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ll&n münderecabndan gazetemiz mesuliyet kabul etmez. 
Cümhuriyetin ve Cümhuriyet eserinin bekçl.ri, ıabııklan ~r d~ll!f gazetedir 

• 
iZ 

Darp oldngn ı· kdlrde 
Seri ve müessir teşriki mesai için 
Le rıdrada görüşmeler yapılacak 

---·--tr---

G. Kazım Orbay 
-*Londrada bul nur• en 

Arnavutluk baş vekı li ve 
Arnavut heyeti 

Roma 2 ( ö.R) - Kont Ciano bu sabah A.
navutluk •Batveldli» B. Vemaçenin l'İyuetinctı.
ld Arnavut delepayonunu kabul ebnİftİr. H.
:ret Krala, Amanıt ordUIUDUD ltalyan mUMIMlı 
bTvetleri muma ithali lıçln bir talepname talt-
dlm ed~ L.. 1 _______ _. 

• 
1 

Fransız G. Kurmay 
başkanı general 
Gamelin de kendisiyle 
temas edecektir 

Başvekil, Parti genel sekreteri ve vekiller Kurultayda 

---&-

Silah ve tay yare ihti
yaçlarımız lngiliz 
piyasasından teda

rik olunacak .•. 

Kurultayın U. toplantısı 
imar işleri üzerinde çok ehemmiyetli 

- YAZISI 3 cü SAYFADA -ueneralIWm.OrbayTaluamb imn ı?ohn4' •ed• ederken bazı görüşmeler yapılmıştır 
--8~e~k~l~e~n~e~n~~~~~T~h~e~tis~In~g~ilı~.z~d~e!!'!!'!!!!!!nı~·za~lt~ıs~ı ~~~-=8~.===G~a==f=e=n~k§::o~I 
Anlasma... lngiltereyi heyecana 

aicninxtiVwT düşüren kaza gecird· 
soVYETLERİN -
DEMOKRASİLERLE 
TEŞRİKİ MESAiSbi 
MANİ OLAMIYA.CAKTIR -*- . ~EVKET BlLGtN 

Gem~ nihayet 
Mürettebat 

suyun 
sağ ve 

1 Londra 2 (Ö.R) - Geçenlerde bir 
Mihver gazeteleri, Molotofun ha- Amerikan tahtelbahirinin kurban oldu

ric~ politika Üzerindeki beyanatını ğu feci kazayı andıran bir kaza netice -
latısmara teşebbüs ettiler. Ortada sinde bir İngiliz tahtelbahiri de batmış
halledilmesi imkansız ihtilaflar mev- tır. Bu denizaltı İngiliz denizaltı filosu
~ut gibi anlaşmanın akdinden teah- nun en modern bir cüzütamı olup 1090 

hürü bariz bir sevinçle karşıladılar. ton hacminde idi. Liverpol açıklarında 
Hislerini b~ .suretle meydana koy- batmıştır. Son haberlere göre dalgıçlar 
maları lngılız - Fransız - Sovyet mürettebattan 18 kişiyi kurtarmağa mu
j~ifakının katiyet kesbetmesi ihtima- vafiak olmuşlardır. 
imden ne kadar endişe duyduklarını Londra 2 (A.A) - Dün saat 13,30 da 
göstermeğe kafidir. Filhakika Litvi· Birkenheadşın 50 mil açığuıda denize 
nofun istifasından sonra Alman dev- daldığı ve tesbit edilen üç saatlık mtid
Jet adamlarının, Alman gazetelerinin det bittiği halde suyun üstüne çıkın~ 
Sovyet Rusyaya karşı şayanı dikkat olan •Thetis• ismindeki yeni tahtelba -
bir sükılt muhafaza etmeleri Alman hirin akıbetinden deniz mahfillerinde en
politikasında değişiklik için fırsat ~e edilmektedir. 
beklendiğini ihsas ediyordu. Eğer Tahtelbahirde 5 zabit, 48 nefer, gemi
Sovyet Rusya taarruza karşı aman- yi inşa eden ıCammellaird> Firmasının 
Bız bir mücadelede daima 0n safta 20 mühendisi ve amelesi ile amirallığın 

yüzune çıktı 
salimdir •.. 

yer almak azmini muhafaza etme- bazı eksperleri bulunmaktS idi. 
İngilizlerin yeni denizaltılarından Thetis 

Ayın on birinde 
Ankarada olacak 

Hariciye Vekilimiz 

Ayın on beşinde 
Moskovaya gidecek 

---·---
İstanbul 2 (Hususi) - Rumen 

hariciye nazın B. Gafenkonun bu 
ayın on birinde Ankarada buluna -
cağı, Ankarada iki veya üç gün 
kaldıktan sonra Atinaya gideceği 

ve Yunan başvekili B. MetaksUla 
görüşeceii haber veriliyor. Siyasi 
mahfillerde Ankarada yapılacak te
maslara büyiik bir ehemmiyet atf
edilmektedir. B. Gafenkonun An .. 
kara ziyaretini müteakip hariciye 
vekilimiz B. Şükril Saraçoğlunun 
da ayın on beşinden sonra Mosko • 
vaya gideceği tahmin olunmakta -
dır. 

Bu ziyaretin Ttirk • Sovyet anıa,. 
maları iizerinde bir defa daha ve 
teyid edici bir konuşmadan ibaret 
olacağı zannediliyor. 

seydi, eğer Lltvinofun iktidar mev- _ SONU 7 İNCİ SAHİFEDE -
kiinden çekilmesi hakikaten Sovyet- ~- ------------------------------

lerin dış politikasında bir değişiklik Bı·r ku·· stahlık 0 •• rneg~ 1• daha yaratmış olsaydı şu Bolşevik düsma-
nı Almanya çoktan yüzündeki ~as
keyi atar, Moskovaya iş birliği teklif 
etmekten bile çekinmezdi. Almanlar 
Sovyetler1e ticari anlaşmalıır yapma~ 
ğa çalısırken büyük Alman sanayii
nin fikirlerini ne~neden Ren ve Ves
tefalya gazetesi Mo1otofun medhiye
sini yapıyordu. 

