. Zmdandan geliyordu. 
Sebastiyano ne olduğunu anlamak için 

girmek üzere iken e~kte Yengeç beltr

İspanya nazırlar 
medlsl .. 
Burgos, 29 (A.A) - Bu ayın otuzun

da general F:rankonun riyasetinde bir 
nazarlar meclisl lçtlmaı akdedilecektir. 

Yakup ve Evlitları 
Ankara Radyosu 
DAı.aA vzu11ı.uou 

BUGVN Anıan bayılırım?! 
--tr-

~ ............................... u. ...... .., 

PEYGAMBERLER TAR/HiNDEN 
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Yazan: ECZACI KEMAL K.AKTA.Ş -14- T. A. P. 3L70 m. 9465 Kes./ ZO Ww. 

T. A. Q . ıt.'14 aa.15195 KCL/ ZO Ww. 
Bay.ılmak ile ayılmak kelimesi manada 

birbirlerini karııladıkları gibi kafiyede de 
mütenazır bulunmaktadır. Bayılmak; bü
tün duyguları sekteye uirayan in.sanın ha
lini, mecazda da fazla tehaısüsü ifade 
eder. Aman bayJanm demekte yerine 
göre çok aevdim. ihtiaasatım zevk.le dol
du m&nua vardır. Bayılmak hakiki ma
nada hastalık ifade eder. Hekimler ba-

Firavnun meşhur rüyası 12, 30 Program 12, 3S Türk müziii-Pl. 
1 3,00 memleket saat ayarı, ajanı ve me
teoroloji haberleri 13, 15. 14 müzik (ka
rııık program -P.) 19,00 program 190S 
müzik (melodiler - Pi.} 19, IS Türk ml
ziği (faali heyeti) 20,00 memeleket saat 

ayarı, ajans ve meteoroloji habedeıi 

20, IS konutma (haftalak spor ıervWt 
20,30 Türk müziği (saz eserleri be.te. se

mai ve prkılar} 21, I O konuıma. 21.2' 
neıeli pli.klar - R. 21,30 orkestra prot· 

Koca Mısır içinde bu rüyayı kimse tabir 
edemeyince Firaun çalı üziJlclii 

Bu iki mevkuf Yusufa geldiler. 
- Dün akpm ikimiz de rilye gördük.. 

yılmlf insana ayıltmak ile mükellef olduk- Senden bunun tabirini istiyoruz dediler, 
ları halde bazan ayık insanı bayıltmak Firavnun kilercisi uydurma rilyasını 
mevldine girerler. Yakın umanlara ita- şöyle anlattı: 
dar insanlık cerrahi bir müdahaleye ma- _Ben, üzüm salkımı gördüm. Bu sal-
ruz kalırsa avaz avaz feryad etmek, ma- kıını sıktım suyundan şarap yaptım. 
alesef pek büyük ıztırap çekmek mecbu- Ekmekçibaşı: 
riyetinde kalırlardı. 1831 de kloroform - Ben de, dedi, rüyamda kendimi ba-
keşfedildi. Fakat uyuşturucu hususiyeti şunda bir ekmek sepeti olduğu halde 
anlaşılamamış bulunmakta idi. Tam altı gördüm. Bir takım kuşlar geldiler, se -
sene sonra Simson kloroformun uyuştu· petteki ekmekleri birer birer gagaladı
rucu hassasım meydana çıkardı, insanlık lar. 
kloroformun hisııi İptal edişinden çok is- Yusuf bu rüyaların uydurma, dliz.me 
tifade e~tir. 1843 senesinden sonra olduğunu bilmiyordu. Onları hakikat 
yapılan ameliyatlarda kloroformun rolü zannetti ve bu bakımdan tabir etti. 

çok mühim olmuştur. Bazı hastaların hu
susiyeti kloroform ile uyuşmağn müsaa
de etmemiş olduğu görülmüş, mevzii 
uyuşturucu maddelere baıı vurulmuş ve 
bu defa da onlar revaç bulmıııtur. Şim
di organik de gligozjt ve alkoloit denılen 
sınıflara mensup pek çok mevad meydan 
alınış, bunlardan bazıları İptila ve zevk 
verdiği için umumi 111ilığı tehdit ederek 
safahat alemlerin" :, ol açtığı için enter
nasyonal bir kontrola tAbi tutulmuştur. 

Bir hastanın ıştırabını uyutmakta bu mad· 
delerin rolü ne kadar büyüktür, muztarip 
bir inunı muvakkaten olsun ağrılarından 
kurtaracak az bir teY midir) Tabiatın 
insana verdiği miada ömür diyoruz, Öm· 
rünü rahat ve huzur içinde geçirmek için 
sıhhati tam ve düz.gün olmak gerektir. 
Sıhhati, neşesi, İçtimai varlığı yerinde 
olanlara hayılırım, kim bayılmaz ki dese 
nize ... 

Kilcrciye : 
- Sen, dC'dı. Yakın z .. manda zından

dan kurtulacak \'C tekrar eski vazifene 
nlınar.aksın .. 
Ekmekçibnşı sordu: 

- Ya ben? 
- Sen de yine yakın zamanda bura-

dan çıkacaksın .. Fakat asılmağa göLU -
rüleceksin .. Kuşlar beynini gagalıyarak 
yiyecekler .. 

Bunun Uzeıine her iki mevkuf ta: 
- Biz. sana yalan söyledik. B öyle ı a

ya görmedık. Sen !arkındn olmadın. 
- Ben bir kcrrc tabirimi yaplıın. S<;ı 

ağzımdan çıktı. Ister rüya görmüş olun 
ister olmayın.. Bu netice, bu akıbet siz
ler için mukadderdir, dedi. 

Nete kim insanın daima ağzından ha
yır söz çıkması eyidir, derler. Yusuf ta 
onlar hakkında içindt?n doğduğu gibi 
hükmünü \'CrmişU. Kilcrcibaşıya: 

- Madam ki Allahın her §eye kadiı 
olduğunu biliyorsun.. Ne diye seni bu
ndan zamanı gelince kurtaracatmdan 
şilpheye düştün de Firavundan istimdad 
ettin. 

Bu söz üzerine Yusuf yaptığına nadim ramının takdimi • R. StrauN ve C9Crleri 
oldu ve Tanrıdan kendisini, günahını hakkında 21,45 müzik (radyo orkestra-
a!Cetmcslni yalvardı. 11 -Şef: Praetorius) 22,30 müzik {ope-

Sonra Yusuf Cebraile sordu: ra ıarkıları - Pi.) 23,00 son ajanı haber-
- Tanrı beni neden z.ındana liyık leri, ziraat, eaham tahvilat, kambiyo - nu-

gördU? kut boraaıı Cfiat) 23,20 müzik (caibant 

-Sen öyle istedın .. Öyle niyazda bu- Pi.) 23,SS,24 yarınki program. 
lundun.. OPERALAR VE OPERETI.ER 

- Baham Yakup ne llemde? 20,50 Sofya: SatılllUf nitanlı. 
- S nın hasretinle ağlamaktan göz- 21,20 Berlin: Alebandro Stradella. 

leri görmez oldu. 2 1,35 O lo: Orphe. 

- P ki, Tanrı bcnı b bamdart nıçin 22,00 Beromünster: Tamcrlan. 
n. mlı:' 22,05 Miluno: Fraskita. 

- Çunki.ı Tanrı Ynkubun keudi ın - BOYOK KONSERLER 
d 'il ba.ka mı vme ini lslemedı. l 5.15 Stuttgart: Crieg, Sibeliuı ve Aİr 

Bunun üzerine Cubrail kayboldu \'(' bestekarların eserleri. 
Yu uf t fckkUre daldı. 16,2S Hamburı: Weber, Crauner. Bo-

Bir gece Mısır Firavunu üstUste iki roclin vo eair besteklrlann --
ı iiya gördU. 1 • en. 

Bu rUyaları ertesi giin vezirlerine fÖY- 16,SO Londra (Reaional): Weber, .!a
]e anlattı: 

- Nil kenarında oturuyormutum .. 
Nilden yedi semiz sığır çıktı. Bunların 20,05 
arkasından biraz sonra da yedi cılız .ıtı-
gır zuhur etti. Cılız sığırlar semiz ınğır-

21 20 
ları yediler yuttular.. Uyandım.. Bir ' 
mUddet sonra tekrar uyuyunca yerden 
tek bir sap Uz.erinde yedi başaklı blr 

2 1 •20 

buğday bittiğini gördüm. Başaklar dol
gundu. Bunun yanında yine yedi b~ak- 22,00 
lı bir bnşkn buğday zuhur etti. Faknt 22,05 
ouun ba akları boştu. Boş başaklı buğ- 22,0S 
day biraz sonra dolu ba aklı buğcluya 

iatuena v.Ur beateklrlana - 
leri. 

Stuttıart ı Lint. Hanemana ye 
uir besteklrlann eserleri. 
Münih: Liat n Waperin _.. 

teri. 

S..rbrücken: Çaykovıkinin -
leri. 
Pariı (P. T. T.): lndynia eeederi 
Prag: Liaztin bir aenfoniıi. 
Roma : Haydn, Rosatti. Tocchii

nin ctıerleri. 

di, 
Elinde bir çuval vardı. 
Fakat bu ÇU'f'al boftu ... 

Vaziyet! derhal kavnyan Sebasti
yano elinde meşale lle blrlikt9 undana 

Nazilli Halkevinde 

- Sen ki, dedi. Buradan kurlulnı:ak 
ve yine eski ıncvkiini alacaksın, eğer bir 
fırsat düşilrUrsen Firnvuna benim hali
mi arzel Suçlım olmadığı halde burada 
zındanda kaldığımı nıılat.. Belki emre
der de buradan çıkarım. 

galip geldi .. Bu rüyalal'ın n~ye aHi•net 22,0S 
\•e işaret olduklarını bana tabir edin. 

Veı.irleı· düşi.indi.iler .. Alimlere müra- 2 ı ,35 
caat ettiler. Şehir içindeki blitün tabirci
lere müracaat eltiler. Kimse tabir ede
medi ve Firavundan korktukları için: 

Varıova: Malinovıki ve ..;r lA 
beateltlrlarının eeerleri. 

Droitvich: Hendel. Deliua ve El
pnn eserleri. 

atlldı. 
içerisi bo§tu. 
Baş papas kaçmııtı .. 
Yalnız Sebastlyano ve Yengeç delil. 

Hıristld.l, KocaglSbek ve Xarbonopsina 
da bu vaziyet karşısında şaşırdılar •e 
sarardılar. 

Baş papasın kaçmış olması kendileri
nin bUytik bir tehlike nltında bulunduk
larını gösteriyordu, 
Artık burada, bu konakta bir An bile 

durmalan caiz değildi. Şüphesiz Eftim
yos burasını da bastıracaktı. Hattı kim 
bilir belki ve fU saatte bile konak mu
hasara altında ldl. 

Fakat onu kim kaçırmıştı? 
SebasUyano: 
- Ben, dedi. Kapıyı kendi elimleı ki-

litledim. Buna eminim ... Anahtan Uze
rine bıraktım .. Alınağı unuttum •. Hata 
ettim .. Fakat her halde biri bu anahtan 
çevirmiş olacaktır. 

Dördünün aiızlarından aynı zamanda 
tek bir isim çıktı. 

- Son anne., 
Evet.. Bu if1 muhakkak o yapmıı ola

ıaktı. :O., J>9P8•1ı aralannda olan ya
kuılılc yilzilnden Y•PmıJ olacaktı. Hal
buki bu kendi davalarına bir ihanetti. 

Sebastiyano Sofi annenin büyü oda
sına kotlu. Onu OCAk başında ve her za-
• 

Açılan resim 
yet le 

sergisi muvaffakı
devam ediyor 

Kilercibaşa da söz verdi. 
Filhakika biraz sonra Firavun suç -

suz olduğunu anladığı kilercibaşıalDI af
fetti. Onu amdandan çıkanp tekrar eski 
vazifesine iade etti. Ek:mekçlbaşı da Yu
.sufun haber verdiği gibi asıldı, ölU.slı 

ı;Unlerce darağacında bırakıldı. Kuşlar 
beynini yediler. 

- Bu ('hemmiyeti olmıyan, tabiro W
&wu hiasetıni,veo bir rü,yadır, dedill!r. 

Firavun bu cevapla buat getirme -
di. O her halde gördilğti rUyanın mu -
hakkak hlr ihbar ve ihtar olduğuna em
niyet edıyor, tabir edılmediği için de f:n
diş si artıyordu. 

işte bu sırada ve bu vesile ile kllercl

24,0S Stuttgart: Mourtın elelterl 
ODA MUSIKILFJll 

lUI fflwa la ..,bar .. O... .. ....... 
18,JS Prası Schubertin bir kunrtıllL 
19.0S l..eipzia: Mozart. Sch--. ~ 

Schumanın eaerleri. 
20,0S Brealav: Bralunsın e.erleri. 
23,45 Hilveraum il: Keman ve YİwoKilercib.'l~ı tekrar eskı ııı vkııni al -

dıktan sonra Yusufa olan vaadını unut
muştu ... 

başı Yusufu hatırladı. Zmdanda onunJa 
24 05 

arkadaş iken ettiği vaadl dUşUndU. Fi- ' 

lonael, piyano konaeri. 

Doyçlaodzender ı Haydn ve Ra
velin eserleri. ** ravuna: 

Rh•ayet ederler kı Yusufun kilercib<'- - Rüyanızı tabir edecek bir kimse 
şı vasıtasiyle Firavundan istiane etmesi biliyorum. MUsaadenizle gideyim, on_ 
Tanrıyı ğUcendirdi ve Yusufa Cebraıli dan malumat istiyeyim. 

yolladı. Dedi ve doğnıca Yusuf11n bulunduğu 
Cebrail, Yusufa zındandı:ı ayrı a} n ve zındana koştu. 

bir çok sualler sordu. I • 
ı •• 8 t'lfBDa -Bu sua ler şunlardır: 

- Seni kiın yarattı? Sana bu giil.cl- İTA L YAN 
liii kim verdi? Kardeşlerin arasuıda Sft- Hava mtlsteprı 
ni Yakuba en çok sevdirten kimdir? Berllnden dlndtl 
Seni ~yuya atmağı karde§lerinin kalbi- Berlin 29 (A.A) - ltalya hava milste
ne ilka eden lrimdir?Kervancıyı kuyu ci- prı general Valle, Alman makematı ile 
-varından geçiren kimdir? Seni Mwn yapmlf olduju müzakereler .eona erdi

.SOLIS11..ERIN KONSERLERi 
19,35 Kolonya: Çifte piyano komeri. 
22.20 Königsberg: Schumannnı ttet 

leri. 

== 
Fransanın 

Anlrara elfld ~ 
BUkrej 28 (A.A) - Pariae gitmft:lıt 

olan Fransanın Ankara bUyUk e1fW 
MassigU BUkreşe gelmiştir. Bu .q.
hariciye :nazarı Gafenko ile aörilfecek• 

sttkeden ve burada Azize sattıran kim- tinden tayyare ile Romaya hareket et- INOKT8JIBDB 
SB&GD>EN Bla GôaONOş dir? Ve nihayet bu zındana girmeni is- mlftlr. GlldUltl lllırl 

Naz.illi, (Husud) - öteden beri gös- lar arasında, cidden kıymetli olanları da tiyen kimdir? Eyi malt\mat almakta olan mehafıl, Londra, 29 (Ö.R) - lngiuz ılaGllll 
terd.iğl ~ Nazilli mulıitiDde se- vardır. 5erfıiTi bir çok kimseler ziyaret Yusuf CebralUn ay1·ı ayrı sorduğu bil- Jtalyan - Alman havai mesai birliğini trltoryal ordusunun mevcudu 40t W. 
vilen HalkeWWı bu ay içinde açtığı bi- etmektedJr. tiln bu suallere hep aynı cevabı verdi: teshil etml• olan bu mUUkerel--'- dos- geçmlftlr. Bu ordu U haftadan • Wr 
rincl resim aergisl. blly(lk muvaffakıyet Sergi bir hafta sonra kapaoacaktır. ,. crın da ..sc..nn b 
içinde devam etmektedir. Nazilli Hallce- Fototrafta, ~rgiden bir k~ görüyor- - Allahtır.. . tane ma'hlyetine ve ehemmtyetlne ifa- zaman 15"'".a U ~ suretl}'le ._, 
vi _;_ -...&.ınde .a-1..ı- olunan tablo- sunuz. Cebrail: et etm ktedirl cudunu hemen hemen ıki mls1bıe ~ 

.. _ .. --....-- ~ r e er. nuştır. Bir çok latalar flrndl kayıt ..._ 

mekt~~ir Pinyerolde bul~3Uç betmeden oradan harek':t*eiccebiniz. 
5

!:':Ü,Tbir y~i. lerini bpalın141ardır . 
mühim mevkufun blrbirlm ile temas et- Buajoli bu emrin tatbiki içiıı giderken _ Sir .. Gece serindu. Rahatsız olur- 8owyet Oldtl••ID 
meden. tlyn ayn Scnmargrit :ıdasına Senmnrs ta kralın yanına seğirtti. Ona sunuz... Köşke girelim.. llUUleTl'8laft 
naklini mU.§irdi. Evveli biri alınıp ada- plAnını anlattı. Kralı bu kapalı araba.Dm Kral. Senmarsı takip elU. Moskova, 29 (Ö.R) - RUI ordmu ,.. 
ya getirileceıc, sonra ikincisi ve nihayet iç.inde kimse görmeden kendi kö~kUne K!Sfk kl\çUk fakat zarif ve kull~nışlı kında Leningr.f mt0 teknnda ...,. 