Bu medhiyelere neden lüzum 

lskenderunun Türkiyeye terki Şarki 
Akdeniz statükosunu bozuyormuş(!!!) 

görrnüslerdi? 
Mol~tofun Sovyet Rusyadaki Bu gülünç iddiayı ortaya 

prestijine zarar vermek için mi? Roma 2 ( Ö.R )-
Yoksa Almanyanın artık Sovyet 

düşmanlığını terkettig"' i zehabını İtalyan lejyoner -
d k !erinin Kadiks -

uyan ırara bir yakınlaşmaya zemin 
hazırlamak için mi? ten hareketi. mti-

Makyavelci bir politikanın tezahü- nasebeti ile Isp~ -
ratı üzerinde zihin yormak manasız- yol gazeteleri Ital
dır. Biz neticeye bakalım. Salahiyet- ya lehinde maka -
tar Alman mahfelleri pek çabuk an- le nezrediyor~ar ve 
]adılar ki ümidleri boştur. Sovyet diyorlar ki: Ispan
Ru!!ya tu7.ağa dü-:ımiyecektir. Bilakis yanın düsmanla - ' 
kollektif emniyet mefkuresinin en rı İtalyan 1 jyoner
hararctli tarafları olarak beynelmilel lerinin 1 areketi 
vaziyetten istifarJe edecek.bütiin gay- dolayısiyle sevin -
retlerile bu mefkureyi realize etme- meklc hata ediyor
ğe çalışacaktır. Moskovanın Baltık lar. Onların akıt
devletlerine garanti verilmesinde is- tıkları kan muaz -
rarı sadece Avrupa hudutlarını ga- zam muharip alay
ranti etmek arzusuna münhasır sayı- lan tevlid etmiştir. 
laınaz. Bu teklifte, ayni zamanda İspanya m6.nen 
kollektif emniyete daha müsaid bir Roma ve Berli -

atan yarı resmi bir Alman gazetesidir 

Türk - Fransız 
---·---

Anla§ması üzerinde 
müşterek 
delllarasyon bir saat 
meselesidir 

Paris - Soir' dahi 
be yan at tekzip 

ediliyor 
İstanbul 2 ( llusilsi ) - (Tan) 

Ankara muhabiı'inden aldığı bir 
habere atfen Türk - Fransız anlaş
masının esas ve teferrüatı üzerin -
de hemen hemen tam bir mutaba
kat hlsıl olduğunu ve müşterek 

deklarasyonun bir gün ve saat me-

- Foto muhabirimizden -Tayyare ile -
Ankara 2 (Buınısf) - Kurultay azaJarmdan bir heyet bu sabah TUrkkuşu 

sahasını ziyaret etnıif u~oşlarda hazır bulumnuştur. 

~ * Ankara,! (A.A.) - Ctimhurlyet halk nizamnamenin encümene tevdi edilmif 
partisi beşinci büyük kurultayı buglin olan 28 inci maddesi hakkındaki aşağı .. 
öğleden sonra reis vekili Hilmi Uranın daki encümen mazbatasını okumuştur. 
başkanlığında üçüncü toplantısını yaır BtR MAZBATA: 
mıştır. 

Rei:s, mUzakereyl açarken Türk hava 
kurumu riyaset.inden gelen bir teskere
de kurultaya iştirak etmek üzere hariç
ten gelen delegelerin hava gençlerimizin 
çalışmalarını yakından görmeleri ve ta
kip edebilmeleri için türkkuşu tarafın
dan yapılacak gösteriye davet edilmekte 
olduklarını bildirmiş ve bunu takiben de 

Şeftfrden Çehreler: JJ 

1 

1 

C. H. P. be§inci bilyük kurultayı Yü
ce başkanlığına: 

Tekrar görilşillmek Uzere enctinıene 

alınan ni.ı.amnamenin 28 inci maddesi, 
başvekil ve parti genel sekreteri hazll' 
oldukları halde tetkik ve mtizakera 
olundu. 

- SONU 6 iNCi SAHİFEDE -

---·--· 
GCMR'OK İHRACAT MtIDtlRt) B. ŞEVKİ 

El llitadtu vel ih.racAt 



SARIFE2 

Halka ait işler 
FENI AGR 

ŞEJiiR HABERLERi Beklenen 
Anlaşma ••• 

Sürünceınede kalamaz aarif eki\i 
-+

Muallimlerin vazile-

Y ni giimt'uk kadrosu geldi eiÇ em K~T 
S O'VYE1'1.Elllll 

Valimiz B. Ethem Aykut'un vilayet 
dairelerine gönderdiği mi•him tam;m 

lerinden ayrıf mama
larım temenni ediyor 

lthalit gümrüg" ü, yeni bir:::~. 
. MAM OLAMITACAK'ftll 

laııı ttam saat sekmie aarü '.Elkili B. J.Hasan Ali Yücelin 
ımııuaıım.truı::ge1en ~. bll8 ı- j mzruQ,yle :nşaf:ıila'lti tamim meluıi§tir: 

metotla çalışacaktır *:tEVKET B~ 
la kadnr ~.et i§leriy.le meş- cM.esle1t ..aiknda§laınmdan bazilaı:.ı.nın 
gül olıruikta, -vıtnyetin çalışma -mekaniz- başka ~ere geçmek üzere vekilliğin 
masını yeni esaslarla takviye etmek'ie- ~ muvafakatini almak için müracaat ct-
dir. Halk işlerinin sürünceıncae 'kalma - tiklerini görüyorum. Mühim bi r kısmı 

Bir baf 
ihracat 

müdür aavinlili ilıdaı edildi, 
gümrüğü muhasebesi kaldırıldı 

zemin azırlamak 1kas&ı "CVaMtr. lşte 
Almanları asıl endi§Cye düşüren nok"' 
ta ... 'Bugüne 'kadar Alman politikası 

unda B. Ethem Aykut ~en ıOk:ullar.ı.nda yeti§eıoek ~ Gümrük baı müdürlüğü kadrosu gel-
dün ı&üre1er müdürlerine .aşağıdaki ta- ıüm ııve ~tim · meslegine hanı-~. mi'l ve bazı ilaveler yapılnu§tır. Baı '111Ü-

münleri öndermiştir: ı0lrullarunızc1n .senelerce 'hizmet edere'k dürlüğe yeniden bazı salahiyetler bahşe-
:11. - YurddaŞlar ıtanıfmdmı \\~iliıyet ~ tecriihelerinden yurt çocuklarını den mevzuat ilave olunmu~tur. 

ma'kamma \Verilip .:aidiyeti ıhasebi.}4e tev- ıis:l.ifade ettir.roekt.e bulunmuş olan .arka- Gümrük baş müdürlüğü vazifeleri 
4i we havale edilece'k pallu -:ve po.lsı.ız di- ~arınım ö_ğretme.nlik heyatından uzak- ağırla tığı iQin 70 lira asli maa§lı bir ba§ 
Jek ığ:ıtlnr.ının tik ey. ediği ı.daire - t... !eymalarınm hem neSlelt, hem :memle- müdür muavinliği ihdas olunmuııtur. Baş 
lerden iŞn m~ mımme1esi kanu- llre:t. ç.in ıne kadar zarar.Ü ı()ldl.lğunu; mes- müdür muavinliğini vekaleten, _şimdilik 

~pı:taca~ ta:a:ı imlr1nn- lhığin asil zev'k ve Jıey.eearuru derinden baf müdür muaviı\liği şefi Mehmet Man-
kenarla mütruaa ya- ıdey.füik.lar.ına yakınaan p:hit oldu_ğum caoğlu yapacaktır. Ayrıca baş müdürlü-