DEMiR MASKE 
üçüncüsil nAklolunacaktı. Bunlann bil- nakletmek istediğini söyledi. idi mikyasta manevralar yapecebr. a. 
hassa yolda kimse ile konupuunalan, Kralın kabulden başka çare.!i yoktu. ' j'r orduawıun .anbebat numevreı.n mulll& 
klms~ye mektup falan yazmamalan kat1 Arabayı içeriden 1dlitle.rnek suretiyle •• 8 NEDi - olarak merbd Rusyeda yaps)ırdı. 
surette lizımdL kral zındandan kurtulmu§, yeni bir zın-

Senmars planını hazırladı. dana girmiş oluyordu. 

Büyük tarih ve macera romanı 

1 -188-
Bu emir tam zamanında gelmişti.. Dört k~ arabaya dubanın üzerine in-

- T~~ıam .•. Balıkçı LekUyerln deniz ı gece yanuna iki kişi alarak yola çıkaca- Onun Kan'da, şehre bir kurşun atımı dirdiler, 
aldı götürdü diye bizi kandırdığı san_ ğun. Fakat eğer muvaffak olama7.Sam siz uzakta, ık ıı.ğaçlıklı bir hah~ içinde Scnmara neıaret ediyor ve: 
dal!.. Ve bu sandal ile kolayca sıvıştı_ burada benim köpeğimi eyi tedavi edi - küçük bir koşkU vardı. Adada sıkıldığı - Yava,.. arsmayın, içinde kınla-
lar. niz. Onunla yapacağım teşebbüste elim zamanlu arasıra oraya gider •·akıt ge- cak eşya var .. 

- Ah monsenyör .. Monsenyör Eğer boş dönmiyeceğime eminim. çirir, istirahat ederdi. Maiyet z.abıtlerin- Diyordu. Dubaya Senmars ta bindi. 
ölmiyccck olursam onlardan üıtibmınu lki saat sonra bir sandal Roz.arj ile iki den Buajoli adında birini çağırdı: Bir sant sonra araba .sahile Çıkanlmlf 
bizzat .almama müsaade etmenizi rica adamını Provans sahillerine çıkarmıştı. - Yann Pinyerola hareket edeceksi- ve bahçe içindeki köşke götürülmüş bu-
edeccğım.. · ded" Or da ı rd :xxxvIII nız... ı. a size üç mevkuf teslim unuyo u. 

- Evet ... FakaL elemin kaçanları ya- Bir kral için hapishaneye girmek çık- edilecek ... Bunları ayrı ayn, birbiri ar- Vakıt geç idi. 
kalamakla..... maktan daha kolay: knsına ve kimse ile ihtUAt ettirmeden bu- Scnınars zabite ve dort kişiye: 

- Onları ben yakalarım ve yakala - Ertesi sabah Senmars kralı nasıl ser- raya gclireceksiniz. Bizlın burada her - Yola çıkmak için haz.ırlanınız ve 
masnu da blllrim.. f ka al hah liniz best bırakabileceğini düşüruncğe koyul- tara ı P ı, içeriden kilitli ve firar im- yarın sa ge · · .. 

Ve sonra birden sırt UstU düşerek tek- du. k~nı olmıyan arabalarımız var. Bu ara- Emrini verdi ve yalnız kalınca da ara-
ıar bnyıldı. ÇUnkü Demir maskenin firarından balardan en sağlamını seçiniz. Yolda banın kapısını açarak yerlere kadar 

Rozarj, ayağa kalktı. kimsenin haberi olmaması Ilı.un olduğu mevkufun iaşe ihtill acı olacak §eyleri ben eğildi. 
?t•ızafforane bir tavırla: kadar kralın adadaki mevcudiyetini de arabaya koydururum. Bu arabayı yanı- - Sir .. artık serbestslniz ... 

- Nnsıl.. Hakkım yok mu imi§? lriınsenbı bilmemesi elzemdi. . nıza alacağınıı: dört ld§i ile bu gece bt- Dedi. On dördUneQ Lul fırlar gibi ara- Halkevleri milfettişi B. Naşid UluA on beJ gUndenberi tetkikat i . bulua-
D di. Senmars tasdik etti: Bu sırada Paristen gelen bir postacı zim dubalardan birine koyup ka111 aa- hadan çıktı. Bol bol bahçenin havasını duJu Manlsadan bUyUk bir memnuniyetle aynlm tu B Nuı.1 uı:b!lhı 

Evet.. 1',akat maalesef bu .danı si- kendisine Wll' Luvuvanın bir emrini hile ~k ve doğnlca benim küçük cıterlerlne çekti. Manisa Halkevinin faaliyetini çok takdir • ış · ~ti .. h.Ull • 
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Büyük 
İzmirde hararet derecesi 32 - 33 dere

ceye çıktığından beri sıcak yaz günleri
nin bütün arazı kendini göstermeğe baş
lamıştır. 

Sıcak günlerin ilk tesiri terle başlar, 
terlemek için de kan cild sathına yayı
lır .. Bunu yüzlerin kızardığından kolay
ca anlıyabiliriz. Yaz sıcağın insan iizeri
ne tesiri ile terlemek başlayınca tabiati
le ~tan aşağıya hazım cihazı müteessir 
olur. Mide ve bağırsakların hazım ka
biliyeti azalır. Böylece noksan hazım işi 
karşısında kara ciğerin vazifesi çok ar
tar ve neticede o da zaafa uğrar, fena 
hazım olmuş maddelerin ifrazatı normal 
derecenin üstüne çıktığından böbrekler 
bile vazifelerinde zorluk çekerler. 

Bir sene zarfında hasta olan çocukla
rın mlihim bir ekseriyeti yaz aylarına 
tesadüf eder. Yaz aylarında hasta olan 
ı;ocukların yarıdan fazla hazım borula
rındaki Arızadan ileri gelir. 

Bu sebeple yaz sıcaklarından çocuk
lar fazla müteessir olurlar ve hazım has
talıklarına düçar olurlar. 

Tabii olarak bu esbap dolayısiyle yaz 

ve 

memleketler • • 
ıçın 

hayati bir ihtiyaçtır 

Yamanlarda kamp hayatı 

1 

den seneye daha fazla olarak kampa rağ
bet göstermesi de bunun halk tarafından 
iyice takdir edildiğini göstermektedir ... 
Her sene memurlardan, zabitlerden, mu
allimlerden, tüccarlardan kafileler, aile

Bozdağdan bir nıanzara 

leri ve çocukları ile beraber kampa çı
kıp istirahat ederler. Mevcut yol saye
sinde sabah saat sekizde İzı:nire iş başı
na gelip akşam üzeri yine rahat rahat 
kampa çıkmak mümkün olduğundan 
umumi rağbetin bir sebebini de bu ko
laylıkta aramak rn.zımdır. Yaz sıcakla
rından ve onun sıhhat üzerinde fena te
sirinden korunmak için kamp sahası İz
mir için arzı mevut gibidir. Orada yaşa
ma şartları her kese uygun olduğundan 
bütün İzmirlilerin bu tabiat ihsanından 
bol bol faydalanmaları çok temenniye 
şayandır. 

D. S. S. 

sıcaklarında hem hazım güç olur, hem 
de i§tiha az olur. İştihayı arttırmak için 
yenilen çerezler, mikdarı çok olursa ay
nca hazını yorarlar. B. Gobels ... 

ltalyan basını 
İngiltereye hücum 

ediyor 
Londradan yazılıyor: cE.xchange Te· 

legraph> İngiliz ajansının Romadaki mÜ· 
mess.ili, ltalyan diplomasisinin ileri ge]en

leıinden bir zatı ziyaret ederek, ltalya 
matbuatının, son gün1crde lngiltcre a]ey· 

hinde yapmakta olduğu ncşriyahn sebep

lerini ıormuştur. 
Ajans mümessiline verilen cevapta, 

ltalyan gazetelerinin böyle bir dil kul
lanmalarına sebep, evveli. ltalyanın ja

ponyanın müttefiki olduğu, saniyen, Jtal

yanlar gibi tabii yayılma için mücadele 

etmekte olan japonlara yardım etmek bir 

borç telakki edildiği tebarüz ettirilmiştir. 
Hele Türkiye ve Lehi.tanla akdedil

miş olan son paktlar, ltalyan hük.ümeti 

mafillerinin hiç hoşuna gitmediği, zira 

bu paktların hedefi, mihver devletlerini 
çember içine almak olduğu mümessile 

bildirilmiştir. 

Berliner Bönen Saytung 
--ııı 

Singapur toplantısı 
2 1 Haziran harihiyle Paristen yazılı

yor: Umumi alaka, Singapurdaki askeri 
konferans üzerinde toplanmaktadır. Bu 

konferansta, uzak şarktaki tekmil Fransız 

ve lngi1iz kuvvetlerinin kuman~anlığıru 
birleştirmek japonyaya karşı bir harbe 
girişildiği takdirde kullanılacak olan ti
biyeyi tespit etmek; şarki Asyadaki top· 
raklan emniyet altına almak; bitaraf 
devletlerle mesai tqrikinde bulunmak; 

Avrupa ile olan muvasala yolJarını em
niyet altına almak meaeleleri görü§üle

cektir. 
lngiltere ile F ransanın yakın prkta ve 

Akdenizdeki politikası da aynı karakteri 
taşımaktadır. 

Paris matbuatındaki •kislere göre, 
Fransız hükümeti müdafaa işleri emrine 

ve hususiyle Mersel Kebir deniz üssünün 

geniıletilip takviyesine ve Cezayirin için
de stratejik yol ve şimendüferler inşası 

işine iki milyon franhk bir tahsi9at koy

mağa karar vermiştir. 

Berlin Böraen Saytung 

Sıcak tesiriyle terleme devam eder
ken kalp dahi vazifesini güç ifa eder. 
Sıcak günlerde nefes darlığı gelmesi bu 
sebeptendir .. Normal kuvvette olan kü-
çüklerde ve büyüklerde böylece tenef-
fUs zorluğu olursa, yaşlılarda ve az çok 
kalbinden rahatsız olan kimselerde bu 
zahmetin ne kadar şiddetli olacağım 
tahmin etmek elbette zor değildir. Kalp 
zorlukla vazife görmeğe, nabız dolu do
lu ve sık sık atmağa başlayınca damar
lardaki tansiyon artar.. Bunun neticesi 
olan tansiyon sıkıntıları başlar. Hele 
eoıasen ya~lı ve tansiyonu fazla kimse 
sıcaklara tahammül edilmemesi bu se
beplerden ileri gelir. Bu hal daha ileri 
giderek müsteit kimselerde yaz sıcakla
rında anı ölüm ve kalp sektesi bundan 
mütevellittir. 

Teşekkür ederiz! 
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Yazın sıcak günlerinde kuvvetli gü
neş tesiri ile hava kıştan fazla inbisat 
eder. Bu ise, havanın teneffüs kabili
yetini az çok kaybetmesi demektir. Ya
zın sık sık solumanın sebebi budur. Yaş
lı kimselerle, teneffüs borularında ra· 
hatsızlık bulunan kimselerin yazın te
neffüste zorluk duymaları bundan ileri 
gelir. 

Asabi zaaftan dolayı sürat teessür 
sahibi olan kimseler yaz sıcağından pek 
fazla müteessir olurlar. Yemede, içme
de, uyumada büyük teşevvüşler olur .. 
Bu zümre içinde sabahlara kadar gözü
ne uyku girmiyen çok olur. 
Şuraya kısaca yazdığım tablo, yaz sı

caklarından insanların ne kadar derin 
B. Vinston Çörçil ve karısı 

JngiJterenin di.vasını dünyaya izah 
bir surette müteessir olduklarını gös-
termeğe !<Midir hususuna kafi derecede ihtimam göster-

İçimizde bir çok kimseler vardır ki mediğinden çok şiltayet edildi. Umumi· 
zahiri sebebi olmadan bir çok rahatsızlı- yeti itibariyle bu dava kendi kendini izah 
ğa ve ıztıraba düçar olur da asıl sebebin eder. B. Hitler ve onun ağzından konu· 
yaz sıcağı olduğunun farkına varmaz- f8J1 Göbels son büyiik harbin nasıl ba§· 

lary az sıcaklarının bu muzır tesirinden ladıiiını kendilerine göre bize izah eder
blr hamlede kurtulmak için, ecdadımız !erken tefsirleri tam bir itminan doğur
olan Anadolu yaylaya ve kampa çık- muyor. Onlara nazaran, yahudilerin hesa
mak Adetini kabul etmiştir. Anadolu hına çalıııan lngiltere Belçiltayı Almanya-
köylerinin kMİesi ve kasabaların bazı- · ·ı· ilt · · ak d d L 

lar • ba·' b ş1 ahs yı ıstı aya teıv etmııhr, m sa ı a .,a. 
ı yaz sıcagı yıar a amaz, m u-

IUnü kaldırıp kendini yaylaya atar, ba- yat ıahasını ve gündelik ekmeiiini temin 
zı Türkmen oymaklarda bu yaylaya çı- için kendisine lüzumlu olan Alman ıö
Jruı büyük merasimle yapılır, yaylaya mürgelerini onun elinden almaktı ıilah· 
çıkan, yaz sıcaklarının fena ve muzır te- aız ve endişesiz bulunduğu bir sırada AJ .. 
sırın. · den derhal kurtulur. Aziz Tür' kün' il · b man mi eb, a.aluna uğradı, ve nazik bir 
milli dehası, bunu Anadoluda anane ha-
line getirmiştir. "('da Adolf çavuş yolunu kesmeseydi, 

bütün yahudi kuvvetlerinin müzaharet et-
Şehirlerde bunun tatbik edilmemesi 

bir yandan şehir hayatının buna müsait tiği Belçika kıtalan kolaylıkla Berlini ele 
olmaması ve bir yandan da şehir yakın- geçireceklerdi. Bu neviden hikayeler 
larında buna müsait yer bulunmaması- milyonlarca insanın önünde anlahlırken 
dır. Bunun bir tek müstesnası varsa o Almanyada iyi tesir yapabilir. Almanya· 
da İzmir şehridir. Çünkü tabiat, İzı:nir 

nın dışında daha iyi tesir yaptığı da mu
şebrine Yamanlar kampı gibi çok kıy-
metli bir imkıl.n bahşetmiştir. Eskiden hakkaktır. 
İzmire yerleşmiş, büyük paralar kazan- lngilizce konuşan halk için. bize Gö
mış Buca Bornova ve Kordonda büyük belsin yaptığı hizmetleri daha iyi propa

gandacı bulmak imkansızdır. lngiliz im~ 

paratorluğu ve Birleşik Devletler hükü-

uıalikane kurmuş olan Fransızlar ve İn
gilizler yaz ayları gelince derhal Ya
manlar dağı sırtlarınd:ıki Karagöl yay-
lıısına çıkarlardı. metleri en geniş ölçüde yayılmasına im-

İzmir valisi general Khım Dirik en 
değerli bir eser olarak şimdiki Yaman
lar kampını kurarak oraya güzel bir yol 
yaptırdıktan sonradır ki İzmir halkı da 
yaz sıcaklarından kendilerini korumağa 
çare bulmuşlardır. İzmir halkının sene-

... • -· -T --··--···- ~ .................. ···-·· ' 

ki.n vermek üzere bu propagandaya en 
büyük kolaylıkları 

0

göıtermelidirler. Gö-
be1s konuştuğu zaman diğer radyoların 

havayı bulandırmalarına dikkat etmeli
dir. Bizim yapabileceğimiz ~ylerin hiç 

biri bize bu gece ıohbetlerinin yarım sa• 
ati kadar iyi neticeler veremez. Göbels 

dünyadaki nazi olmıyan kuvvetlerin te· 

hayyül edebilecekleri en büyük propa
gandacıdır. B. Göbelsin başına bir ıey 
gelecek olsa bunu biz bir felaket telakki 
ederiz. Hayatı kıymetlidir ve sesi insan

lığın malıdır. 

Bu vahim saatte bütün tayyareleri, 

topları, hücum kıtaları, ıiyaei poliı ve 

kıymetli ordulariyle, nazi A1manyanın 

sözlerden dehşete düomesi ne garip ıey

dir 1 Harp etmeyi hararetle arzu eden bu 

azimkir ve ha§İn miUet, mırıltılardan 

ürkmüyor. Fakat bizim dejenere, vatan 

sevmez biçare demokrasilerimiz onların 

iddiasına göre, kendileri hakkında ne 

söylendiğiyle meşgul olmamak ıöyle 

dursun, haklarındaki nazi kanaat1erinin 

en tam ifadesini ıevinçle karşılamakta 

ve zevkle tadını çıkarmaktadırlar. 
Bismark hatır1atı1mıya JB.yik bir söz 

söylemiştir: <Avusturya .. Macaristan im· 
paratorluğu ortadan kalkarsa onu icad 

ebnek lazımdır.> Lafazan dostumuz için 

de vaziyet aynen böyledir. Onun bıra

kacağı boşluk korkunç olacaktır. 
Kıymetli bir tecrübeye malik olan ve 

uzun müddet milletler cemiyeti umumi 

katipliğini yapmış bulunan dıı bakanlık 
memuru ve lngilterenin Roma elçisi 
Lord Berth B. Göbelsle boy ölçüşmeyi 
akhndan geçiremez. Sadece, büyük so .. 

liste refakat makamında bir hidiseler 

çai"lıyanını idame etmek.le iktifa edecek~ 

tir. Berline tayini tenkid edildi. Bunun 

yegane sebebi hakikahn orada tehlikeli 
olu§udur. 

Bir rejimin hariçten gelen aöz)erden 

korktuğunu müşahede etmek onun aley
hinde muazzam bir ithamnamedir. Sıh
hatli bir temele dayanan hiçbir hüküme
tin haricin tenkitlerinden pervaıı yoktur. 

Bu tenkitler haklı ioe, bundan iatifade 
eder ve hareketini tadil eder. Hakaız ol
duğu zaman hükümet ondan kendi mil
leti nazarında büyük faydalar temin 
eder. 

Hitler rejimi, hoıuna gitmiyen havadis

leri muhtevi her yanbancı gazeteyi mu

ıadere edince, hiç bir şerefli Almanın ln

giliz veya Fransız raporlarını dinlemedi

ğine emin olmak için sokaklara hafiyeler 
konulunca, bizzat hususi mektuplar pos· 

tada ıansör edildikçe, hükümetin devlet 

sisteminin üzerine istinad ettiği tesislerin 
sa~Jr mhğından fÜphe ettiği muhakkak 

•ayılabilir. Bu §artlar içinde ya~amak 

müthi~ bir şey olmalıdır. Çünkü yalnız 
lngiliz, Amerikan, IskaQdinav, lıviçre, 
ve Fransız fikirleri her miniadan sızmak· 

la kalmaz, fakat bunlar onu elde eden 
Almanların büyük bir miktarı tarafından 

hususi bir itina ile tetkik ve mütal8a edi
lir. Bunların yayılmasına karşı ne kadar 

minia konmak istenirıe, memlekete gir· 

meye muvaffak oldukları zaman bunla
rın tesiri o kadar çoğalır. 

Bugünkü günde, Almanyada, Alman 

Hayırdır :::::::::::::::::::::::::::::~ 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

inşallah 
Müddeti 
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Rüyanın 
-8-

Uykuda 
görürüz. 

bir 
Bu . . 

ucuruma yuvarlandığımızı 
~e kadar zaman içinde 
olur bilir misiniz? ve nıçın 

Çok kerre rüyada kendimizi bir boş
luğa, bir uçuruma yuvarlanır görür ve 
büyük bir korku ve ter içinde uyanı -
rız. 

Neden böyle korkunç rüya goruruz 
ve bu rüyayı ne kadar zaman içinde gö
rürüz bilir misiniz? 
Kaşla göz arasında.. Yani bir saniye

den daha az bir zaman içinde .. 
Böyle rüya görmenin sebebine gelin

ce .. Bu, uyuduktan pek az sonra yatak
ta vaziyet değiştirmenin, bir taraftan bir 
tarafa dönmenin tesiri iledir. 

* Artistlerin, şairlerin, ressamların, ri-
yaziyecilerin gördükleri rüyalar ekseri
ya kendi mesleklerine aittir. Bunlar 
yapmakta oldukları sanatı, başlamış ol
dukları bir işi rüyalarında sık sık gö
rürler. 

Bir ressamın rüyasında gördüğü bir 
manzarayı uyandıktan sonra muşamba 
üzerine nasıl tesbit ettiğini ve bu eseri
nin hakikatle nasıl birleştiğini söylemiş

tik. 
Bestekar Viyolonist Tartini en meş

hur eserlerini rüyasında bestelediğini 

ve bunları uyanınca notaya çektiğini 

söyler. 
Volter rüyasında hem de oldukça gü

zel şürler yazdığını ifade etmiştir. 
Göte ise diyor ki: 
- Gündüzleri ne hissetmiş isem on

ları rüyamda muhakkak gördüm. 
Mısırda Hiyeroglif yazıları üzerinde 

tetkikler yapan ve riyazi araştırmalarla 
uğraşan meşhur Brugsh diyor ki: 

- Bütün gayretime rağmen bir türlü 
halledemediğim bir mesele vardı. Gece 
gündüz uğraşıyor, kafa patlatıyorum fa
kat !mklnı yok neticeyi elde edemiyor
dum. Rahat uyuyabilmek için yorganı 
başıma çektim. Kaç zamandanberi halli
ne uğraştığım mesele rüyama girdi 

Onunla rüyamda da uğraştım ve .. Hay
rel. Meseleyi rüyada hallettim. Uyan
dığım zaman unutmamak için gözü ka
palı yataktan kalktım. Masamın başına 
gittim. Aynı vaziyette elime kalem ala
rak meselenin hal şeklini kağıda yaz· 
dım ve tekrar yatağıma yattım. Sabah
leyin kalktığım zaman kllğıdın üzerinde 
günler ve haftalarca uğraşarak bitire -
mediğim meseleyi halledilmiş buldum. 

** Bir çok kimseler, rüyalar yalandır der-
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Rüyalarınızı 

Bize 
Bildiriniz 

Bir rüya mütahassısı 
gazetemizin •RÜYA• 

: tabir edecektir .• 

onlan size. 
sütununda• 

Hususi 
Cevap istiyenler 

Rüyalannı (R'ÜYA) rümuzu ile. 
posta kutusu (361) adresine bildir-: 

• dikleri takdirde kendilerine posta ile : 
: mufassal cevap verilir. Bunun için: 
• k b •. d ---·· : gönderilen me tu un ıçın e J11K>nU : 

: olarak yalnız 15 kuruşluk posta pu- : 
: lo konması k.ifidir.. : 
• • 
~ .......•••..•••........•.....•.••••••..•• 

Ier. Belki .. Fakat hakikat semasına 
ğılan bütün bu yalanların muhakkal< 
rarengiz bir kaynağı vardır. Nedlı'd. 
kaynak? Ve yine şayanı hayret ıesa 
!erle bu esrarengiz kaynağın nasıl 
münasebeti vardır? Bu bugüne l<B 
aydınlatılamamıştır. Belki yarın her 
kikat gibi bu da anlaşılacaktır. 

~:\lmll!ZZ!'ll!!l!B3m-•'-

Rüya 
... , ...... , ...... . .................. 
•••••••••••••••••• 

............ Tabı"rlerı· •••••••••••• •••••••••••• 

Alsancak: Iclal: 
cRüyamda çocuk düşürdüğümü ~ 

düm. Halbuki evli değilim, bakireY 
Merak etmeyiniz. Bu büyült bir ~ 

tıdan kurtulacağınıza delildir. Eğer ~ 
olsa idiniz o zaman rüyanız pek te bar 
yorulmazdı. __ 

lDRtS MUH'ı....-;; 
D1KKAT: Hususi cevap istiyenler 

reslerini yazmağı unutmamalıdırlat· p. 
Basmahane: ikinci Taslı çeşme sok 

Şahende. ~ 
- Rüyada Fesligen görmek evi! , 

fesligeni yerden sökmek hüzün ve ~ı 
dere delildir. Siz fesligeni nasıl ve O 

şekilde gördüğünüzü söylemediğinizi~ 
tabir edemedik. (Cafer Sadık) a g 
ise fesligeni yedi şekilde tabir e~_ınekli~ 
izdir: Zevce, cariye, dost, eyı soz, a bt1· 
ler meclisi, eyi sanat, menfaat ve bs 

Altın bakkal 10 numarada Cevad: 
- Tavşanın kuyruğunu koparıp )J~ 

nunuza sokmuşsunuz. Sonra sizi ta~ tf' 
la beraber tutup kesmişler, bir tene< ;I 
de kaynatmışlar. Sofraya koymuşla~ 
siz kendi etinizi çatal ile kendiniz ye ııf 
siniz. Tavşan ise canlanmış, kaçmış ~ 
tulmuş .. Çok karışık bir şey .. Her iJl' 
de akşam karışık yemek yiyip karıJl 
tü yatmışsınızdır. Hayırdır inşaaııab .. 

Tilkilik: irfan Ko§ar: ;I 

- Rüyanızın ne olduğunu yazma!<# 
onu açıkça tabir etmek için gaze~ 
bu sütunu muvafık değil.. Adre tf' 
bildirdiğiniz takdirde hususi olar_ak ~ 
vap verilir. Yalnız mevzuubahs kiın5 ·~ 
bir hayrınız dokunacaktır. Bu kadııf 
iktifa ediniz. 

Asansör: Necati Kırdemir: . il' 
_ Rüyamda çorap gördüm diyotsclıl 

nuz. Çorabı geydiniz m.i? R'."'gi "":"ıl ııl1 
Eğer siyah çorap geyınışsenız zeııgıtı ı.ı' 
kadınla evleneceks~z. ~rap beyazbl>ııı 
çok güzel fa!.. a t fakir bır kızla tee. 
edeceksiniz. Eski çorap görmek ye# 
den hayırlıdır. 

Arasta: Süleyman Civaner: 'fi 
- Belinize iki kılınç takmışsınıı· rJ 

iki vazife alacaksınız ya iki evladı 
olacaktır. 

Gö:tepe: Huriye Şahin: ~·· 
- Rüyada ağlamak hem eyi helll ~ 

tü olarak tabir olunur. Ağlamak, se t 
mektir. Gamdan, kederden kurtulıı>' 
tır. Fakat eğer g?.zü~üzd':~. ~aş çı~ 
dan ağlamışsanız uınıd ettigınız şeYdıv 
il olamıyacaksınız. Birnkis ağlam8 il' 

nız halde gözünüzden yaş akınışs8 111 

radınıza ereceksiniz demektir. fr 
TOTbal•, TepelWy bakkal Abbal, 

mail Şuılak: .. efil' 
Posta ile istediğiniz tabirler gond 

di. tDRtS~ 

milletini ku§atılmak üzere olduğuna iltna lngiltere ve Frarısa, Almanyaya ver~; 
için muazzam bir gayret sarfedilmekte- ten çekindikleri hiç bir teminah )ı:eP I>'' 
dir. Alman propagandasının radyo ve )eri iç.in istiyor değiUerdir. AlmanY

1 
ti 

matbuat gibi elinde bulunan muazzam hangi bir teminat almak iatiyoro&• 1~1 
vasıtalar sayesinde bu intibam Alman dünyanın kollektif taahhüdiyle yarıJI 
milletine aıılanması muhtemeldir. Hem arzusuna nail olabilir. J,ıt' 
bu iddiada büyük bir hakikat hissesi var- Alman milletinin hayatı ve refahı J•' 
dır. Ve hakikati oaklamak hiç bir zaman tün milletleri çok yakından alik• ,J 
faydalı değildir. Silahlı ve sil&hlanmakta eder. Almanyanın çalışma, ihtira deP ;r 
bulunan bir millet1er grubu, nazilcrin ve cesaret işbirliği ve iradesi olmad•J1 iY 
ileride yapmıya kalkışacakları her türlü tikbalini kuracak bir Avrupa tS!&""ı~ 
tecavüz hareketlerine kartı teşekkül et- olunamaz. Almanya ile müreffeh rrıerı1 O 
mektedir. Biz bu birliğe mümkün olan ketler arasında yalnız bir şey vardı~;,,. 
bütün kuvvet ve ıumulü vermiye çalııı- nun hudutlarında bulunan bütün tf1 .. ~ 

F k b k .. h 1 . . . . .. k··ı· arttıS yoruz. a at u uşatma mun asıran erın nazı partısı, muı u atının 'fi' 

b k d 1 k d. .. erlefl 
nazilerin yeni İr tecavüzüne arıı ır. görünce A manya.nın en ı u% 

1
,11 

Ancak Almanya kom§ularından birine atılmasından ve demir ve ateşle 0~ıı<· 
tecavüz ve onu istila ettiği takdirdedir i.sti18. etmesinden duydukları kork.O 11111 

ki bu birlik harekete geçecektir. Alman- Hal böyle olmadıkça kimse AJınan)ll·• ~· 
d. " ya ancak kendi hareketleriyledir ki ku- yükselmesine engel olacak değil ır. Jc''" 

şatılabilir. Tabii ve makul beşeri bir mukabil, böyle bir hal olursa, sulhçu!>'~' 
hayat yaşamakta devam eden ve kom- letleTden biri tecavüz ve entrika 1'ıır .., 

··ıı •• 
şularını rahat bırakırsa 1'imae ona karıı olursa, bütün memleketlerin ve biitll ""te" 

müdahalede bulunamıyacak, ve kendini nıfların kat'i vazifesi her yandan "'" 
idare ediş tarziyle me,gul olmıyacaktır, cavize vurmak olacaktır . 



Romanya Başvekili 
Romanya ordusunun hazırlıkları 
hakkında parlamentoya izahat verdi 

- BAŞTARAFI ı L'JCİ SAHİFEDE -ırette tatbik etmek niyetindedir .. 
hiç bir şey istemediğini ve fakat bugüıı Başvekil, ~}~ ~anın bir ~ 
elde bulundurduğunu tamamiyle muha- teşkil etmleeddıgını 

1 
ve Roı:a::~:ı am:de 

faz.af& kat'iyyen azmetmiş olduğunu devletler e an aşma r. Fransa ve 
aöyl · demiştir ki · bulunduğunu tekrar etmiŞ, 

ve . • -M ... birliği İngiltere ile anlawnal:ırm bu suretle ak-
-: He: ~den gelirse ~ 1:ue ka- dedildiğini ilave eylemiş ve de~ ki: 

tekliflerini Romanya memnunıy . Roman ·nnm bıınş ve nizam icraa-
bul edeeektir. Alınan - Rumen ticaret - ~:......ı ü1he dir. 
eni işt bu suretle tefsir etmek tı şu tek cn~en ın m • 
lô md Hudutlıırm mudafaası.-
zı~ • ehd•t .J_; ... ,~ fa 
lr-1:-~..:L Milli üdafaadan bahsede- Hiç bir kimseyi t 1 ~UillYO•--. -
.. -...uu::;ıw, m kat mal\ım olsun ki her nereden 

1ek son ilç Y içinde ecnebt m~ ~elsin her türlil tehlikeye karşı 
lcre 26 milyar !eylik harp teçhizatı sı- g _g y· d vaki olursa ol-
.,..,_;.,: verildiğini bildirdikten sonra koyacagız. ıne nere en .. 
r-~ . . _ da sun mUdafnamıza karşı hayırhahlık gos-
~er meselcsmın m~ - ._ilm' esın· i memnuniyetle kabul edecc
hil.t bir mesele olduğunda ısrar etnıiŞ ve ~-
•bu meselenin iktısadl istimal ve harsi gız. dı lit.ikasuıa kıyıısct 
aahalarda bazı ıslihat ile bnlledileceği- Romanyanın ş ı>c;: · lıru1kla 00.: 

. . . aklıselim ve adalet hlıldm o 
ı:ü bildirmiştir. . ekil Ar- rabcr hilk~et bunu ordusunun kuvve-

BUkreş,. 29 (~ ~dan kra- ti ile temin etmek niyetindedir. . . 
'11.and Knlincsko. _ Başvekil müteakiben ordunun tcçhiz.ı 
lın mesajına verilecek ccvahm: m~e- hakkında uzun izahat vermiş ve Ro-
l"e.si Unasebetiyle söz ~ ~~parre: m.anyanın geleceğe emniyetle bakabil.ı; 
ilmin menşclni anlatmış, e:>.ru ıu.J~ -· • ·ır. l ;~.. Yalnız son uç 
ıtlleri "dd tle tenkit ve demagoji ~- cegını ı avc ey em~~· . ınlly 
~ m5ni olnr.lk nizam ve hür- ?Y zarfın~ ~>U. teçhizat içın 25 ar 

~eti temin eden şubat 938 ana.~~ ıey~~~ sonra ekalliyetler 
'kanunu ile ihdas edilmİ§ olan rcJımın . rek bunun trunamen da-
()tori -nl.~: .. ; teyı"t eylemi§tir. meceresıne geçe kal-
~ .. ~ • bili bir iş olduğunu, Romanyanın e 

Başvekil demiştir ki • liyetlere serbest inkişaf vermekle şeref 
; - Bu hakikat yabancı matbuatla Ro- d yduğunu ve bu hareketine, ekalliyet
~ ziyaret eden yaba_ncılar tara- 1 u. de devlet hayatının çerçivesi içinde 
hndan da teslim ~ektehdird. tl "te- :malan şartiyle, devam edeceğini kay-

Romanya hi,. bır zaman u u arı 0 · • k' • . ."' b ·· ... nt.. bir resti- deylemiş ve demıştır ı . 
elnde bugUnkU kadar U.Y...... P H hang· bir kimse eknlliyetler 
• mazhar olmamıştır. Romanyanın ye-il -ele ~den istif

1 
• ade ederek yabancı 

iU "''" li 'k · tinde Avrupa m - mes sın ~ ~ ü .8 V82JYettJ1.inl öyleınekle tahrikata ve bu suretle hudutların öte
\187.Cncsıne hizmet e o s • demarşlar ılabilcceğinl znnnc-
tevnzudan ayrıldığımı ZB:~ne~~:- smd de Rumen d~~nin şerci ve vnka-

ftoınan ..ı- politıkası vnz.uu..u. erse, 
~ ~.. kendilerine tabit rıru bilmiyor demektir. Ekalliyetler m: 

undan yirmi yıl J°000 Romanyalı- elesi tamamen J...i.iltürcl ve ikbsadt bir 
aklarla sahip 0 =~ize aidiyeti meseledir ve bu hususta toprak mesclc-

meskiln topr ndan her" Ro- lcri mevcut olamaz. 
kabul edilmiştir. O ~mn d arııı:· hiç Romanya hudutları, eli silah tutncak 

yanın hudutlnrı ışın a dişesi dı- b' tek Romanyah kalıncaya kadar mah-
talebi yoktur ve bntiln en ır . eaktı 

litikas i eride de sasyal fuz ve salım durıı r. 
.n eıa!~ ~k. Tabi! servet- Bu son sözler meclis tarafından ha-
len ke disi 't lınakla beraber Ro- raretle alkışlanmıştır. 
hMıDy ~iğe~ed:Vle~lerle olan mil~del.e- Hatip, krallık elrafınd~ milli tcsa
._ _ _. ~. a k disl i · elzem ve faydalı ol- nüdü sena ile kaydeylemış ve nutkun~; 
U!ftlWl en çın Hük' .. et1 . -.J,_ .t...'-t d leti 
ihılunu idrA.k etmektedir. İşte Almanya • unı er geçıcıuu-, J.wrn ev. n 
aL ,_ _!1_ anlaşmamız bu suretle ak- ve nizamın dayandığı Romanya krallığı 
ua e~onollllA anl R ·u ti bcd'clir 
ôedilmiştir ve Romanya bu ~ayı ve .. om~ya n:". e . e. ı .• 
btttnıı samimiyetiyle ve halisane hır su- Sözlerıylc bıtirmiştir. 

llONGULDAK 
Balkevinde bir 
to lantı yapıldı 

-+-

ingapur müzalte eler 
itnana bitti.. 