~ JTDfümac;lktlT. Bu gibi .ijğretmen1erimirln takdir ederek mes- ğe bağlı 40 lira maa§lı bir muhasibi me-
kiığdlann ımnamel - ya1m.x ~dı ile'kten uza'küı§mıy:a ırazı ıcılmıyacalclıırına sullü" ihBas olunm~tur. ihracat güm-
t.ld,ı> en ıCel'D.p 'lt1er- .emmim. rüğü muhasebe tefkilatı ilga edilmi~. 

k'.Hi , ıt.eşkiltıtı esaSiyıe • . _ Onun 'çin .kat'i.i ibir r.uuret olmadıkça Mezkur muhaeiplik ıvazifcsini şimdiye 
• ma desine wiikan bu · ' 3 t eSle:k .:arh&§1armıın bizden ayrılmak kadar görmekte olan -Emin. itluı.lat gÜm-

iö-p!lldalCiaın b1nil iile muamele mesrrisinde ir miyar ı01acalrur. V.eril&- - • ürar.aatte 'ıbulunmama1armı ıke:n- •OWO• b . Ü~· .• · _ _ıilmiatir Jtha ..ıııı~~ ... - . • • - . rugu mu astp eıne ... ayın cu • ...,. • -

meVkiinc 'koynn vil.ayetin, lbu ~ ~~- cek_ ~ım:n. su"'.1-1e <temını 'J~ ~"kıt arıennden -ı,ek'lerim.> lat gümrüğü mtiliaaibi Ye fa Düzgün teka-
ia iş sahibine haber vermek içın ~t- geç.ır.ılınemesını .de ıiliı.1e etmek .ı.ter.ım.• -•-

lann vilayete yollanması elzemdir. Bu ** J • ı · d 
ıibikfb'lan wıak~.&ahipleri veya.W.- D~ERDE TAM BİR TEMİZLİK zmır ımanJn :an 
dikli ve'kl'le'tnaıneyi 1hair. Wkili talqp Vali B. Efhem A.}"kut, blitiin daire'le- Yapıl an ihracat #tak. 
edebilir. Rastgelen, şunun bunun işini re, kazalara, nah.iye müdürlükleı'iae 
takip edemez ve takibi kabul .oll.lllamaz ~erdiği miami~ BŞ3ğıd:alci~okta- kında son rakamlar 

2 - Arzuhal ve dilek mahiyetinden lana nazara alınmamru bilclirmi§tir: Izmir acenteler biiliii li!!tesine göre 
pyri 'Olarak ihavale wc ıtevodi .edilecek i - Odamlıır qf"wı mutad olan te- mıevsim iptidaınnilan 2 7 'Mıtyl8 tarihine 
ftS!lit kağıtlardan cevabı müstelzim ola- miiliği Y'!Pmakla beraber her 'haitanın kadar 73466 ton üzüm ihraç edilmiştir. 
na da süratle cevap vermek icap.eder. Cumartesi günleri öğleden sonra tatil- Bu yekun içinde Almanyanın hissesi 50 

Bu hus~ · erin ··ı:il.b:ne- den istifade e&ııek daire1erde tam bir bin 1879 tondur. 

Oda laf' 
kongresinde 

- -tr
Odaların vazifeleri 
hakkında icap eden 
kararlar af rnacak 

üde scvkedilmiıtir. 5ovyetleri A~a iflerindcn uzak 
Gümrükler umum müdürlüğü tarafın- bulundurmayı istihdaf ediyordu. Bir 

dan gönderilen bir heyet Avrupa güm- müddet Şimali Şarki ve cenubu Şar~ 

rüklerinde uzun uzadıya tetkikat yapmış kide bitaraf bir kuşakla bu maksada 
n bunlardan tatbiki mümkün olanları vasıl olduğunu zannetmişti. Artık 
vekalete tavsiye eylemişti. Avrupa güm- kuşak şimalde Polonya.. Ccn.pta 
rüklerindeki bazı usullerin lstanbul ve Romanya cihetinden mevcut ~e-
l . .. ··LJ • d .,, H . .!J -.!L _ ğildir. Baltık devletlerine :verıle-
znur ,gumrua. enn e ' az:ıranoan raua ek . .il A•--- ıL·-w Ş k 

ren tatbikine karar verilmiş ve teşkilat eh d garl antdı eRı-:wnaııyka uıı Dd bar 
u ut arın a usyayı arşısın a u

yapılmıştır. 
:lacaktır. 

!ithalat gümrüğündeki ·cra, ,mevzuat, V · t b -'L'l- dökül'' Al-
·..:t • ~ "-----''-- rvis1 . ~ 8%Iye u ~ unce 

yazı ı_.erı :ve mun1UtC1Jt1 ee en. .,. man1ann son ümid olarak yine .,..-
rupa gümrüklerinde tatbik edilen uail ~daya sanldaklannı görüyoruz;. 
üzere çalı acaklarclır. ıBu ııuretle ihp.lka n Diyorlar ki: 
esbabı .mcs8lihe lbaz:ı kolailildar temin -c:Kiiçük dev.ledcr .için Alman ada· 
edilıriiJtir. .likcai hay8lidir (!) Aaal büyük tdıl

ıke tiiÇ1cr it:tifab yarW.'ktan eonra Wt 

Imtl.hanla• Ruı tehlikeei '(r) ,Minde *" fini 
a ~.On n i!!rtbc• 

hakkında mohalilerin ks&rioi .ıa .. 
Olduklarını .-1.:Jw sH du ( ;>) 

--!&- Fakat ı......u:, :i y iıııils*le •· 
Velıaletiıa ı,;,. tamimi fll!D.Waim\ie nr _.? 
~mfibarilar Jb.1r1rma. mauif weklle- Şu zavala Hila J • - ... fU bir--~ 

tinlieıı apğıaald !tamim ,e1ıniftir; lı'kmücaarıJefon -...-wwb-
il - U y.il lBaZiran ıclenesiDde lise- ~llfllD Çc'k~, fil .beifh.l.t 

lerde yapılacak olan o1gun1u1t sınav1a· Arnavutluğu yutan ~t Rusya 
si yolundaki IDa'hiliye elkA1etl talim.t.ı temizlik yapat:a1dan1ır.1Dcv1et &lire1eri- Son afta içinde sevkiyat 267 tona 

lmlımd11nılacaJrtır • .nlıı femjzl\ği &ak .liiLumlu Ye Önemlidir. baliğ .o'lmUŞWr. 
İzmir, Ankara, t>tanbul -ve Karadeniz- rından fen kolunun fizik - kimya, ede- mı} 