-*-Singapur, 29 (A.A) - Uzak şarktald 
Fransız filosu ,kumandmıı nmiral Dccour 

Zonguldak, 29 (A.A) - Zongul~ bugün Röyter muhahirine yaptığı bc
}ialkeviniıı iki ay önce ziyaret ct~gı yruıatta şöyle demiştir : 
Gaca bölgesi köylerinde kadın erkek iki tngmz - Fransız müdafaa konf rarun 
yUz ~bugün şehrimize gelip Hnl- tam bir muvaffakıyetle neticelcnmiştir
kevinin misafiri olarak ğırlanmışlardır. Bu konfcrnnstan alınnn neticeler mu
& münasebetle Halkevindc bilyük: bir hakkak ki, Uzak Şarktaki vaziyet üze. 
toplantı yapılmıştır. Köyhiler için uya- rinde büyük bir tesir icra eyliyecektir •. 
rıc:ı sözler söylenmiş, öğütler verilmiş- Bütün csnslı noktalar üzerinde anlaşma.. 
tir. Bu arada beşinci büyük kurultayda ya vanlmıştır. Fransız ve İngiliz başku
Mlllt Şefimizin söyl vlerlyle kurultny mandanları yakında buluşarak fikir tc
ça~c;malarını anl~tan broşür dağı~~~ış atisi yap:ıcaklar v~ bugUnkU vaziyeti 
ve ~tiyetin ılônından ~ . bütiln tetkik cyliyeceklerdır. 
tnrih safhnlarını kara gllnlcnmlzi, kur-
tul~ savaşımızı, vazifelerlmiı.i, Milli -·-
lııkıınbımm, Atatürk.Un ve İnönilnUn 
kurduklnrı Cilmhuriyet Türkiyesini na Bir mülakat 
ııl yükselttiklerini gösteren Türk inkı- Tallin 29 (A A) _ Ahnan crkanıhar
lfibında ilerleme hrunleleri adlı filim b" .' . e.ral Hnlder dün Estonya · ·ı ;..+~ ıye reısı gen gösteri m~ ... r. . . .. buru ile uzun bir görü.~me yap-

Zonguldnk, 29 (A.A) - Halkevinde reısıcum 
iki gündür devam eden radyofonik n~- mıştır. 
riyat muhitte muhtelif mevkilere ke>
nan hop:ırlörlerl yapılmakta, halk tara
fından zevkle takip olunmak.tadır. 

-- Mahkemede plik 
dinletecektL 

tzmirde Buca lzmir caddt:ıi No. 18 mevkiinde kliiı kulilp binuml 
ikametgib ve merkez ittihaz etmİf olan (Güzel Hava Kulühi) nün 

yeti idare izaların.m öz ve aoy adları. ve aanatlan ile kulii-
bün ana nizamnımıesi cemiyetler kanununun 5 inci maddesi hükm 
tevfikan ilin olan ur. 

Bay Carlo Sperco: Vapur acentui, Buca tzmir caddesind mu-
kim. 

Bay Herbert Mizran: Komisyoncu, Buca Mustafa Kemal cadded 
No. 25 de mukim. 

Bay Gabriel Ruuo: Şark halı T. A. Ş. müdür, Buca İzmir caddesin· 
de mukim. 

Bay Walter Pengelley: Glenıı Kumpanyasında, Buca lstuyon cad-
desinde mıılöm. 

Bay Marcel kard: Şark halı T. A. Ş. de, Buca lmıir caddesinde 
mukim. 

Bay Gcfrey Maltau: Vapur acentesi, Celil Bayar Bulvarı No 17 
tzmir. 

(Güzel hava kulübü) ana ni-
zamnamesidir. 
(Buca tenis kulübü) nun 12 Ma

yıs 1928 tarihli nizamnamesi ye
rine kaim olmak üzere 3512 nu
maralı ve 28-6-1938 tarihli ce
miyetler kanunu hükümlerine 
tevfikan hazırlanan: 

(Güzel hava kulübii) ana nizam
namesidir: 
Kulübün adı ve 

1 - Kulübün adı (Güzel hava lrulübü) dür ve idare merkezi ız~ 
mirde Bucada lzmir caddesind~ 18 numaradadır. 

Kulübün mevzuu ve gayesi. 
2 - Tenis oynanması ve eğl nceler tertip ·.e teminind n ibaret 

olup bu gaye ile kmulmu§tur. 

Kulübün müessis azaları ve hü-
viyetleri . 
3 - Kulüp 1928 senesinde a .. a isimleri yazılı kimseler tarafın· 

dan tesis edilmi§tİr. 
Bay Baha Esat Türk tebaasından 
Mr. Howard H. Lamb lngiliz tebaasından 
Mr. David Lorimer lngiliz tebaasından. 

Ku übün azalığa girme ve çık-
ma şartları. 
4 -Tabiiyet ve mezhep fnrkı gözetmeksizin medeni hukuka sahip 

ve 18 yqmı ikmal etmiş olan her kes kulübe .. iza ... olabilir •. Y~a 
yazılı §Cr iti haiz hüsnühal sahihi ~ ~ ~lübe aza ol~ .•çın 
müracaat hakkını haizdir. Kayıt keyfıyetı lnkad rın tahrin tal hı ve 
kulüp iizawından iki kitinin tavassut ve tcminatile icra edilir. Yapı
lncak talepler kulüp katibi umumİI • e hitaben §nğıdaki f kilde ya-

(Güzel hava kulübü) ne azn olmnk istiyorum. Kabul edil
diğim takdirde kulübün m r'i v mcr'iyete girecek olan ni
zamnt ve emirlerine tamamen riayet etmeği v i.zalık tarl-
larım kabul ediyorum. 

Bu sureti y pılan müracaat kulüp D.zalarmın talip hakkında bir di
yecekleri olup olmadığını bildirme ri için kulüp binaamda bir hafta 
müddeti talile ol ur. Bu müddet geçtikten sonra Y pılan talep kitibi 
umumi tarafından talepname aahibi akkında yapılacak tezkiye vara
ka.sile birlikte müzakere için kulüp heyeti idareaine tevdi olunur. 

Aleyhte beyan edilecek iki rey inti1?-abın reddine k8?dir· ~ 
keyfiyeti meriyette ve meriyete girecek bulan bilu um nıza
mal ve emirlere riayet mecburiyetini tezammun eder. Kulüpten ynl
mak arzusunu izber eden balat keyfiy ti bir ay evvel tahriren katibi 
umumiye bildirmek mecburijetindedirl r. 

tkametgahı lzniır veya civarıncm Ohnıyan azalar intihap edildikleri 
takdirde munkkat" olurlar. tzmir veya civarında ikamet etmiyen 

de lecleral 
Paris, 29 (A.A) _ Paris mahk;mele- bayan ve baylar on bq günü tecavüz etmemek §Mtile kulübe misafir 

rindcn biri bir taUik davasında hır ada- iza olarak devam edebilirler. Ziyaretleri daha fazla devam ettiği tak-
hilkümetL. mın kansının kendisine yapmış olduğu dirde kulübe dev ed • · için kulübe misafir iza olarak devam 
Roma, 29 (A.A) - <?irn~le D'İtalia sahneleri gizlice tesbit ettirmiş olduğu etm .. e bqladıklan tarihten itibaren on dört gün zarfında muvakkat 

gazetesiı;lı1 Tokyoda cmın b~ .~nak- grrunofon plaklarını delil ~ak nnzarı aza olmak üzere bir talep yapmak mecburiyetindedirler. Kulübe mi-
tan aldıgını knydcd~ verdığı hır ha- itibara almnktan imtina ctmiftir· safir davet eden asil ~., .. bu husus irin a~cak defteri mah usa davet-
bere göre, Jçonlar Çmd~ nskert baro- ----------....-----::--== ....... :s" 

kata bn~landığının ikinci yıldönümü olan ] lilerin isi · i kayıt ettirecekleri gibi davetlilerinin şahsi ahlak ve 
yedi temmuzda Çin bir federal hUkü- r IB o R s A borçlarından m 1 olacaklardır. Suibnl veya ağır sebepler dolayısile 
met ilan edeccklerd:r. heyeti idare kulübün her hangi bir aza veya ziyaretçiainin kulüp ile 

. :- l __ _:___________ olan al8kasını muvakkaten veya daimi aurette kesebilir. 

BULGAR KRALİÇESİ 
iTALYAYA GİTTİ 

ÜZÜM 

164 Albayrak tica. 13 ~~ Umumi heyet 
100 Alyoti bira. 12 

84 j. Kohen l4 14 75 5 - Kulübün daimi i.zalan heyeti umumiyeyi t kil eder. Umumi 
Sof ya. 29 (A.A} -Kraliçe İonna, dük 348 Yel:<ln heyet her sene ya tepini ıani nya kinunu evvel aylannd olmak 

Spoletenin eVlenme merasimi.od hazır 689785 t &ki ycktın üzere senede asgari bir defa toplanarak .. da yazılı İ§leri müzakere 
bulunmak üzere İtalyaya hareket elmiş 690133 i Umumi yekOn 
~c istasy~nda kral, hükUmet azası ve di- No. 'l 11 75 eder. 
cer şahsıyetlcr tarafından uf,rurlanmış- No s 12 25 a) Heyeti idarenin faaliyetini gözden reçirir. 
tır. No: 13 25 b) Nizamnamede tadili icabeden noktalan tesbit eder. -·- 10 14 '15 ) H L_.... kik _ _J No. 

11 17 'IS c esaua.u tel cuer. 

CABiSTAMDA No. iNClB d) Bütçeyi tanzim eder. 
Al ilan edildi - 15 a Levı 10 ıs e) Yeni idare heyeti azalannı seçer. 
B ..ıft__._ " 8 P. Pac:ı 19 19 f) Hesap mürakibi tayin eder. 
u~. (A.A) - Karpatlar al- 227744 Eski kCın g) Lüzum gördug··-ü takdirde cemiyetin feahine karar verir. 

tı Ukrnnynsının Macal'istana ilhakı hak- U ~ k.l'ı.- • 
kındaki kanunun Macar u_ 227767 mumı ... ~c~ Umumi içtima celsesi reis nya ikincı reia tarafından kü§ad edilir. 

parıüITientosu L..Ana.nE . _ -~ınd id -..1!1!_ !!--•---a tarofından kabulU milnascbcti ı · 4 50 6 125 Müzakerat reis veya ikinci reis ıarıu an 8J'C ıcwıİr. Miwuu:nu za-
umumi nf illin etmiştir. Bu af: ~ n~~ 1179 çuval Buğday 4 4 bıtlan ve tahrirat umumi katip tarafından tanzim edilir. Heyeti umu-
milli.YcL v ırk farkı olmaks ç b 117 çuval Arpa 3 75 l kararlar kar h-'!-
topı;nklarchı milliyet veya siyasi~:_ 2 ç~ Bnkla 3 75 miye müzakerat zabıtlarile ittihaz o unan ayrıca ar aun• 
lik ışlcriyle alAkadar bUtün mnhkfu:- 7764 kıJo Yapağı 55 56 de yazılarak reis, ikinci reis ve umwni katip tarafından imza edilir ve 

yctlerle henüz inlnç edılmcmiş davalara ~-----•••ll!lll!l•ım.ı hıfzedilir. • 
ve zan altında bulunanlara şamildir. Acele satılık Seçilen idare heyeti i7.alarmin isim ye hü'Yiyettcrile heyeti umumi:r• -*- i • d nizamnamede yapılan tadilatın ·bir hafta zarfında mahallin 

en yüksek mülkiye memuruna bildirı1meıi mecburidir. 
Heyeti umumiye içtim ında her i.za ualeten veya vekaleten birer 

reye maliktir. Velcilet ancak kU1üp azalarından birine verildiği tak. 
dinle mufehen:lir. 

Bir azaya ,..erilecel[ vekalet adedi gayri mahduttur. 
Kulüp izuindan yfjzde 50 ıi tarafından yapılacak talep üzerine bir 

İnhiaarlar Tütün fabrikasından 
Fabı-ibmızm ihtiyacı olan 61 kütur metre küp ıandıklık çıruız 

çam kereate 30. 6. 39 cuma gününden itibaren 15 gün müddetle açık 
ekailhneye Çtkan1m 

15. 7. 939 aah günti nal 14 de ihale edilecektir. 
Taliplerin bedeli muhammeni üzeıiudeo. 195 lira depozitosunun 

fabrika veznesine yatırarak fabrikada mütqekkil komisyona gelmeleri 
ve her gün fabrika bulunduğu saatlerde p.rlnamesini görmek 
üzere levazıma müracaatları. 

30, 4, 8, 12 2295 {1352) 

----·-------~--------~--------------------~~~-----------------

Torbalı Kaymakamlığından 
T orbalmm Şehitler lrö,-ünde m lira 43 kwut beddi kqifli ilive 

m§aalı I. 7. 39 gijnünden itibaren 20 gün müddetle açık eksiltmeye 
konulduğundan isteklilerin 2490 aayıh kanun hükümlerine göre ha
zırlıyacaklan teminatlarile birlikte 20. 7. 39 pelfembc günü saat 15 
de T orbah kaynıa,kamhğmda müteıckkil komisyona müracaatlan ilin 
olunur. 

30, s, 11 2287 (1350) 

BAYINDIR SULH HUKUK 
HAKIMLIOINDEN: Seyyar memur 

Bayındırda kurt mahaUeıinde 
mukim müteveffa orlıan oilu ölü aranıyor 
ü:zeyirin evlatları niha11"e Mübcc- Satlf itlerindc ihtisası olan faal 
celc izafetle bilvelaye ve nefıine ve mütefehbiı Plaaiyelere ihtiy~ 
bilasale ölü Üzeyir kansı nakiye Yardır. Saat 18-20 araaında v~ 
tarafından kurt mahallcııinde tü- lid Ltd. Şirketine müracaat. 
tüncü kani tür:kan validesi hasibe Saman iskelesi mimar Kema-
ve kızı afet aleyhlerine açılan gay- lettin cad. No. 15 Telefon 2365 
ri menkulün taksim ve fuyuun iza- (1332) 
lesi davasının yapılan muhakeme- --------------------------
ginde taksimi iıtenilen gayri men-
kullerde hiuedar bulundukları KEMALPAŞA SULH HUKUK 
anlatılan bayındırda mukim i... MAHKEMESiNDEN: 
mail oğlu mustaf a v«; maksut oğlu 
bayram ve ali oğlu Osman e ali 
oğlu bdurrahmnn dahili dava 
edilerek muhakem ye g lmeleri 
için çıkarılan da tiye üzerine 
mumaileyh mustaf a vo bayrama 
ve OsmAD ve Abdurrahmanın 
ikametgahları meçhul bulundu -
ğundan kendilerine tebligat yapıl
mamaıı sebebiyle ilanen tebligat 
ifaıuıa ve muhakemenin 18 lem· 
muz 939 sah günü aat 9 za bıra
kılmasına karar verilmif olduğun
dan mumaileyhlerin yevmü mez
kUr ve aaatte bayındır ıulh hukuk 
mahkemesinde hazır bulunmalan 
veya bir vekili kanuni gönderme
leri aksi takdirde muhakemenin 
gıya.plarında devam edeceği ila -
nen tebliğ olunur. 