ıdeırnı.lere ~ Odacılar ı lhizmeile &zla .ıi~ et- incir i ncat, 18j5 1 tonu Alroanyaya 
de ticaret ve sanayi ofüilan teş'ltllatı teb- biyat kolunun 'tarih - coğrafya sorüları Hayat sahası nazariyesile küçüle 
dil edilerek ticaret ndilannın sanayi iş- vekillikten gönaerilecektir. Diğerlerinin milletleri birer kurbaılLk koyun yap-

ıirıi!e ôr.mÜ§ cllam:r .ıiltı• ısö- ıüıiilm:iyeoe'k ~ ıesa.s •• er;iy: e ınğrap - olmak -üzere ı( lııhırda dahil} 41805 ı:toıı· 
EÜ ~ Ihatır o1mama1ı:: i,Çİl1 S".aztlalb :aildardır.. dur. Son !hafta 'çinde '49 on incir !Maç 

ler iyle ui:<raşmıy,ac.ağı bildirilmi§tir. ..soruları .sınav ..komisyonlarınca tertip :rnak istiyen Sovyet Rusya mı? 

reQhile muamele ~ hareket gerektir. 2 - Yangın öndürıne resaiti~ !İ§e hazır olunmuştur. 
Hiç bir dilel:: c v.npsız lk:ılınnma'lt esas e ıis ·çin .ihrn edilmiş rlacakb.r. Su do- Mevsim içinde 36286 balya pamuk 

Şehriınizdcki alakadarlara gelen ma- olunacaktır. Fizik - kimya sınavı 22 Ha- Mihverin kurbanları ortada olduk· 
lumat.a göre bu .haber nevsimsiz .adde - ziran ,Perşembe, tarih - coğrafya sınavı ça kim kimi aldatabilir! 

ıtır. u o'lmas:ı Jhımgelen lkoğalar .:süpriintü ihraç edilm.iııtir. SDn ha:ftnnın .312 baly.ası 
:S - 'Miilbalrat ıınemur1armın .muame- :teru.lkcSi ihizmetini ·npm.ağa ~ e ilil- da bu yekuna dahildir. Bu haftaki sevki· 

<lilmeldedir. Son 1balıarda Ankarada top- 29 Haziran Per§fil'lllıe ,gilnil yapılacaktır. 
lanacak. ticaret ve sanayi odaları kong - Diğer sınavların ıgünleri okullarca tes- Alman propagandasının İngiliz 
resinde bu husus hakkında bir karar ve- bit olunacaktır. ve Fransız umumi efkarına .ithaf 

tta ,,.......__.,.,,......:: " !kenl!ileriııiD ıme.m.elidir-
WiWJ.:~ . .,, yatıRomanya ve lta1ynya jdi. rileccktir. Eu zamana ıkadar da ticaret 2 - 1930 tarihli lise ve oda okullar ta- edilen kısmı da varClır. 

Fuarımız • • 
çın 

Hukümet1n 100,000 ıira,,k t3hsisatı 
bu hafta içinde komiteye vet"tlecek 

Kultiirpar1:tcm yiize1 bir "köşe 

Son hafta içinde limanımızdan 830 ve İktısad vekiletleri mevzuu inceleme- limatnamesine göre Haziran ve Eyl<U Sovyetlerle 0 ttifa'lc demOlımlsilenn 
ton palamut ıihracruı yapılmıştır. A>•ııca ğe fırsat bulacaklardır. devresinde lise mezuniyet imtihanlarına ölüm veaikumı ttefkiJ ec1~İf ... 

.gireceklerin matematik, tarih - coğraf- Demokraailer.in ölüm 'Mel'jlgynıi 
ya, iabit ilimler sınavları yazılı olarak çoktan beri ıimza ICbaİf olan 1MibYer 
yapılacak e bu ..smırvların :soniları sı- gazeteleri ne diy:e :hayilanıyorlar ~ 
nav komisyoıllarmca -tertip olunacaktır. Bu masallma hala kulak veren 
Bu mezımiyet 'sınavları olgunluk sınav- var -mı eanıyorlar. Beyhude nefes 

Dikıili iSkelesinden Nevymlca 200, l.on-
draya l 00 toıı palamut .ilımç edilmiştir. 

Son hafta j~inde Jçonyaya 45 §İşe 

ci.va ihraç eailmiştir. KüTiük iskelesinden 
Liveıyola 300 ıton zm~pzı:ra madeni iihnı; 
eailmiştir. 

"''' 
Bir adam 

Gene karısını ağır • 
su,.ette .~.araladı 

• -*-
Polis kollej ine talebe 

alınacak 
Polis ıkollejine bbul ~cek .. ~e~ larmın yapıldığı :müddet j.Çiude ve.sınav tülrettiKlerinin farkında cdeğa mitlir

lerin kabUl şartları mnıyet müdürlu- komisyonlar.ınca lüıibit olunac.ak günler- ler~ . 
~ne.~~· !P.o~. krilleji, devle- de yapılacaktır. ı1ng'iliz - Fransız - Sovyet >göriİf'" 
tın ııdiger a-esml llise1eıinin CU'llldır. Bu 3 - 1930 ..tarihli lise :ve orla okullaı· melerinde daha bazı zorluldar wa...

itibarla. men§e •. e istikba1 bakımından, talimatnamesine gö_re Haziran ve Eylw dır. f.:alaı.t §İmÖİyedcaclar daha~ 
kanun~ ~ 1lııe1ere ~lunan ~- devrelerinde orta okul mezuniyet .sınav- zorlı.iklar verdmi~ alilı.ığwıa ~re 
lardan istif~de ~· IBu gı?.ı - larına girenlerin türkçe, tarih - coğraf- anlaşmanın akdi gecikmiyccektir . 
lere m~eki- ve kültürel sahalaroa yük- ya, mctamatik soruları ~·azılı olarak ya- Hiç 'r şey~ hiç bir Jcunret 5oYyet 

Kcma'lpaşa kazasının B~ı~nr myün- selmek ~:UU ~1~- pılacak ve bu sınavların .soruları komis- Rusyayı sulh Ye :immrlık :tlirnm için 
de 'bir 'fiaaisc olmuştur. ::Bu lJmyfüm Bay· KolleJe gırmek :ı~ 1zmirde yapila- yonlaı:ca :tertip -Olunacaktır. dcmdkrasilerJe 

18111
imi w: <:total J:.ir 

ram oğlu ~cbıned Duyan, ~1'tl~ar:ında- cak .imtihana .Atustosun ilk günü baş- - •- teın:iki mesaiden alakoy~..&br. 
ki eşi ~tma ile nralnrında cercynn caen lanacaktır. l nmltereden sat·ın ~ lltLGflf 
bir müna'lmşa<l~n sonra zavntlı kadınca- - • - & ~ SEYKET 
ğızı 'hıçalda mtlhtelif yerlerinaen nğır Sıhhat lfJe lıa·a1ır isteri alınan ay,gı.rfar Ka. Amerika ........ ... 
surette -:ynra'lamıştır. Bn. Fatmanın ya - ' ~ b .. .J ·ıJ • 
ralllrı sol irulağındn, so1 kolunda ve göğ- tahsuatları ~.aca f! y e gonuer.r ı gönüllitlel'I 
sündedir. Yaralı kadm İzmirc getirilerek Seie.rilıisar \'e 'Tnrbalı be'lediyelermin Sıfat işleri i_çin ~ıın duraklarına gön- Vaşington 2 (Ö.R) - .Amerika har-
ınemleket hastanesinde edavi a1tma derilen damızlık aygırlar bu duraklarda biye naZll'l dUn hava ordusu için 24 bin 
alınmı§tır. 939 yjlı büt.çelerinde .ısilihat •e aytt ıig- vazifelerini bitirerek Bucadaki depoya gantılln kaydı hakkında hazırlanan plAnı 

- - leri için ~dıldan l't8hsisatlar, sıhlmt aönmtlşlcrdir. ilan etmi~ir. 
Ve1rulet.1nce 1asVip etlnmiştir. İngiltereaen satın a1marılk Karacabey - • -

/nciraltı plajında 130 - • - harasına sevı.tedilen u ha1issüddeın 'İn- Burnouama K üc,ük 
Ankarada bulunan belediye rei~i Dr. I Ayrıca Ziraat vekaletinin 15,000 lira- d M l ·ıd. giliz aygırı ve 9 kısı-ak Karacabey hara-

Behçet Uz Nafıa, Muhaberat, Malıye VCjJik tahsisnt.ı da fuar mitcsi emrine :ı.·e- so y.unma o ası aaı ar verı ı ~---- larak k}..A;J~-;.4~ Bun 'v ·-ecrası 
sına w.-=ız o • n~ "\44U"'Bı.&.l· - s=a..,, ••• 

!licaret vekaletleriyle bazı temaslar yap- .cileccktiı:. ille.isin, ancak 9 Haziranda İz- yapıfıyor !Umumi muv:azcneden maaş alan bil- ların sıhhatlerinin mükemmel olduğu, Burna:va hele.diyesi, Bumavanın fimal 
:mışdır. Fuar işlerine yardım olmak üze- _..ı L... • ., ~ d"l k ed. umum dalrelermemuilaıiylelhusust ·aa- h ı · · il Eli -"-·- k 

.. . k la lO'D Oj:mııue ıu\u\macagı zanne ı ıne t ır. İnşaatı ilerliycn 1nciraltı p1~ı.nda 130 .. . .. . . araua "Yent ~· o unan • t mııcına o- lqy1aıodao geçen ve yajmudu meveim-
l'e hükilınctçe bUtçeye onu n " .B h d eli . .. t~-: re ucretlı memurlarının ucretlerı dün nuldukları blldirilmiştir. lerde ta,•,.ra,_ h•••rat yap- Lij..::t.. r•v liralık tahs. tı b hafta .. d L-Jko 1)r. e çd Uz Ankaradan av et e n- soyunma odası, ..genış l:.uzme v.eı:~ t .]' .:J:t __ , • H •. d 

1 
,._ ~ ...... - ~ \ı- ,,.., 

ısa n u ıçm e ıLWı" - • . • • • ık ewye ewıuuştır. ususı ı are maaşa - * 
Jlliitesi emrine verileceği haber aJ.ırumr ce fuar .ahaı;ında inşa faaliyetine bil.tün 6DO ~şıyı ~t~ c~cck. kapalı. ve aç rının tediyesine Pw.artesi günil başla_ - - mecrasını tanzim ettirocektir. Küpk sq 

Jmiyle başlanacaktır. )Wdcr1 Jıavı bir gazınG .ımp ~te- cak 16 _ 60 ya~ mecrası temizlenince.Bunaavanm bir çok 
tir. &r. Plajın &üıade ince bir Jkum tepesi na hr. _., mah&llatı, au l>aslunı tehlikeeinden uzak 

Dlia yetim, dul ve mütekaid maaşla- d 
k • ı • me;dana getirilecektir. Gazinonun ve rının teCliyesine ba.şlanmı_ştır. araS 10 3 kalacaktır. 

a ti ı PJiijm ıin,şasmı -üzerine alan müteahhit, -•- -•-

Haziran onunda yetiştirecektir. Herkes senede 30 Çalınan ker<l!•tel.er Ayşe Münevverin 
Tahkikat bitti. Muhakemeye yakında 

Agırcezada başlanacak 

Muhaber~t Vekaleti Kaymakçı köyünde saat kurs görecek Buca köprüsünün tamiratı esnasında 
Voeldl 1B. A1i Çetinkayanın imzasjyle beJedi y.e teıkiltitı Havaya kaytı paaif korunma bıwnu Nafıa muaürlüğüne aid ma1zeme<len bir 

"'1lfıyete -gelen bir-tamimde münakale ve Ödemiş kauısıoa bağlı Kaymakçı kö- mucibince IzmirdG halk jçin ıftavaya kar- kısım lkerestelcr çalınmıştır. Yapilan tah-
lMuhabcrc vekaletinin adı, 1 Haziranda yünde 'ibClclliye 1.eşKililtı yapılmasına ika- ıı iE korunma kursları Açılmuana kikatta bu keresrelerden bir kısmının 
aneriycle giren te kilfit kanununa göre rar rerilmiş ve bunun karamamesi. yük- :karar ;verilmiıtir. Pasif korunma k.anu- Nafıa yo1 çavuşlannaan Şaban 1pever 

. • . _ . . . _ . (Muhaberat vckfilet.i) olduğu bildiril - sek ıtasdika iktiran cylemi,ştir. nunun bir .maddesi. 16 yaşından 60 ra.§ı- tarafından Alaçatıôa Murad oğlu Abiae 
Tepecıkte lhs~~ .l.ehranın umum~ evı?- bınu~unun 45:0 ıncı mndd.esının be~cı mi§ 'Vt!! ım\ihaberatm bu "Wlvan altında !Yakında Ka_ymakçı köyünde belediye na :kadar Jlhcr vatandaşın senede 30 saat :satıldığı anlnşılmıştır. Suçlu hakkında 

de Bn. Ayıe Munev.ver ve Necmıyenın btmdine uy,cundur "VC u ıdam cezasını cereyanına dikkat edilmesi istenm.iştir. seç.imi yapilacaktır_ pasif Jtorunma kumarına aevamını mec- kanuni muame1eye te":essül olunmuştur. 
ölümü, bu ev lkirllc.cinden Aysel, Şük- amirdir. ..---- - --------- ------· buri lmaktaaır. ~u maddenin tatbiki -------------- -
ri>'e v.e Hidrıyclin ~r urctte yaralan- }\ğır cezada muha'kcme edilecek olan ~ I ciheti~ en kıea zamanda gidilecektir. ı 
malnrile neticelenen '!ftlütbiı! cinayetin Ali Oaman 9 yaşında dlduiu için Tıürk 1 ıBugün nıatineilerdcn itibaren - · - Vefat 
bilıkikatı neticelenaü tir. ceza kanwıunıın 56 CI aö.desinden is- E'·l .L s • 

Bu ~tlecin fi.ili o1an Ali Oaman ıtifade edecektir. ~lubu maddeden is- ıuamra tneması 
ikinci ~ 'hak.iuıl.iğmae yapilan sor- ıifaae cdec~ göre, m.dikeroeye .ev-

usu eımumda cürınü.üıitimfdmiftk. kedildiği unaade 30 sene "ğır hapis ce-
n ioleıdiği saçlar. !fürk ceza zumı ımüste1ı:imdir. 