Kem lpafanın armutlu köyün
de belediye doktoru bayram tara
fından kemalpMada oturmakta 
iken vefat eden bayramın karde
ti yanyalı fuadrn veresesinden 
kansı hatice aleyhine kemalpaf& 
ıulh hukuk mahkemesine açhğı 
üzüm daYası üzerine müddeialeyh 
ha.ticenin ikametgahı elye'f'ID 
meçhul bulunduğund n tebligat 
yapılmamıt müddeinin talebi· 
le hukuk usulü akemeleri ka· 
nununun 141 nci maddesine tevfi· 
kan ilinen tebligat icruma maJı. 
kemece karar vcrilmit ve mahke
me 4-8-939 ncu cuma günü aaat 
10 n talile kılmmıt olduğundan 
tebliğ makamına kaim olm k üze· 
re il"n olunur. 2282 (1353) 

riyet 20 azanın phscn haz11 bu\unm ile temin olunur. Umumi heyet 
içtimaınm, içtimadan nihayet üç gün evvel ve gazete ile ilan uretile 
azalara ihbar edilmesi li.zımdır. Bu ilanda içtimam vuku bu cağı ma
hal ile içtima tarih ve saatinin ve nıznamenin derç edilmesi §8rlbr. 

tçtima tehir edildiği takdirde izalar yine gazete ile ilan ıuretile ye
niden divct olunurlar. Bu ilanda tehirin ebebi, i~imaın yapılacağı 
mahallin adresi, içtima tarih ve s ati ile ruznamenin derci ve keyfiyet
ten hükümetin haberdar edilmesi lazımdır. 

Umumi heyet içtimamda yalnız Ruznamede yazılı i§ler müzakere 
edilir. 

Mevcut azadan 1 /20 si tarafından müzakeresi i&teı;ıilen huauaahn 
ruznameye derci meCburid" • Kararlar mevcut azanın ekseriyetile itti
haz olunur. 

idare heyeti 
6 - Kulüp, umumi heyet tarafından bir sene için intihap olunan 

yedi izndan mürekkep bir id re heyeti tarafından idare ve temsil 
edilir. 

Umumi heyet idare heyetini teşlcil eden ô.zadan maada istifa eden 
veynhut ihraç edilen idare heyeti 6zasmın yerine kaim olmak üzere 
almış oldukları rey adedine n zar n 3 yedek aza intihap eder. 

Salahiyeti, umumi heyet tarafından iskab anına kadar idare heyeti
nin nüfuz ve salahiyeti mutlaktır. 

idare heyeti hiç bir zaman senevi mild.an (120) lirayı geçmiyecek 
olan aza teahhüdatmı teıbit v müstahdemin maqabnı tayin eder. 

Mevsim ba langıcmdan itibaren nihayet iki aylık bir müddet zar
fında kulübe olan teahhütlerini v ya borçlarını tediye ctmiyen kulüp 
izalannm i imlerini bir tahta üzerinde ilan etmeğe idare heyeti sali
hiyettard1r. Bucada İzmir caddesinde 18 numarada kaiıı binayı veya 
her hangi bir rsayı kir y icar bedelini tediyeye veya ltendi ihti-
yacına ygun bir bin yı tm .. n idare heyeti mezundur. 

Kul-bün nıri ihtiyaçlanna f etmek üzere idare heyeti 6000 
(alb bin) türk liraıı i tikraz etmeğe salahiyettardır. Bundan başka 
istikraz mukabilinde kulüp binumm tcrhinine idare heyeti ıalihiyet
tardır . 

idare heyeti zaman zaman verdiği kararlan kulüp binası dahilinde 
uılmq tahtaya talik ıuretile izaya tebliğ eder. Ve qbu kararlar ne ri 
tarihind n itibaren mer'i ve muteber addedilerek umumi heyetin ilk 
idi içtim tasdi arzedilir. 

infisah 
7 - Kulübün kendi kendini fesih karan verebilmesi için izalarmm 

en az üçte ikisinin aaaleten veya "Yekaleten içtimada hazır bulunması 
prtbr. 

Aza adedinin bu niabeti temin etmediği takdirde kulüp nizamna
mesinin 5 inci ve 3512 aayılı kanunun 20 inci maddesine tevfikan 
ikinci bir içtima alalohınur. Bu ikinci içtimada aza adedi her ne olursa 
olaun infisah keyfiyeti müzakere ve bir karara rapb caizdir. işbu içti
malarda bükümet komiserinin huzuru arttır. 

Bununla beraber bu tekilde yapılan içtima ve müzakerelerd n ıon
ra infisah karan mevcut i.zanm üçte ikiıinin reyı1e teayyün eder. 

lnfiaah hakkındaki umumi heyet karannın mahallin en büyük yük
sek mülkiye memurunun tarafından da kabul edilmesi icabeder. 

MezkUr memur taraf mdan infisah karan kabul edilmediği takdirde 
3512 aayıh v 7. 7. 938 tarihli kanun mucibince yeni bir idare meclisi 
seçilinciye kadar mücue hükümetin resmi komiserinin nezaretine 
tevdi edilir. tn karan verildiği takdirde kanun hükümlerine göre 
fe.sih ve tasfiye İ terini idare etme üzere umumi heyetçe bir tasfiye 
memunı intihap edilir. Taafi e hitam bularak bütün borclar ödendik .. 
ten sonra bakiye kalacak bilumum mevcudat Kızılay cemiyetine ter· 
kedilir. 

8 - ltbu nizamnamenin tadili veya deiifmcai için bütün kulüp 
lzalarinin ekseriyetle karar vermeal f&rllır. 
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IZMtR SIClllt TICARET ME- Ak) d k ) lZMIR BELEDiYESiNDEN: 
MURLUöUNDAN No: 2541 IDIZ a a ması 1 - ttfaiye müstahdemleri ile 

-
faydalı olan bir pazar sıhhıye ve İf otomobili toförlerine 

(Nuri ve Kemal BeJikçioğlu) ti nümunesi veçhile 58 takım elbise sa-
caret ünvanile lzmirde birinci bele- tın alınmuı ba§kitiplikteki §artna-
diye caddesinde 14 numaralı mağa- ~\>~K P4 mesi veçhile açık eksiltmeye konul-
zada dahili her türlü emtia toprak '>::;,~ ~ mUftur. Muhammen bedeli 1015 li-
mahsulleri; toptan alım ve satımile <:ı ---....A 7 ra olup ihalesi 3/7 /939 pazartesi gü-
uğr8§mak üzere teıekkül eden itbu 

0 
~if!J'ô ~ nü saat 16 dadır. İ§tirak edecekler 77 

şirketin ticaret ünvanı ve tirket mu- ti> .<-~ .:;, liralık teminatını, öğleden sonra ka-
kavelenamesi ticaret kanunu hüküm- t,. -Jr lztvıı~ 010" palı bulunmasına binaen öğleden ev-
lerine göre sicillin 2541 numaruına 8Aı<ı<1'v ve! it bankasına yahrarak makbuzu 
kayıd ve tescil edildiği ilin olunur. ile encümene gelirler. 

lzmir sicilli ticaret memurluğu Bu yer l\linıar Kemalettin caddesi 2 - İtfaiye müstahdemleri ile 
resmi mühür ve imzası Akseki Bankası civarında Kızılkaya s~hıye v_e it ot~mobili §Oförlerine ve LOSYONLARI 

F T enik apartmanı altındadır numuneaı veçhıle 58 fapka satın 
Çeşitli iplikler, dokumalar, hususi alınması b8§katiplikteki §&rtnamesi Limon çiçeği Lavant 

ı _ Mukavelename. veçhile açık eksiltmeye konulmu§- • w • L l k 'y • 
28/6/1939 Bugün bin dokuz yüz yaptırılmış çarşaflar.... tur. Muhammen bedeli 145 lira olup çıçegı, ey a • asemın, 

otuz dokuz senesi haziran ayının yir- FİATLER ÇOK EHVENDiR.. ihalesi 3/7 /939 pazartesi günü sa- Menekşe, Revdor, Bahar 
mi sekizinci çarıamba günüdür. at 16 dadır. 1ıtirak edecekler 11 li- • ki • F • Ş' 

Türkiye cümhuriyeti yualarına lll•cr.ı=z:z:=1711=ıııır..ı==ı!lllr:ıı~ ralık teminatını, öğleden sonra kapalr çıçe erı, UJer, ıpr 
dayanan ve örneği tasdikli B§ağıdaki A c e ı e Kira l 1 k bulunmasına binaen öğleden evvel it HASAN ESANSLARI 
mühür ve imzuını kullanan İzmir Resmi ve hususi daire veya bankasına yatırarak makbuziyle en- Ş' M k 
ikinci noter vekili Fehmi Tenik; İz- doktor, avukat, tüccar, komis- cümene gelirler. ıpr, ene şe, Leylak, 
mirde saman iskelesinde 5 sayılı yoncu yazıhanesi olabilecek 3 - Bayındırlık sahasında Gazi Revdor Yasemin Suar 
Buldanlıoğlu hanındaki dairemde ve Gazi bulvarında ziraat ban - bulvarı ile Fevzi pa§a bulvarı arasın- d •• p • S kfl .. ' F • 
i§imin ba§ında iken saat on be§ rad- kası ittisalinde 18 sayılı De- da, 1364 sayılı sokaktaki molozların O arı, en or, UJer 
delerinde yanıma gelen ve zat ve ~ mirelli hanının üst katı bu de- kaldırılması, b8§katiplikteki ketif ve Früi ver Skandal 
hüviyetleri İzmir Kartıyaka İntibah . ~ fa tekrar tamir ve tadil edile- şartnamesi veçhile açık eksiltmeye 
sokağında 22 numarada mukim c~,. rek ehven fiatle kiraya veri- ' konulmuştur. Muhammen bedeli Bilumum Hasan müstah-
lil Serbea ve İzmirde Salhanede Su- . ~ lecektir. 1000 lira olup ihlesi 3/7 /939 pazar- , : • ı t' ı · tesi gu .. nü saat 16 dadır. İ•tirak ede- zer ah Avrupa ve yerlı 
yolu sokağında 2 numarada mukim .~ s ıyen erın: ~ 
tzidor Gabriyal adlı tahitlerin tarif 0 Doktor HulU.i caddesinde ~ cekler 75 liralık teminatını, öğleden firmalarının müstesna çe-
ve tahadetlerinden anl8§ılan lzmirde :~ 42 numarada dit doktoruna ~ sonra kapalı bulunmasına binaen öğ- • I . h .. l .. 

,\ mu""racaatl rı ~ leden evvel •.• bank··ına yatırarak ş1t erı ve er tur u tuva-
Kar51yakada 1730 uncu sokakta 1 j-.,.; 8 

• ~ ~ -sayılı evde oturan Nuri Betikçiog~lu makbuziyle encümene gelirler. let levazımını şubemiz-
4 - Kizım Özalp bulvan 26 d . . . . 

90 Derece Limon Çiçekleri 

HASAN KOLONYASI 
TABİİ LİMON, PORTAKAL VE TURUNÇ ÇİÇEKLERİNDEN MUSTAHZAR BİR SANAT HARİKASIDIR.. 

Nesrin Limon Çiçekleri Kolonyası 
Basanın yaurmudur ... Daha hafif ue daha ucuzdur .. 

HASAN KOLONYA 

• 

ve yine aynı evde oturan Kemal Be- OPERATÖR DOKTOR Ağustos kapısından itibaren 247 e bulabılırsınız 
,ikçioğıu, baştan aşağı tarafımdan metre boyundaki kısmının belediye- H n I . ş b . 
yazılmak üzere anlatacakları gibi re- Ahmet Cemil den verilecek kesme t8§larla yeniden asan L eposu zmır u esı: Kemeraltı Hükümet caddesi No. 69 TL. 3180 
sen bir tirket mukavelenamesi yap- d"" · 'im · 'ki f ) 

O 1 
O§ettirı esı ve ı • tara yaya yo • • • • • Toptan satış yeri Yeni Kavaflar çarşısı No. 24 TL. 2862 

maklığımı istediler. Yuanın aradı- 1 · Ji · · b k" · Iik r a arının ım ve tesvıyesı, 8§ atıp - • • • • Karşıyaka satış yeri Ferah Eczanesi TL. 5023 
ğı gibi kendilerini ve 4ahitlerini ergin teki keıif ve §artname~i veçbile açık ------------------~-
ve olgun gördüm. İsteklerinin ne ol- Memlefıet hastanesi eksiltmeye konulmu§tur. Muham- V A T A N D Ş 
duğunu sordum. Benim ve tahitlerin esfıi operatörü men bedeli 2200. lir·a· .. olup ihalesi t) A . ' o 1 K K A T! 
yanında aşağıdaki ıartlarla mutabık 3/7/939 t t 16 d Her gün öğleye kadar Fransız hasta- , pazar esı gunu sa~ a- Senede yedi Y

1
Üz ~yon insanı hasta eden ve bunlardan sekiz ~yonunu öldüren en müthiş afet SITl\IADm .. _ 

kaldıklarını beyan ettiler §Öyle ki: nesinde öğleden sonra Birinci Beyler dır. İ§tırak edecekler 165 lıralık te- VATAND~. · Hiç ehcrnınıyet vermediğimiz sivri sineklerin bu akla hayret verici cinayetlerinden korunmak ve 
Madde 1 - Yukarıda adreslerı sokağında.. minahnı, öğleden sonra kapalı bu- kurtulmak ıı;ın ~epimizin bildiği bir tek deva vardır ki bu da (Kinin) dir .. Kinin sıtmanın emsalsiz ilacıdır. 

yazılı Nuri Beşikçioğlu ve Kemal TELEFON 
2310 

)unmasına binaen öğleden evvel i§ .. .. Bcynelmı~el ~~ ve sıtma eemi:vetleri de sıtmada yalnız kinini kabul etmiştir ... 
Beşikçioğlu bu mukavele esasları No. 4'2 bankasına yatırarak makbuziyle en- Bugwıun. tab~~ti kinini_ı:ı ~:' har~~ade ku"."etini .arttırmak, halsizliği, kuvvetsizliği, kansızlığı önlemek ve sıt-
dahilinde kollektif mahiyetinde bir .. !' l ma parazıtlennı derhal oldurmek ıçın Arsenik, Çelik ve bir çok acı nebatat hülAsalariyle birleştirerek BİOGE-

i!ıat'.11< tesis ettiklerini beyan etmit· ( P A R ıs F AKOL TESINDEN l :r:~~~~:~:4~~:~:.~h~s:i:~ NiNE müstahzarını Bhazırlamı(:· o G E N (• N E 
Madde 2 - Şirketin merkezi İz- d i P 1 ° m 8 1 ı nın sahtı ba§kitiplikteki tartnamesı 

mirde birinci belediye caddesinde on DİŞ r ABİPLERJ veçhile kapalı zarflı artbrmaya ko- · 
dört 14 numaralı mağazadır. İki §e- Muzaffer Erogv ul nulmuttur. Muhammen bedeli 146- Sıtmadan korunmak ve kurtulmak için en birinci devadır ... 
rikten mürekkep olarak tetekkül 79 lira olup ihalesi 3/7 /939 pazar- Kanı. te~eyip çoğaltır .. Kırmızı kürrecil<leri arttırır, adale ve sinirleri kuvvetlendirir, lştihayı açar, dermansız.. 
eden bu kollektif §İrketin başka yer- VE tesi günü saat 17 dedir. 2490 sayılı ~parazitlerini öldürür, sıtmanın bütün şekillerinde şifa temin~ tesirli l1A 

de §Ubesi yoktur. K \ ç • d kanunun tarifah dahilinde hazırlan---- HER ECZANEDE BULUNUR.. --
Madde 3 _ Şirketiıı ünvanı: (Nu- e ID a · e tt D 3 ğ mıt teklif mektupları ihale günü ua- . . . 

mi saat 16 ya kadar encümend~ ri- 473 lira 55 kurut olup ihalesı 10. 7. , 
ri ve Kemal Beşikçioğlu) tirketi olup Hastalarını her gün sabah saat 9 yasete verilir. Muvakkak teminatı 939 pazartesi günü saat 16 dadır. D k • . 1 k 
biliimum emtia ve mahsulatı arziye dan başlıyarak Beyler. Numan za- 1101 lira olup og"'~leden sonra kapalı • .. t_tirakedecekler36liralıkteminahm o uma IŞ"_ISI a ınaca 
üzerine toptan alım ve sahm muame- de . 21 numaralı muayenehanelerin- -ıed k lı b 1 '!:' 
Jib ile ittigal edecektir. de kabul ederler.. TELEFON: 3921 bulunmuına binaen öğleden evvel ~~ en .. 1:; ap\ I u :asına Darağacında kurulu §81'k sanayı kumpanyası Türk anonim ıirketine ait 

İ§ bankuına yatırılır. ınaenakog en evv_e f .. asına fabrikanın dokuma kısmı için, dokumacılıktan anlar ifçi alınacaktır. 
Madde 4 - Şirketin sermayesi: Oç 18 21 26 30 2117 ( 1253) yahrar makbuzu ıle encumene ge- · ti" le · ••L. h" • .. danlan ı lı ldukl 
bini Nuri Betikçioğlu ve iki bini Ke- ------------- ' ' ' ' lirler. ~ yen ~ nunuı' u_vıyet .cuz . . .ve evve.ce ça ımıf o an 
mal Beşikçioğlu tarafından konulan Dok İO r Opera tör 1 - 57 ine~ adanın 525,25 metre 2 - Karııyaka 1722 inci sokakta- !Jr:ıer;n.;n verilml§ vesıkalanle bırlikte fabrikada dokuma tefıne 
ceman 5000 bet bin liradır. İcabı ha- murabbaındaki 20 sayılı arsasının sa- ki pazar yerinde yapılacak beton ze- caa · (1329) 28,30,2 
le göre ıüreki muhavakkat zaman Sami Kulakçı tı§ı bB§kitiplikteki ıartnamesi veç- minvemevcutdemirsundurmaların 
için ve ilk fırsatta geri alınmak üze- hile açık arthrmayı. konulmuıtur. boyanması İ§İ, BB§kitiplikteki ketifı•ı• .. ım----------------------.. 
re tirkete sermaya vazedeceklerdir. Kulak, Boğaz, burun Muh~en bedeli 4170 lira olup ve fartnamesi veçhile açık eksiltme-

Madde 5- Şirketin müddeti: On hastalıkları mütahassısı ihalesı 7. 7. 939 cuma günü saat 16 ye konulmuıtur. Muhammen bedeli 
dokuz haziran bin dokuz yüz otuz Muayenehane Birinci beyler No. 42 dadır. İftirak edecekler 313 liralık 550 lira olup ihalesi 10. 7. 939 pa-
dokuz 19/6/1939 tarihinden itiba- TELEFON : 2310 teminatını ö~leden .~~nra kapalı b~- zartesi gÜnÜ saat 16 dadır. İ§tİrak 
ren on sekiz haziran bin dokuz kırk Evi : Göztepe Tramvay Cad. 992 lunmasına bınaen ogleden eı.:vel lf edecekler 42 liralık teminatını, öğl~ 
18/6/1940 tarihine kadar muteber TELEFON : 3668 ~nkasına ~atırarak makbuzile en- den sonra kapalı bulunmasına bina-
olmak üzere bir senedir. Müddetin cumene ~e~l~r. , en öğleden evvel İt bankasına yah-
bitamından bir 1 ay evvel her hangi ~ - Te~ızlık ıtlerınde k_ullanılmak rarak makbuzu ile encümene gelir-
bir ıerik ihtarname ile §irketin devam AHKAMI ŞAHSiYE SULH HU- uzere bır kamyon tasesı satın alın· ler. 
etmemesini tebliğ ettiği takdirde §ir- KUK MAHKEMESi: ~as_ı_ ~aki~e ve elektri~ mühen- 3 - Karııyaka 1709 sayılı sokak-
ket müddetin hitamı ile münfesih 9391183 dıslıgın~ekı tartnamesı veçhile ta belediyeden verilecek kesme tat-

la tzmirde İkiçetmelikte uzun yolda açık ekaıltmeye konulmuttur. Mu- )ar i§lenerek dÖ§eme yaptırılması 
o cak aksi takdirde kendiliğinden fırın çılanazında 88 numaralı ölü hammen bedeli 2175 lira olup iha- ve iki tarafın k d kilin • b 
bir sene daha uzayacaktır. Ve her 1 . 12 7-39 b .. .. a or on çe esı 8§ Fatma ve Salibe ait evin sağında tfa- esı - çartam a gunu saat kitiplikt kik 'f ........ · 
sene aynı suretle hareket edilmesi ka · alı · 1 d ka l 6 dadır. lttirak edecekler 164 li- h"ıle ,.,.ıke k ilettı ve ,....k ••• amlmesı veç-
mecburidir. tın 86 numar evı so un a ev - 1 k t . ""I d k ..,, e s meye onu uıtur. 

Madd fın 90 numaralı evi arkuı İzmirli ra 
1
1 bı:Jmınatı og b' en so~!j d 8

" Muhammen bedeli 1844 lira 32 ku-
erik d e 6 - Şirket namına her iki sokak önü fırın çılanazı ile mahdut pa ı 1. ubnmkasına ınaen okg e aken ru§ olup ihalesi 10. 7. 939 pazartesi 

§ e münferiden ve müçtemian albnda bir bodurum iki katlı olup alt evve ıt an asına yatırara m • .. .. 16 d d t . ak ed k 
imza etmek aalihiyetini haizdir. Yal- ve üst iki oda iki sofa 47 metre mu- buzu ile encümene gelirler. f'n~3~a~ a U:· ıtır ece -
nız her hangi bir §erik münferiden 27-30-5-10 2244 (1319) er alık temınatını, öğleden 
. k rabbaında İn§& olunmUf avluda heli- sonra kapalı bulunmasına binaen og ... -

fır et namına istikraz yapamaz. Bu 
hususta her iki terikin birlikte im- aı mevcut kumpanya suyu var tapu 1 - 14,600 aded muhtelif vat· leden evvel it bankuına yahrarak 
za etmesi lazımdır. kaydına göre hacı lbrahim mahall~ da elektrik lambası satın alınma- makbuzu ile Encümene gelirler. 

vekaleti 
işleri umum 

Münakalat 
elektrik 
ğünden: 

lstanbul 
müdürlü-

1 - Muhammen bedeli 17972 on yedi bin dokuz yüz yetmİf iki 
lira tutan 211 adet muhtelif cins cereyan rediktörü ve on adet tevettür 
transfönnatörü kapalı zarf usulile sabn alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 1347.90 liradır. 
3 - Eksiltme 27. 7. 39 pertembe günü saat 15 de metro han bina

sının be§inci katında toplanacak olan arttırma Ye eksiltme komisyo
nmıda toplanacak olan artırma ve eksiltme komisyonunda yapılacak
br. 

4 - Bu ite ait §&rtnameler idare levazımından parasız olarak teda
rik edilebilir. 

5 - Teklif mektuplarının §&rtnamedeki tarifat dairesinde hazirla
narak saat 14 e kadar 7 inc:i kattaki komisyon katipliğine imza muka· 
bilinde verilmİ§ bulunması lizımdır. 

30, 5 2214 (1345) 
sinin lzmir sokak 13 pafta 114 ada aı, makine mühendisliğindeki tart· • 4 -::- Ka~ıyaka 1743 sayılı soka

Madde 7- Şüreka usul ve kanun 13 parsel kütük sahifesinde 5 eıki namesi veçhile açık eksiltmeye gın dotemesız bulunan kısmına 250 
dairesinde muntazam defter tutacak 5 · t ) --------------·---;...__ ________ _ taı sayılı 42 metre murabbaında ar- konulmuttur. Muhammen bedeli me re uzun uğunda idi döteme ya· 
sene nihayetinde pilinço yapılarak sa üzerinde inta olunmUf evin hali 4941 lira olup ihalesi 7.7.939 cu- pılması b8§ kitiplikteki keıif ve §art
iki ferik te imza edecektir. Ve her hazırda kıymeti 200 liradan ibaret- ma günü saat 16 dadır. lttirak namesi veçhile açık eksiltmeye ko
sene nihayetinde şirketin kir ve za- tir. Bu ev vereseler aruında taksimi edecekler 371 liralık teminabnı nulmuftur. Muhammen bedeli 923 
rarı tesbit edilerek safi kir §Üreki mümkün olmuı itibariyle satılması- öğleden sonra kapalı bulunması· lira 17 kurut olup ihalesi 10. 7. 939 
arasında sermayeleri nisbetinde tak- na karar verilmiftir. na binaen öğleden evvel it banka· pazartesi gÜnÜ saat 16 dadır. İttirak 
sim olunacakhr. Birinci sah§ 31 /Temmuz/939 sına yatırarak makbuzile encüme· edecekler 70 liralık teminatını öğle-

Taraflar arzularının bundan ibaret pazartesi günü saat onda yapılacak- ne gelirler. den sonra kapalı bulunmasına bina-
oldııi'unıı beyan ve ikrar etmeleri tır. Bu §atıfta yüzde yetmİ§ betini 2 - Kadastro 364 adanın 15 en öğleden evvel İf bankuına yatı
üzerine isbu ;irket mukavelenamesi bulmadığı. takdirde ikinci satı§ 16 bparsel sayılı dükkan arsaaı:ıdan rarak makbuzu ile encümene gelir-
resen tanzimle beraber hazır olanlar Ağ ba .. .. d akiye 71,50 metre murabbaında- !er. 
yanında acıkça oku .. du meal ve "ustos çar§Bın gunu saat on 

8 
ki yol fazlasının sahtı bat katip- 25 30 2219 (1297) 

mürderecatı aynen ve tamamen ka- kat'i ihalesi yapılacaktır. likteki f&rtnamesi veçhile açık ar· ' ' 
3

' 
7 

bu!d.,n sonra a!tmı beı>imiz imza et- Yüzde iki buçuk belediye ruaumu tırmaya konulmuştur. Muhammen Kartıyaka 1717 nci sokak ke -
tik ve mühürle ik. Bin dokuz yüz alana aittir yüzde yedi buçuk pefin bedeli 3575 lira olup ihalesi 7-7- mal pafa caddesi su idaresine ka-

d 
pey akçesi ve yahut teminat mektu- 939 cuma gu"'nü saat 16 dadır. it· dar mevcut olan kanalı'zasyonun 

otuz okuz yılı haziran avının yirmi b I · ı· d D h f 1 ' u verme erı azım ır. a a aza ıza- tirak edecekler 269 liralık temı'na· istasyona kadar temdı"t auretı'le 
se!<;.,,;nci ~a~~amba ı;inü 28/€/1939 h ı k • · h ahk ata mil ıstıyenler er gün m e- tını öğleden sonra kapalı bulun- yaptırılması is,i bas, katiplikteki 

~·' ;tler: imz:ıları. · b k" 'b' · d b' memız a• atı ıne müracaat e e ı- masına binaen ög" leden evvel it ketif ve tartnamesi veçhile açık 
fi~ l,.r imzaları. lecekleri ilin olunur. bankasına yatırarak makbuzile eksiltmeye konulmustur. Muham-
T. C İ71Ilir i :inci noter vekili Feh- 2293 (1347) encümene gelirler. men bedeli 1462 li~a 23 kurut 

mi Tenik resmi mühür ve imzası. 21-26-3(}.5 2163 (1279) olup ihalesi 10-7-39 pazartesi ırü-
Genel No: 1315 ÖzelNo: 1/187 ayınınyirmisekizinciçartambagünü nü saat 16 dadır. lttirak edecek· 
İ•bu mukavelename suretinin d,.;. 28/6/1939. 1 - Kartıyaka 1751 sayılı sokak- !er 110 liralık teminatını öğleden 

remiz dosvasında saklı 28/6/1939 İzmir ikinci noterliği resmi mü- ta 75 metre boyda kanalizasyon yap- sonra kapalı bulunmasına binaen 
tnrihli ve l:l14 enel sayılı aslına uv- hür ve imzqsı brılması, ba§kitiplikteki keıif ve öğleden evvel it bankasına yatıra-
gun o!du~u tasdik kılınd" Bin F. ·Tenik §Brlnamesi veçhile açık eksiltmeye rak makbuzile encümene gelirler. 
dokuz yüz otuz dokuz yılı haziran 2292 (1348) konulmU§tur. Mnh"llHJ"'ll lMdııli 23-2lıa05 ...2177 (ı.186). 

evvel it bankasına yatırarak mak-1 <as-.ı-ı-ıu \1->0JUJ ı• ;c ; y 

Izmir ziraat 
ğünden: 

mektebi müdürlü-

Orta mektebi pek iyi ve iyi derecede bitirmiş olanlardan bu sene 
mektebimize leyli ve meccani olarak 40 talebe alınacaktır. Talip olan• 
lann teraiti mektep müdürlüğünden ve bulundukları yerin ziraat mü
dür ve memurlarından öğrenebilirler. Kayıt ve kabul müddeti 1 Tem
muz 939 ili 15 Ağustos 939 tarihine kadardır. 

30, 7, 14, 21, 28, 4, 11 2232 (1346) 

•• 
Odemiş müstahsilleri itibar koo-

peratif bankasından 
10 Haziran 939 tarihli Yeni Asır gazetesinde İntİ§Br eden nıznaıııe 

dairesinde bankamız ortaklan 28 Haziran 939 tarihinde topiannıak 
üzere içtimaa davet edilmi§ ise de mezkUr günde nisap hasıl olma.dı· 
ğuıdan ayni ruzname ile müzakere edilmek üzere toplanh 15 TemnıUS 
939 cumartesi günü saat 10 a t8ıik edilmittir. Ortakların mezkUr tarilr 
te ödemİ§ incir kooperatifi bbıaamda hazır bulunmalan ilin olunur· 

2294 (1351) 



Bovven Rees 1 Messageries Umdal Olivier ve 

ve şürekası ı Maritimes A~~~:ı~D. Şürekası 
Deutsche Le-
vante Linie 

1 Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ADRİATfCA S. A. Dl 

HAVİGATİONE 
CUHARD LİME K U M p A H y A S 1 HELLENic LtNEs LTD. BİRİNCİ KORDON REES 

Liverpool ve HELLAS vr.puru 19i21 haziran ara- BİHASI TEL. 244J 
G. M. 8. H. HAMBURG 

Glasgov hattı THEOPHİLE GAUTİER vapuru 1 sın 'a beklenilmekte olup Rotterdam, LONDRA Rı\Tl'I : ~ANA vapuru 6 temmuzda bekle-
BOTHNlA . . temm tarihind l k · gUn İs- Hamburg ve Anversa limanlan için yük • nıyor. 8 temmuza kadar Anvers, Rot- ALBANO vapuru ıhtıyarl 25/6 da gele-

. vapuru Hazıran nihaye- uz e ge ere aynı •POLO• vapuru 3 BnZll1lnda Londra terdam Bremen ve Hamburg irin yük k 
tınde gelip Liverpool ve Glasgovdan tanbul, Pire, Napoli ve Marsilyaya ha- alaBcELaktırGİ.ON niha •. d \.e Anversten gelip yük çıkaracak ve alaeakt'ır · re ayni gün Midilli, Selaruk, Dcdeağaç mal çıkar caktır . vapuru ayın ye,,n e d Le dr H 11 , • -''k İstanbul, Burgas. Varna ve Kli.,tenceye 

G 
a . . reket edecektir. beklenilmekte olup Rotterdam Ham- a,nı zaman a n • ve u ıçm ~u TAHLİYE . hareket eder. 

erek vapurların muvualdt tarihleri, • • . nl :~ıı.. al al~tır. · ......, t lslınleri ve navlunları hakkında acenta Her türlil hoıhat ye mıılıbnat ıçm BI· burg ve Anversa lima an için~- a- İRLAND vapuru 24 haziranda bekle- CıuA D BARİ vapuru 29/6 tarihin-
bir teahhUt altına . mez. Daha fazla rinci kordonda 156 numarada LAU- calı:tır. LİVERPOOL HA2'2'1 niyor. Hamburgdan mal çıkaraeaktır. de ~]erek ayni gllıt "aat 17 de İstanbul, 
tafsil• . gırc RENT REBOUL ve ŞERtKI vapur a<en- BALKANLAR ARASI KRETA vapuru 11 temmuzda bekle- Pıre, Napolı, Marsılya ve Cenovaya ha-

.. t almak !çın T. Boven Reetı ve Şr. . ri 
1 

HATTI •MARDİNİAN• vapuru 10 Haziranda niyor Hamburc B An t reket eder 
run 2353 telefon numara.mıa mUracaat tıısmıı müracaat eclilmesı ca 0 nnur. ZETSKA PLOVİDBA Liverpoldan gelıp yük çıl<aracak ve ay- mal ~ıkaracaktır'. r<'mcn ve vers en 
edllmesl rica olunur. TELEFON : 2 3 1 5 A. D. KOTOR ru zamanda Llverpol için yük alacak - ROYALE HEERLAN 

DAİSE KUMPAHY ASI nLOVCENn tır. DEH HORSKE MIDDEL-.. ----------------•ı•-----•• . . •OPORTO• vapurunun yükleri b- HAVS•* . vap.':""u 17 hazır~ 939 cumar(e.ı gü- tanbulda aktarma edilerek Denizbank .... HJE, OSLO DEUCALİON vapuru 28/ 6 da gele-

T. C. Zı·raat Bankası nü Kooteneeden gelip 18 ha:uran 1939 •DUMLUPINAlı• vapuru ile gelr:niştir. BOSPHORUS vapuru 2• hazirand rek 1/7 tarihine kadar Aınsterdaın ve 
pazar günü saat 12 de: Le Havre ve Norveç için hareket ed:. Hamburg 1 in yUk alarak hareket cde-

Plro - Arnavutluk limanları - Kotor- eektir. eektir. 

Kur
••'"""'•-•= .. =: J88B Dubrovnik - Split Venedik ve 'l'riesteye D Al R AMERİCAN EXPORT LİNES İNC AGAMEMNON vapuru 5/'I tarihinde 
- ..,......... hareket edecektir. r ı• 1•za EXERMONT 4 t ' gelerek yükünil çıkardıktan sonra Bur-

Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası.. ANGLO EGYPTİAN • . bekl nly Nvapurku .. emmyükuzaal dokğ- gaz, Varna ve Köst.,nceye hareket eder. 