Bir hır. ı.zlı• vci'k' ası Piyasada tömbeki yok 
Kemerde bir umumi e:-.·lle Tahir ;peh- Piyasada tömbeki buhranı vardır. n-

livan awnaa 'bir şa'hsın, Ali oğlu 'İsmail 'hisar iflaresiııiıı lb'ir aydan 'beri 1"Yaııeya 
Yılmazın cebinde bı.ihınan 42 buçıik li- aprUk ömhcki çikaınrmnasından dolayı, 
rasmı çaldığı nnlaşılmış ve para buluna- kahvehane sa~ tömbeki .ihtörasıfan
l'ak sahibine teslim edilmiştir. Suçlu nı lstanbaldan temin -etmt"ğe ha,Iamı§-
hakkındn tnkibnt yapılmaktadır. !ardır. ' 

Kanununun ıu uncu maaaesme tenJSaD uan oıunur. ı maaı DafK&D~wneaı 

Senenin Büyük bir FRANSIZCA :filmini takdim eder. 

4 NAMUS BEKÇfSI 
'Baş rollerde: 

LORETl'A YUNG 
Ve ROBERT'TAYLOR un yeni :ve en lkuvntli :rakibi 

RİCH.:AR'D G R .E IE N 
Programa ill ve olarak: 

19 MAYIS CENÇÜK BAYRAMI ütün teferruatwle 
SEANSLA'R: '3-'S-i ve akşamları 9 da başlar. . 

Bir kadın 
Uzun seneler lzmirde Muhasebei 

Husu.siye müdürlüğünde bulunan 
ve halen Ankara Defterdar mua-

:!> k / • .J vini olan B. Hasan F ehminin vali-
:rıaaaporf i& e esınae deleri evvelki gün vefat etmiş; 

fJGpurdan denize düştü cennzcsi dün kaldınlmı§tır. 
ıa.--=!- __ ,_,_ 1 d G ·ı B. Hasan Fehmi, validesinin ce-
'"""15ua• saat ~ .sıra ann a azı er 

_cı .!ll _ ~,- d , _.,_ H il · d nazesinde bulunmak üzere dün ak-
~ e ,o~ ac.mın a e evın e 
,-.,__ f- Al. · ka "2 §am tayyare ile Izmire gelmişse de 
.vu.uau 110 or ı ızanın rıaı ~ ya§-
J _ _ _ "' ..::.,,.___ 'l7" p tt S bu hazin törende bulunamamı§tır. 
.llll'lllll& .. 1 ... ~ ıı:anaca asapor a ur 1 

d .ı1 __ , _ d.. ·· t•· K d Arkadaşımıza ve sayın babalan-lVl!PmDn an IHDUZ;e uımuş ur. a m 
a .J:L "' "'- _;ı k h ki d·ı a n bnşsnğlığı dileriz. 
ernaı .~uttaruara astaneye na e ı - ------••••• •-.! 7' raipir. V azi,.ai 'teklikeei&dir. 



TELGRAF HABERLERi FonPapen 
Ankaraya dönclü 

Askeri heyetimiz Londraya gidecek Istanbul 2 (Hususi) - Mezunen 
memleketinde bulunan Alman elçisi Fon 
Papen bugün tayyare ile şehrimize gel
di ve akşam ekspresle Ankaraya hare
ket etti. Harp olduğ'n takdirde --"ltalyan elçisinin tek

zibine inanmayız,, 
Istanbul 2 (Hususi) - ltalyanın An

kara büyük elçisinin gazetecilere vaki 
olan beyanatında. Italyan mekteplerinde 
okutulan kitaplarda Türkiye aleyhinde 
şarkılar bulunmadığı yolundaki sözleri
ni mevzuubahis eden Tan gazetesi bu 
tekzibi yapan elçinin iki memleket ara
sındaki münasebatı bozacak bir hadise
nin z\ıhurunu önlemek hususundald bu 
kaygusunu hürmetle karşılamakla be
raber, sefire düşen asıl vazüenin, bunu 
tekzipten ziyade, şarkının Ti.irk.iyede 
yaptığı fena tesiri memleketine bildire
rek mümkiinsc bu hatanın tashihini is
temek olduğunu, yoksa Italyan ilk mek
teplerinde okutulan kitaplan getirerek 
cTan> ın bu iddiasını tevsik etmenin 
daima mümkün bulunduğunu yazıyor. 

Seri ve müessir teşriki mesai için 
Londrada görüşmeler yapılacak 

İstanbul 2 (Hususi) _Orgeneral Ka- hafta buraya gelecek olan Türk askeri heyeti İngiliz erkanı harbiyesiyle görü
mn Orbayın riyasetinde Londraya gide- Jıeyeti silah fabrikalaruu ve tayyare şecek ve aynı zamanda Türkiye için harp 
cek olan askeri heyetimiz bu sabah An· meydanlarını gezecektir. malzemesi mübayaasını müzakere ede-
L-- da hrimiz idi Bu ziyaret İngiliz - Türk ittifakının cektir. Bunu müteakip İngiltere ve Tür-
---a n şe e ge · •~1-1 ..0 dilin ktedir ki d k A • • k Londra 2 (A.A) _ Bir Türk askeri bir neticesi otaı:?k te.ıaıuu e e. . ~e a:,asın a as erı, sıyası ve e ono .• 
heyetinin öünmüzdeki hafta ordu mü- Türk heyeti, Tur~ ~rdusunun bilhassa m.ik ~uzakerelere Ankarada devam edı-
lettişi Kaz.ım Orbayın riyaseti altında silah ve tayyare ~htıyAaçlan hus~undn lecektır . A . . . 
Londraya gelmesi bekleniyor. İngiliz piyasasının ımkanlarını tetkik ey- Fransız erkanıharbıye reısı general 