26 
•• ... h • *NE • • ıtıru. e or. evyor ıçın aca - SVEN KA on•~·- LİNiEN 

Şube ve ajan adecli: 2 _.... a.a .............. 
Zirai ve ticari her nevi Banka muameleleri PİRE MARSİLYA ve PİRE BEYRUT u ı EXCELLO vapuru 16 temmuza doğru GOTLAND motörll 28/6 da bekleni-

PARA BbttKTiRENLERE 28.800 LtRA HAYFA - İSKENDERİYEYE hat n en bekleniyor. Nevyork için yük alacaktır. yor. Rotterdam Hamburg Skandinavya 
.__ ..... YE VERE-K •CAİRO CiTY• LÜKS VAPURU ile D T R T için yük alarak hareket ed ktir aaıuuwaa ~ Marsilya için Beyrut-Hayfa-İsken- ' • · · VİNGALA ece · 

Zh-aat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az (50) hareket tarihleri deriye için hareket Doğum ve Cerrahi Kadın SZEGED vapuru 8 temmuza doğru d bekl ~ ınot!SrU 13/7 tarihin-
lirası bulıınanJara senede 

4 
defa -'-''aeek kur'a ile aşağıdaki plana göre ik- tarihleri hutalıklan Operatarü bekleniyor. Tuna limanlan için yük ala- erunc ~ olup Rotterdam, Ham-

_.._... 30/6/939 24/6/939 caktır. burg ve SkandinaVYa limanları için yUk 
raıntye dağıtılacaktır : Her gUn hastalarını saat üçten aon- ı k harek ed 

4 Adet l.000 Liralık 4.000 Lira 14/7/939 817/939 ra Atatürk caddesi .&ki Birinci SZEGED vapuru 28 hazirana doğru a ara et ecektir. 
4 500 2 000 • 28/7/939 22/7/939 kordon• 222 numaralı muayeneha- İskenderlye ve Port..ıt için yük alacak- ""' İ 

• • . GOULANDRls BROTHERS LTD tır. Sc.RV CE MA.RfTİME 
C • 250 1.000 • PİRE nesinde kabul eder. TİSZA vapuru 10 temmuza doğru Roumaln Kumpanya.sı 

40 , 100 • 4.000 • .uEA ffE• • •s TELEFON : 2987 beklenlyor. İskender!ye ve Portsaıt için SUC V 
100 • 50 • 5.000 ''" .....,. )) yllk alacaktır. EA A vapuru 6 temmuı; 939 ta-
120 • 

40 
4.800 • Lüks transatlantik vapuru ile Pire - TİSZA vapuru 10 temmuza doğru rihlnde gelerek Malta, Cenova, Man!l-

160 • 
20 

• 3.200 • Nev - York hattı Pire - Nev - York se- bekleniyor. Beyrut için yük alacaktır. ya, Jfmanlan için yUk ve yolcu alarak 

DiKKAT: Heaaplanndald paralar bir sene içinde :ıo liradan aşalll düşmi- yahat müddeti lZ gün, Nev - York fuarı DOKTOR hareket eder. 
Yenlere ikramiye çıktılı takdirde yüzde 20 fazlaslyle verilecektir. için husu.ı liatler Pireden hareket ta- SERViCE MARİTİME 1llndald harelret tarib.leriylAı navlun-

Kıır'ıılar RDede 4 delıı, 1 BJIOJ, 1 Birinci Unun, 1 Mart ve l Haziran tarih· rihleri: c 11 y t ROUMA.IH !ardaki de~erden dolayı acente 

•
!erinde ~ktir. __ 1TEMMUZ1Z ACUSTOS, Z3 EYLOL e aA ar ın BUCA.RF.ŞTI: vapuru 26 hazirana mesuUyet kabul etm-. Daha fala t.t-
____________ 1!!1 ____ 11 ________ ~•1 Gerek vapur!Ar.n muvasallt tarihleri., doğru bekleniyor. K&tence Kalas ve aillt için ikinci Kordonda FRATBLLI 

gerek vapur isim.len ve navlunları halı:- Tuna limın]an için yUk alacaktır. SPERCO vapur acentuına mOracaat 

Z .. "t Damlası kında acente bir teahbUt altına gireme. DUROSTOR vapuru 7 temmuza dol- edilmesi rioa olunur. . umru Daha !azla labıilAt almak için Birinci JZMJR MEMLEKET ru beldenlyor. Köstenoe, Kalu ve Tu- TK'LEFON: .. - IOOS 
Kordonda 152 numarada •UMDAL· na limanları için yUk alacaktır. 