Siyasi mehafilde beyan olunduğuna liyccektir. Gamelin de gelecek hafta Londraya ge-
göre, müsellah bir ihtilaf takdirinde seri Salahiyettar mchafilde beyan olundu- lccek ve Albcrson asker! ve bahri koru-
ve müessir bir teşriki mesai temini için ğuna göre Tiirkiye~·e verilecek harp le- sel şcnlikle~indc hazır bulunacaktır. 
icap eden tedbirleri tesbit etmek üzere vazuru Türkiyeye açılmış ihracat kredi- Nihayet, lngiliz ordusu erkanı harbi-
Türk ve İngiliz hükümelteri arasında !erile tediye olunacaktır. ye reisi Lord ~i~.or .~orte~iz o:dusu. baş 
müzakereler vukubulacaktır. kumandanını onumuzdeki Eyllılde Ingi-

Öyle tahmin ediliyor ki, Londraya ge- Londra 2 (Ö.R) - Türk ordu müfetti- liz ordusunun yapacağı büyük mancvra- -*-Jecek olan Fransız genel kurmay reisi şi general Kazım Orbay bir askeri he- larda hazır bulunmağa davet etmiştir. 
general Gamelin bu fırsattan istifade yetin riyasetinde olat'ak Ankaradan Lon- Fransanın Fas fevkalade komiseri ge- Çok şeni 

bir vak'a 
ederek Türk heyetiyle temas edecektir. draya hareket etmiş bulunmaktadır. He- neral Noges önümüzdeki Çarşamba günü 1 

Londra 2 (A.A) _ General Kazım yete İngiliz ataşemiliteri, ataşenavali ve resmi ziyaret halinde Cebelüttanka ge
Orbaym riyaseti altında önümüzdeki hava ataşesi refakat etmektedir. Türk lecektir. 

----------------------------'"7'"--------~ 

Amerika parlamentosu Istanbul 2 (Hususi) - Cümhuriyet 
gazctsi Izmitten aldığı hususi bir 
haberde, Izmit Ulu Gazi ilk mektebi 
muallimlerinden Habib Kocabaşın se
kizle on bir yaş arasındnld on kadar kız 

Bitaraflık kanununu müzakere ::~·:~;:~::.~0~-·lunduğunu •• 
NOT: Makinelerde vuku bulan ıırıza-

e tm eden tatil devresine girmiyecek !ardan dolayı g:=-=· . 
artı 1 t dili. 1 h' d H u taraf d Arja1Jtin ve Brezllyanm 

Vaşington, 2 (A.A.) - Ayan meclisi 
ffmdiki 30 milyar dolarlık miktar yerine 
~ milyara kadar uzun vAdeli bonolar 
ihracı içhı hazineye mezuniyet veren ve 
eıvvelce mümessiller meclisi tarafından 
bbul edi1ınif bulunan kanun layihasını 
ıeyi l§'arl ile kabul etmiştir. 

Vqlngton, 2 (A.A.) - Ruzvelt, son 
parlAmento içtimaının ruznamesini tes
blt etmek üzere Ayan ve mebusan mec
Jfslerlnin ekseriyet şefleri ve Garner 
ile g~Uşlerdir. 

Rumamede prodikl halde 4 mühim 
pıesele mevcuttur: 

1 - içtima! sigorta kanununun tadili. 
1 - Gelecek 1ene !§Sizlere yardım için 

.ıyrılacak tah.siaat. 
8 - Bazı vergilerin tadili. 
4 - Bitaraflık kanununun tadili. 

1 

Reisicümhur, yalnız bu sonuncu mad
denin büyük bir ehemmiyeti haiz oldu
ğunu işrab etmiştir. Mumaileyh, bu me
sele halledilmedikçe, kongrenin tatil 
devresine giremiyeceği kanaatini izhar 
etmiştir. Siyasi liderler içtima devresi
nin nihayet 15 Temmuza kadar nihayet 
bulacağını ümit etmektedirler. Bu şe

rait tahtında Ruzvelt büyük okyanus 
sahillerine yapmak istediği seyahate 
Haziran sonlarında çıkabHecek ve bu 
suretle içtima devresinin sonundan evvel 
V aşingtonda bulunabilecektir. 

Beyaz saray mahfellerlyle temasta bu
lıınanlara göre Ruzvelt seyahati esna
sında efkA.rı wnumiyeyi yoklamak mak
sadiyle harici siyaset hakkında bir kaç 
nutuk söyliyecektir. 

Bitaraflık kanununun bazı muayyen 

Yafa kapısında 
Bir suikast yapıld1. On dört ölü 

ve on dokuz yaralı var 
Kudüs 2 (ö.R) - Bu sabah Yafa kapısında yapılan suikasd kur

banlarının sayısı araplardan 14 ölü ve 19 yaralıdır. Ölenlerin biri bir 
polis çavuşudur. Diğer bir bomba, bir saat makinesile kurulmuş olarak 
yerleştirildiği mevkide keşfedilmi§, ve patlamıyacak hale sokulmuştur. 
Bu bomba saat tertibatına göre, saat 13 de patlıyacaktı. 

lngiliz otoriteleri, yahudiler tarafından tertip edilen bu suikasdları 
tecziye maksadile, üç yahudi otobüs hattının faaliyetini tatil etmişti~. 
Yahudi otobüsleri yalnız bir hatta işleyor. Akşama doğru daha hır 
arap öldürülmüş, böylece ölenlerin sayısı 15 ve yaralılar 20 olmuştur. 

Bir lspanyol generalı 
Tayyare ile Almanyaya gitti 

Seville 2 (A.A) - General Dueipo de Ilano, dün tayyare ile Al
manyaya hareket etmiştir. Mumaileyh sabık Alman muhariplerinin 
Kongresi münasebetile Stuttgart'ta yapılacak olan askeri bi rgeçid res
minde hazır bulunacaktır. 

General, Cumartesi günü Berline giderek lspanyol askeri heyetinin 
tefi sıfatile Kondor lejyonunun geçid resminde hazır bulunacaktır ... 

Stuttgart 2 (A.A) - General Dueipo de llano ile lspanyol erkanı 
harbiyesinden 4 zabit, dün akşam Boeblingen tayyare meydanında ye
re inmişlerdir. ________ ...;. ________________ , 

Bugünden itibaren iki eşsiz ve heyecanlı filim 

Kültürpark • 
sınemasında 

KA.DIN KALBi 
BARBARA J O EL 
STANVICK MACCREA 
Yavrusu çalınan bir annenin hırsızlığı göze alınası ve Nevyork 