Cinsiyet Kokuları 

(Erkek)( Dişi)iki cins losi yon( Maskülen) 
(Femtnen) etUıetle· 

Pi üzerinde f!laret• 

~~~~········· 

Bahar çiçejl 

Gönül 

Altmrtiya 

Falya 

Limon çiçeği 

Yasemin 

Son hatıra 

DEPO: 
Hilal • 

LeylAk 

Menekşe 

Amber ECZANESi 
Eczacı Keınal KAmil Ak'"~n a•k zevk nese ve sanat kokuları 

~ .. ._, 1 ~ 

·····················································································: 

~ Bol Gıda, Bol ziya, Bol hava ~ 
• 2 kahvaltı, 2 yemek, 1 yatak : B. 120, K. 60 Krş.= 

J .a 
-! 

e. 
"' ·~ .g !I -" -= 
1 .s 

-~ ı 

-= t~ ·! : .ı . 

~t 
~ ~ 

Yaınanlpr kampından bir köşe 

• F !!uraJı yePI : Karşıyalıa ı&lıele btıf• 
: 8 izahat : Karşıyaka eczanelerinden ve Beyler sokağında : VEREM: 
• MüCADELE .. ,_ . d •·--- : 
••••••••••••••••••• uupanserm en aJ.UllJ... • 
~ ··········~···················································· 

Taze Temiz Ucuz ilaç 
Her Türlü Tuvalet Çeşitleri 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTURAK Büyük Salepçloitln bam karşwnda .• 

umumi deniz Aeentalığt Ltd. mUracaat RAST AHESİ DAHİLİYE STE. COMMERCİALE sullyet lı:abul etmez. 
edilmesi rica olunur. MtJ'lf'AHASSISI BULGARE Daha futa ta!slllt için ATATtnut 

Telefon : 4072 Müdilriyet Muayenehane : tklnci Beyler sokak BALKAN vapuru 28 hazirana doğru caddesi 148 No.da V. F. Henry Van Der 
Telefon : 3171 Acente No. zs TELEFON : 3956 Burga.9 ve Varna için hareket edecektir. Zee ve Şsı. Vapur acentalığtna mU.--

Siz de bu kremden şaşmayınıı 

BALSAMIN KREMLERi 
Sıhhat hakıınhğuıın resmi nıhsatını 

hiliz bir fen ve bilgi mahsulüdür. 
Bütün cihanda elli senedir daima üs

tün ve eşsiz kalmıştır. 

Krem Balsam in 
Uzun bir tecrübe mahsulü olarak vU

~uda getirilmiş yegane sıhhi krem· 
lerdir. 

Krem Balsamin 
Şöhretini aöz ve prlatan!ıkla değil, 

sıhhi evsafını Lcndra, Paris, Berlln, 
Nevyork gilzollik enstitülerinden yüz
lerce krem arasmda birincilik mlikifıı
tmı kazaıımq. olmakla lııpat etmiştir. 

Krem Balsam in 
Gündüz için yağ""1z, gece i~in yağlı ve 

halis acı badem ile yapılmış gündilz ve 
gece •ekilleri vardır. 

KREM BALSAJl.IİN; öteden beri tannuııış lıuııuı.ı vazo ve tüp şeklınde satılır. 
INGtı..l:Z KANZUK ECZANESt. BEYOOLU - İSTANBUL 

1 Temmuz 939 denızciler bayramı 
yarış tertip komitası başkanlı
•ğından: 

l Temmuz 939 cumartesi günü denizciler bayramı münasebetile 
üyük ve eğlenceli deniz yanılan yapılacak ve müsabakaya iftirak 

· p derece alanlara çok değerli mükafat verilecektir 
Y arıtlara ;.tirak etmek iıtiyenlerin mmtaka liman riyasetindeki ya

rıf komitesine müracaatlan bildirilir. 
28, 30 2257 (1327) 

Kiraya verilecek dükkan 
D. D. Y alları 8 ınci işletme 

komisyonundan: 
lzmir Kemeri - Tepecin aokaimda 27 harita ve 20 kapu No. lu dük· 

kin 3 ene müddetle kiraya verilmek üzere açık artırmaya çıbrılmlfbr. 
lhaleıi 10. 7. 939 günü saat 15 de Alsancakta iıletıne binannda yapı
lacaktır. 

Muhammen 3 senelik kira bedeli 360 lira itibarile muvakkat temi
nah 27 liradır. Şartnamesi iıletme kaleminde görülebilir. isteklilerin 
muvakkat teminat makbuzlarile muayyen vakitte komiıyona gelme-
leri. 24, 30 2200 (1292) 

Vapurlarm hareket tarihleriyle nav· at edilmesi rica olunur. 
lunlardald değişikliklerden aeenta me- TELEFON : 2007/ZOOll 

-~~lll!!!lml!'l!~!!ll!I'!~~~~ 

SALONDA AT YARIŞLARI 

Bir aile eğlencesidir 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: Manisa, Aydın, Balıkesir, Denlzll.E 
; Matla, Antab'a, A(yonkarah.laar, Kon·; 
: ya villiyetleri ve ka..ıan için aceRtalıor: 
• • 
: aranınaktadır. : ............................................ : 

İZMİIWE HER Ttl".rtlNCCDEN ARAYINIZ.. FİATİ (100) PARADIR-
UMUM DEPOSU VE MÜRACAAT l'Eftt : tzMtR tKJNCl MIBÇILAB 
No. 8 - 10 MÜSKİRAT SER BAYİİ ıros.EYtN BAHRİ VE EKİP TlCA
RETRANESL 

lzmir defterdarlığından: 
Sekizde bir lıi11esi hazineye ait Tepecik mahallesinde Kemerde Kan

çqme yolu üzerinde Prina çıkmazında 2 numaralı muattal Prina yaj 
fabrilmamda meTcut ve tamamı 4500 ve aekizde bir hiuMi 562 lira 
50 Inau, muhammen kıymetli mecmuu 16 parçadan ibaret olan 8 adet 
Lamiko Te Arnıetik Prina lmranlan, çift ocaklı 6 parçadan ibaret bu
har kazanı 2 adet aabun kazanının Hazineye ait sekizde bir tu-i 
5. 7. 939 tarihine müwlif Ç8l18IDba günü saat on betde bilmüzayede 
ıablacaimdan taliplerin yevmi mezkUrda Milli Emlik müdürlüğünde 
mütqekkil aahf heyetine müracaatlan ilin olunur. 

23, 30 2115 (1282) 

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

Istanbul Cağaloğlu Sıhhat Yuı-du 
Sahip oe müdürü Maniıalı 

•• 
Operatör Orhan U nalan 

btanbulun lam me. kezinde bütün profuörlere en yakın "" ucm buaual ba. ... . . 
:o••hhıın...ı ... Erlı:elı: ve ı.admlara ait ber nm aıneii;,atıarıa iclrar ,o11arı, boiaz,E 
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lzmir muhasebeyi hususiye mü
dürlüğünden: 

HUDUDU 

Şarkan: Çay ve kasap Fetalôden metruk bahçe. 
Garben: Mehmet Ali bey zevcesi Te hacı Muıtafanin Te bacı Huan 

vereselerinin ve bazen köse oğlu zevcesi Emine H. vereaelerinin tar
latan. 

Şimalen: Tarik. 
Cenuben: Kasap F etakiden metrfık bahçe kıımen köprü. 
Balçova ve lnciralb mevkünde Ragıp Pllf& verese.ine ait yukarıda 

mevki ve hududu gösterilen 43 dönüm miktannda araziai müterakim 
vergi borçlanndan dolayı hııczedilmit olduğundan 21 gün müddetle 
ıahlığa çıkanlmıthr. 

Pey ıürmek ve tafıili.t almak istiyenlerin lzmir muhuebei huauıi
ye dairesine müracaatlan ilin olunur. 
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Lehistan Danzig ·için harp edece 
ilhak teşebbüsü önünde Lehistan bir harbe Almanyanın Danzigi 

sürüklenmeğe mecburdur. 

Almanya serbest şehire 
Silih g önderiyor 

Bu harbe lngilterede girecektir 

lngiltere, Almanyaya yeni 
bir muhtıra tevdi etti 

Danzig mezbahası ve radyo istasyonu Londra,Almanyayıçember altına alını 
hücum kıt' alarının enıri altındadır teşebbüs etmediğini bilfiil ispat etti 

Londra, 29 (Ö.R) - Beynelmilel va
ziyetin vehamet! bu sabah bütün gaze
teler tarafından kaydedilmektedir. 

Beynelmilel harici meseleler erı:ıtitü
liinde söz alan bay Vinston Çurçil bu 
vahim vaziyet üzerinde bilhassa dur
muş ve şunları ııöylemiştir : 

- •Öyle sanıyorum ki şimdi yeni bir 
buhranın arifesinde bulunuyoruz. Ey
}Qlde dünyanın yeni bir buhranla kar
'ılaşacağına eminim. Bu kriz bilhassa 
tehlikeli bir mahiyette olacaktır. 

•Eğer Almanya Danzigi ele geçirmek 
iddiasında bulunur ve ilhaka teşebbüs 
ederse Lehistan harp edecektir ve İngil
tere bu harbe :iştirake mecbur olacaktır. 

Nasıl ki 1914 te Belçikayı müdafaa 
için harbe iştirake mecbur kalnuşb.o 

.Yorkşayr Post• gazetesi Lord Hali
faksın son beyanabnın ehemmiyeti üze
rinde ısrar etmektedir : 

•Hariciye nazırı Avrupada istikbalde 
her hangi bir taarruz hareketi vukubul
duğu takdirde İngilterenin mücadeleye 
iştirak edeceğini söylemiştir. 

Bununla beraber Lord Halifaks Al
man milletinin meşru menfaatlerini boğ-

-' 
.. • 

mağı İngilterenln aslA düşünmediğini de Bir lngiliz harp gemisi 
tasrih etmiştir. Berlin 29 (A.A) - Ingiliz sefiri, hari- sinde olursa olsun bir harbe girmesi tak- hukukunu münsifane nazarı itibaro sl 
LEH REİSİCfumURUNUN NUTKU ciye nezaretine, Jngiltere hUkümetinin dirdinde Ingilterenin behemehal Alman- mak suretiyle Ingillz - Alman münaıt' 
Londra, 29 (Ö.R) - Radyoda Deniz bir muhtırasını tevdi ebniştir. Bu muh- yaya karşı hasmane bir hattı hareket batını iki memleketin ihtiyaçlarının rııil' 

haftası münasebetiyle söylediği nutuk- tıra, Almanyaya yeni bir deniz itilafı kabul etmesi mevzuubahis deg"ildir. tekabilen tanınması esasına istinad .~ 
ta Leh Reisicümhuru Leh ticaretinin • --'• 

akdine müteallik olup, Ingiliz siyasetinin Ingilt aJn Alm d'" b' tirmegı·· daima ve kuvvetle arzu etil"' dörtte üçünün geçtiği Gdynia ve Danzi- ere, y ız anyanın ıger ır 
&in Lehistan için ehemmiyetinden bah- Almanyayr çenber içine almağı aslft b- memlekete karşı bir taarruz hareketi ic- tir. Ve halen de bu arzudadır. Fakat 1" 
11etmiştir. Her millete mensup yüzlerce tihdaf etmemekte olduğuna dair Alman- ra etmesi ve Alman hUkUmetinin muhtı- giltere hUkUmeti, bu sebeplerden dolııY1 
gemiler de kendi mallarını bu limanlar yaya teminat vermektedir. rasında telmihte bulunmuş olduğu si_ Almanyanın son hareketini muhik gtJ' 
vasıtasiyle Lehlstana geçirmektedir. Re- yasl kararların büyük Brltanya tarafın- terecek •urette Ingiliz siyasetinde veY1 

lsicUmhur Leh siyasi ve ekonomik ls- Berlin 29 (A.A) - Ingiliz memoran- dan bazı memleketlere verilmiş olan ga- Ingilterenin hattı hareketinde bir ~ 
tiklıllinin esas unsuru olan deniz vilA- Polonya ordulan başkumandanı Mareşal Ridz Smigli .,. bayanı dumu Almanya da fena karşılanmışbr. beddUl vuku bulmuş oldugu· suretinde>' 

etiyle bütün Leh milletinin birliğini' rantinin ancak Almanya tarafından bu 
7etı Gazeteler bu memorandumun B. Hitlerin ktai k bul d kl beti° lJh etmiştir. arasında doğruyu yanliştan ayırmağa ayni zamanda bütün ihtimalleri en bU- memleketlere taarruz vukuu halinde no nazarı a e ememe e tJ' 

Gdyniada deniz haftası münasebetiy- çalışmağa !Uzum yoktur. Tecrübe bize yük soğukkanlilıkla karşıliyacak dere- 28 Nisan tarihli nutkuna bir cevap teşkil mer'i olacağını derpiş eylemesi halinde her, kendi mütalaasına göre, Ingillz· 
le büyük nümayişler yapılmış ve Lehis- ateş olmıyan yerde duman olamıyacağı- cede kuvvetlidirler. etmemekte olduğunu beyan ve lngilte- hasmane bir hattı hareket ittihaz ede- man deniz itilMının bahri vaziyette bit 
tanın deniz viJAyet! üzerindeki haklan- nı öğretmektedir. Teferrüattan sarfına- EXCELSİOR gazetesinde Pays yazı- renin Almanyayı çenber içine almak si- bilir.> istikrar unsuru olduğunu ve her tiif)f 
nın müdafaasına yemin edilmiştir. zar, Alman icraatının kat'! surette mu- yor : yasetine devam etmekte olduğunu iddia Alman memorandumu, dngiliz siya- faydasız silahlanma yarışına mAni ol' 

Londra 29 (Ö.R) - Danzlgdeki tes- ayyen bir mUnhaniyi takip ettiği görü- Danzig üzerine Polonyanm mukave- eylemektedirler. ıetini bir çenber içine alma siyaseti> di- makta bulunduğunu ili.veye lUzwn / 
l!hat bilh;..... dikkati celbetmektedir .. itiyor.• metini intaç edecek olan her türlü Al- Gazetelerin b••liklarında ezcümle ·•il 

"-''-· dan el · bil PETİ p • ~•stE d Bo ..., ye tavsif etmektedir. Bu tavsif, yerinde rür. Eğer şimdi Alman hilkümeti, Jıö, Şarki •• ;;.,.ra g en yenı otomo T ıuu N gazetesin e r- man icraab, Polonya hakkında vadedi- şöyle denilmektedir: hır' ltil•'ın büsbütün' ba•ka bir ~ 
kafileleriyle mahalli göni!llU kollanna gues yazıyor : len İngiliz ve Fransız müzahe.etini der- _ cGeç ka~ cevap. Almanyanın değildir ve Ingilterenin niyet ve tasav- w • 
1.ştirak etmek üzere yüzlerce genç tu- Bize öyle geliyor ki : Berlin Danzig hal harekete getirecektir. 1933 deniz itilMından vaz geçti"'-' ta- vurlan hakkındaki yanlış bir telAkklden olduğu iddiasında bulunacak olursa, ; 
ristik hududu geçtiği bildirilmektedir .. meselesi için bir ihti.IM çıkbğı takdirde ORDRE gazetesinde Bure yazıyor : "~ ibarettir. Bu te!Akklnin tashihi icap giltere hükUmeti, bizzat iti!Afname 
Bunlar muhtelif kışlalara tevzi olun- bir kısım İngiliz ve Fransız efkll.rıumu- Mesele sarih bir surette ortaya kon- mamiyle anlamamazlık. Ingilterenin eder. Bau arazinin Alman hudutları da- kAmına nazaran böyle bir iddianın ııııl' 
muştur. Mahalli hUkUmet göni!llU kol- miyesinde mevcut görüş ve takdir far- muş bulunuyor : Hitler Danzigde dava- Berline vermiş olduğu mağrurane nota.> hi!lne alınması, Almanyanın ef'al ve ic- hik olamıyacağ.ını beyan eder. Maaııı' 
larının ihtiyacı için bir çok at müsadere kı üzerinde spekülasyon yapmaktadır.. yı kazandığı takdirde Polonyanın işi ta- raatını haklı göstermek için ileri sürmüş fih, Alman htikUmeti, bu gibi terai~ 
ebniştir. Bu kabil hesaplar fena neticelere mUn- mamdır. Bu takdirde FUhrer kendisine Londra 29 (A.A) - B. Nevil Hender- e~ 

oldu"'• sebepler ne olursa olsun bir çok fiilen mevcud olduğunu iddia etıneJll Leh gazeteleri Danzige şarki Prüsya- cer olur. Efk§.n umumiyelerinin mütte- henüz mukavemet eden bütün doğu son tarafından hariciye nezaretine tevdi "~ tedir. 
dan hileli olarak ithal edilen harp mal- bit mUzaheretlerine mazhar olan Lond- Avrupası milletlerine hAkim olacak ve ediliniş olan ve Ingillz - Alman deniz mehafilde hiç şüphesiz huzursuzluğun 
,:ı:emesinin ve teşekkül eden g~ni!llil kol- ra ve Paris hükUmetleri mihverin Dan- Fransa ile İngiltereye de silfilılannı bı- itilMmm feshini mUbeyyin 27 Nisan ta- artmasına sebebiyet vermiştir. Diğer taraftan Alman hUkümet!, J 
.farının, ~anya ~"!ından ilftn edilen zigde olsun, başka bir yerde olsun her rakarak Bitlerin emirlerini beklemekten rihli Alman muhtırasına cevap teşkil Binnetice, Ingiltere hükümeti tarafın- tere hUkUmetini kararını vermeden et' 
sınır harbınde yenı hır halka olduğunu yeni kuvvet darbesine karşı koymağa başka yapacak bir iş kalmıyacaktır .. B. ede d d Um1 .. 1 d dan ittihaz edilmiş olan kararların gaye- ve! vaziyeti tedkik ebneğe davet eyi•' 
kaydediyorlar. azmebnişlerdir ve bu azimlerinde sebat Daladiye, salı günü söylediği nutuktan 1 . n me°'.oran um a eze e §OY e e-

Fakat, diyorlar, bu tahrikler ne Dan- edeceklerdir. İngiltere ve Fransa şimdi da anlaşıldığı üzere, bu hususta hiç bir nilmektedir: al, küçük milletlerin büyük Britanya meHmışa~~·Alman memorandumuııa ~ •. 
zig'deki, ne diğer taraflardaki Lehleri yalnız azmebniş olmakla kalmıyorlar, hayale kapılmamaktadır. - <Alınanyanın Avrupanın her nere- veyahut bizzat Almanya gibi hakları '"' 
sinirlendiremez. Bütün bu gönUllU te- olan istiklAlden emniyetle mütena'im itilafının feshini natık nazariyle ba~. 

t:,.~~~~nın kat'i vaziyetiyle Japon harp gemı·ıerı· ~~abb~::ıaı:ç~ur:~y~~';:~z=!ı:: :r::=~c~.:;:t~~~=:i~l~ 
•Kuryer Polski> gazetesi amele ekip- ., ğu ortadan kaldırmağa yardım etmek edilse dahi, Ingiltere hUkümeti, iki b~ 

!erinin Danzig ile şarki Priisya budu- "' 1 Jet .. 
dunda mühim bir köprü inşa ettiklerini olmuştur. kümet arasında evve ce müşave~ j)r 
ve Danzig şehrini şarki Prüsya otostrat Bu gayeyi takiben büyük Britanya bulunmaksızın, böyle bir bahanenJJ1. 

şebekesine bağlıyacak olan bu köprü- ç e he 11 e e b b d ç e tarafından son zamanlarda girişilmiş olan ri sürülmesini kabul edemez. 
nün sevkUlceyş ehemmiyeti büyük bir ın sa 1 erını om ar ıma n, ın tay- teahhi!tler, yukarıda işaret edilmiş ol- Jngiltere hUkUmetl, Almanya bii~~ · 
&er köprü olacağını haber veriyor. duğu veçhile, şart ile muli:ayyettir ve meti, Almanya hükümetl ile blr~ 

Leh gazetelerinin bu sabah haber 1 d d b 1 fiili' mahiyet "~--p etmeleri için allka- -ı b' ··sı 'd k ve ~ SS hU • k b ı .... ..,... sag am ır esasa mu enı açı • • ...ı 
:~:ı::~~r;erle;,,ışıe:: t~: yare erı e mu a e e e u onuyor dar milletlerin bir tecavüze maruz kal· bir anlaşmaya varmak imkAııını te<I"' 
m tahtı muhafazaya almışlardır. Ser- malan icap eder. Bundan h8'}ka Ingil- etmeğe Amade bulunmaktadır. 'J 
best şehir mezbahalarına gönüllü kolla- tere hUkümetl, Alman ticaretinin inkl - Eğer Almanya, ltilafnamede te5 t 
rı için frigorifik et stokları teşkili için Paris, 29 (Ö.R) - Japon donanması- memiş bir adaya çıkmağa muvaffak ol- Bundan sonra Lord Eliban, §()yle de- pfını tahdid etmek niyetinde olmadığı edilmiş olan yüzde 35 nlsbeti ile }teJI ı'I 
emir almışlardır. nın Çin sahilleri boyunca faaliyeti hak- muşlardır. miştir : gibi, böyle bir arzusu da yoktur. Bila- sini artık bağli addetmeğe lUzUlll. ~ 

Alman Gestapo şefi B. Himler dün kında Çinin muvakkat merkezi Çunkln- Bir çok jonklar (Yerli kayıklar) ile - Vatandaşlarımızın uğramış olduk- lds Ingiliz - Alman tediyat lti!Mı muci- miyorsa, bu cihet, açıkça söyleniWJJI' 
sabah Danzige gelmiş ve bu şehirdeki den ŞU haberler veriliyot : birlikte altı Japon harp gemisi ve Japon lan hakaretlerden dolayı, İnııilterede hince Almanyanm emrinde mühim mik- h"'- ti {l)o 
Hitl t kil • ft. ~:.,;, Leh g S t lan da h• ıl 1za1 ek icap eder ve Ingiltere W..Ume , _,..ır er eş atını te LŞ eu~•-· a· va ova yapı Japon ihraç hareke- tayyareleri Şekyang ~inin açığın , .. s olmuş olan infiali e etm iç~ tarda serbest kambiyo stoku bulunmak- tp• 
zetelerine göre bu bir teftişten ziyade tinden sonra Japon bahriyesi Çinin ce- elli kilometre şimali şarkide bir adaya çok zaman geçmek lcıuı eder. Japon hU- . .. ·- , • 

1 
rın kuvvetleri arasındaki nisbete Jll 'JI' 

bir tasfiyedir ve şüpheli unsurlar Dan- nubu şarki sahilinde hareketlerini ge- hücum ebnişlerdir. 240 Japon bahriyeli- kUmetinin Tiençin hadisesinin halli için tadır. Ve Ingiltere hi~lmm~tı'._zarur'. ~ a~ nid eski hesaplarla kendisini uzuıı . .} 
zigdeki hücum kıtalarından çıkarılmak- nişlebniştir. Yüzlerce Japon bahriyelisi si adanın cenup kısmına çıkarak bir yan bir müzakere esası teklif etmiş olduğu mUtekad~im şart te"'.'°' edildigı, _tabm_ di- man bağlı tutmaz ve bu hesaplarlll ıP 
tadır. Danzigdeki hücum kıtaları Al- Fuçeunun 40 kilometre şarkında küçük hücumu yapmışlardır. söylenmektedir. Bu hUkümetin İngilte- ğerle sakinane ve bıtarafane hır muza- edilmesi iktiza eder. . ,~ 
manyadan gelen bir cok SS !erin mü- bir adaya çıkarılınışbr. Bu ada Fukyen Londra, 29 (Ö.R) - Tiençin vaziye- re ile teşriki mesaide bulunmak için ilk kere için zaruri mukaddemeler olan kar- Maamafih, Alman hükümeti, Dlerıl,.Jr 
rakabesi altında teşkil edilmektedir. vilayetinin sahilleri açığındadır. ti hakkında İngiliz - Japon müzakere- şart olarak Japon aleyhtarı bütün un- şılıklı ltimad ve hUsnUniyetin tesisino ten sakit olmuş olan eski itilllfnaJll_e ;ıl' 

GAZETELERE GÖRE Fuçeuya karşı Japon taarruzunun çok !eri gelecek hafta Tokyoda başliyacak- surların ortadan kaldırılmasını istemiş imkan hAsıl olduğu takdirde Almanya- kil.mı yerine ikame edilecek yeni bif ,eJ 
Paris, 29 (A.A) - Bu sabahki gaze- yakın olması sebebiyle Kukyen vilaye- tır. olduğu söylenmektedir. Japonyaya kar- nın iktısadl vaziyetini ıslillı maksadiyle llifname akdi için müzakereye gir.W',,p. 

lelerin Danz.ig mesele~i hakkındaki ya- tinde örfi idare ilan edilmiştir. Min neh- Tiençinde vaziyet iyileşmiştir. Yeni- şı tecavüzMrane bir lisan kullanmak . tikbald yeni miizakerelere girismek iiJl' 
zıları : rinin mansabı tahkim edilmiş ve gerek den mühim mikdarda erzak ve muhtehl istemem. Fakat şunu söyliyeyim ki, Ja- ıs e ' tasavvurunda ise Ingiltere hü~afı lf 

MATiN gazetesi diyor ki : ecnebi, gerekse Çinli gemilerin nehre gıda maddeleri ge~tir. Fakat Japon- pon lisanında •Teşriki mesaı. kelimesi tasa~urund~dı~. . . Alman hUk:ümetinin böyle bir 1 ,. el" 
Oldukca mühim mikdarda Alman su- girmeleri ve çıkmaları menedilmiştir. lar hafta sonunda ablokayı sıklaşbrmak şu manaya gelmektedir : Ingiltere hukumeti, Almanya ile harp tinad ettirmeğe muvafık gördüğll ,,.r 

bay ve neferinin Danzigdeki gönUllU Sekiz Japon harp gemisi Min nehri niyetinde olduklarını bildiriyorlar. •Kendisinden kat'iyyen izahat iste- etmek şöyle dursun, diğer milletlerin lar hakkında vereceği malumata 11' 

müfrtzclerine kaydedildiği ve mühim mansabında Çinlilere hücum etmiş ve Londra, 29 (A.A) - Lordlar kamara- mekslzin Japonyaya her istediğini ver- - -------------- nuniyetle intizar eder. ...~ 
mikdarda silah ve mühimmat sevkiyab sahili bombardıman etmiştir. Japon tay- sında Lord Elibanın Tiençin hadisesi ve mek... si indirilmiş olacakbr. Bundan başka Ingiltere hUkümeti, bilhassa a!i~-
yapıldığı itiraz götürmez bir surette sa- yareleri de bu hareketlere iştirak etmiş- Tokyo hUkUmeti ile girişilmiş olan mü- İngillz sefirinin Tokyoda müzakere- Tokyo hUkUmeti, müzakereler esnasın- ki noktaları bilmek arzusunda~·11[\il bittir. !erdir. zakereler hakkında sormuş olduğu bir !erde bulunurken daimi surette bu nok- da Tiençin bankalarında bulunan elli 

1 
_ Alman hUkUmeti, böyle b. it "t"' 

FİGARO gazetesine göre Danzige gelen Japon bahriyesine mensup tayyareler suale Lord Halifaks, evvelki gün avam tayı düşüneceğini zannederim. Diğer ta- milyon gümüş doların Japonyaya tevdi- akdi maksadı ile ne zaman ınilzı!• 
iki bin Alman, VıstUli! geçecek Alman Fukyen vilayeti sahili üzerinde istikşaf- kamarasında B. Çemberlaynın vermiş raftan Japonyanm İngiltereden Çinin şi- ini talep ebniştir. İngilterenin bu talebi 
ordularına vakit kazandırmak için Po- !ar yapmışlar ve Fuçeunun 75 kilomet- olduğu cevaba benzer bir cevap vermiş- malinde Japon dövizine müzaheret et- de kat'! surette reddetmesi icap eder, ye girişmek arzusundadır? 11ıfl~ 
lonya ordusunu durdurmak üzere teşkil re şarkındaki mevkileri bombardıman tir. mesini istemesi mümkündür. Lord Halifaks şu cevabı vermiştir ı 2 - Yeni ltilMın merlyetl zaJll"de~ 
edilen gönüllü müfrezelerini talim mak- ebnişlerdir. Çin sahil bataryaları Japon- Lord Halifaks, Japon sefiriyle konu- İngiltere hükümeti, bu teklifi evvelce - Evvelce de söyledim .. Tokyodaki onun feshi veya tadili hallerini ıJot.11 

&adiyle sevkedilmişlerdir. !arın ateşine mukabelede bulunmuşlar- şurken Tiençinde İngiliz tebaasına ya- reddetmiştir ve bu kararından dönmiye- müzakereler mahall1 meselelere mUteal- edecek ve her iki tarafça Jllll~Jil ,r 
JOUR gaz~tesi soruyor : dır. Bununla beraber yüzlerce Japon pılan ve müsamahası kabil olınıyan ha- ceğini zannederim. Aksi takdirde Çin- liktir. Milletin ve Çindeki İngiliz teba- edilebilecek ne gibi maddeler te• 
Danzigde neler cereyan ediyor : bahriyelisi Min nehrinin mansabından karetler hakkında çok şiddetli bir lisan deki ve Uzak şarktaki beynelmilel tica- asının hissettikleri heyecanın şiddet!nl 
• Oanzigden gelen bir sürü haberler yedi mil mesafede bulunan tahkim edil- kullanmış olduğunu ill\ve etmiştir. ret ile Japon ticaretine bir ölüm darbe- takdir ediyorum.. mek tuavvurundadır? 

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