şehrini yıldıran bir gangester çetesinin maceraları 

DENiZ KAHRAMANLARI 
CARY COOPER 

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

ş araa eme u ınan ı·ı i 
sarahaten cephe alınması üzerine hükti- yeni Polonya se. Arır. e~ 

t k · t'l d · . . Varsova 2 (A.A) - Yem Jantin se-me ongrenın ta ı evresıne gırmesın- . ;-. . . .. 
d 1 infi. d 1 1 .. d 1 d fıri Guillermo de Achaval, reısıcümhura en evve ra cı ar a muca e eye e-
vam ederek bunların mukavemetini kır- itimatnamesini vermiştir. 
mağa azmetmiş bulunmaktadır. Varşova 2 (A.A) - Yeni Brezilya se-

lnfiradcıların bir kaç ay devam ede- firi Joaclılın de Nascimentp - Silva, iti
cek bir mukavemet gösterebileceklerini ınatnamesini reisicümhura takdim etmiş-

tir. bazı siyasi müşahitler iddia etmekte ise 
de ~yan ve mebusan meclislerinin lider
leri kongre mümessillerinin 15 Ağustos
tan evvel memleketlerine dönmek hu-

Annam imparatoru 
tayyare ile 

susundaki arzularının mtikavemet ar- l'ransaya aeJcU 
zularına galebe edeceğini zanneylemek- Marsilya 2 (A.A) _: Annam impara-
tedirler. toru Bao-Dai, dün Air - France hattının 

Pensaoola, 2 (A.A.) - Amerika bah- bir tayyaresi ile saat 19 da buraya gel
riyesine ait bir talim tayyaresi Pensaco- miştir. 

la körfezinde denize düşmilştilr. içinde İmparator, otomobille Cannes•a stt-
bulunan iki tayyareci ölmüştür. miştir. 

Papanın beyanatı 
"Londra, Paris, Berfin, Roma, Varşovada 

fikirleri yatıştırmağa çalışıyorlar,, 
Londra 2 ( ö.R) - Papa, kendisini ziyaret eden katolik cemiyetleri 

mümessillerine şu beyanatta bulunmuştur: 
« Hariçteki mümessillerimin temaslarından anlaşılıyor ki sulhu mu

hafaza için her tarafta hüsnü niyet vardır. Devlet adamlarının tema
yülleri hakkında bana verilen malumat ümit ettirmektedir ki insanlık 
düşünceleri, mesuliyet hisai ve kendi milletlerinin en yüksek menfaat
lerinin takdiri bütün hükümetleri teklikeyi azaltacak şekilde harekete 
aevkedecektir. Bu ahval bizi hayırhahane yeni bir teıtebbüse sevketti. 
Londra, Paris, Berlin, Roma ve VJlrşovadaki mümessillerimiz fikirleri 
yaptıştıracak ~kilde müessir olmağll! çalıPııışlatdır.> 

Romanyadaki 
• 

seçım 

Adliye vekaleti 
müsteşarlığı 

Bükreş 2 (A.A) _ Dtin yapılan umu- İstanbul 2 (Telefonla) - Adliye ve-

m! intihabat sükfuıet içinde cereyan et- ~Jeti müsteşarlığına Temyiz mahkeme-

miştir 18 M il üfus' k iki' sı azalarından Sellin Nafiz tayin edil-
. ı yon n tan anca . t' 

m.ış ır. 

milyonunun intihabata iştirak etmiş ol- j 
ması y" tind iml b' .. ilk' spanyadan ttalyaya 

uz en seç er ır az son dönen I J I 
· t· N ı· ı b .. belli 1 a1ı: e yoner er geçmış ır. e ıce er ugun o ac - Kadiks 2 (AA) r· dahil' 

tır. . - spanya ıye 

nazırı B. Serr.ıno Suner ile İtalyan lej
yonerleri kumandanı general Gambara, 

......................................... dün akşam Duca d'aosta gemisiyle ital-

Deniz gazinosu 
VE 

Resturanı 
Yazlıfı Jıısmı açıldı 

İzmirin emsalsiz gurubunu zevkle 
seyretmek, öğleyin inbat karşısın

da yemek yemek ve hem de çok le
ziz mezelerle buzlu içkiler içmek 

için yegane aile lokantası 

Deniz üstünde 
DENİZ GAZİNO VE 

RESTÜRANIDIR 

yaya hareket etmişlerdir. 
İspanya topraklarında bir tek İtalyan 

muharibi kalmamıştır. 

BUGÜN iki filım birden 
3 - 6 ve 9.20 Seanslarında 

MONTEKARLO GECELERİ 
(Reve de Monte - Carlo) 

Baş rolde: LİLİAN HARVEY 
1.30, 4.40 ve 8 seansları 

VOLGA ATEŞLER İÇİNDE 

SON HABER 

Kurultay mesaisinı bıtirivor 

Bu akşam Reisicümhu
rumuz ziyafet verecek 

Ankara 2 (Telefonla) - Kurultay umumi heyeti bugün toplanmış, 
dilekler üzeriude müzakerel•r cereyan etmiştir. Alakadar vekiller iza
hat vermişlerdir. 

Kurultay yarın (Bugün) mesaisini tamamlıyacaktır. Son to..,lantı 
öğleden evvel yapılacak, müstakil grup azalarile partinin yeni grup 
idare heyeti seçilecektir. Saat 17 de de Cümhurreisliği köşkünde Reisi 
cümhur ve bayan lnönü kurultay azalarına bir garden parti verecek
lerdir. 

Heyetimiz hareket etti 

K. Orbay "her meseleyi 
görüşeceğiz,, dedi 

Istanbul 2 (Telefonla) - Orgeneral Kazım Orbay ve refakatindeki 
iki Albay ve bir deniz binbaşısı olduğu halde bu akşam ekspresle saat 
10,30 da Londraya hareket etmiştir. 

Askeri heyetimize lngiliz ateşemiliteri de refakat etmektedir. He
yetimizin Londrada bir ay kadar kalacağı anlaşılmaktadır. Kuzım Or
bay hareketinden evvel gazetecilere, «her mesele hakkında .mufassal 
görüşeceğiz» dem istir. 

Yeni Barem projeleri 
•• 
Onümüzdeki haf ta Mecliste gö-

rüşülecek, Eylülde tatbik edilecek 
lstanbul 2 (Telefonla) - Yeni barem projeleri bugün mebuslara 

dağıtılmıştır. Önümüzdeki hafta meclis umumi heyetinde müzakere 
edilecektir. Projelerdeki maddelere göre bu projeler, kanun olduktan 
sonra esas itibarile neşri tarihinden tatbik rnevkiine girecekse de ma
aşlı memurların maaş tutarlarında vücuda gelecek farkların mali se
bepten dolayı bir eylul tarihinden itibaren tediyesine başlanacak ve 
ücretli memurlar bu kanunun hükümlerine göre tasnif edilerek gire
bilecekleri derecelerin t~yini için bir zaman kabul edilmesi zaruri gö
rülerek kezalik bu cihetin de bir eylulden itibaren tatbik edilmesi tasrih 
olunmuştur. 

Liyıhalara göre, sivil memurların baremi onbeş, askeri barem on 
üç derece, bankalar baremi ise 14 derece üzerind~n tanzim olunacak
tır. 

Tediye edilmİJ sermayesi iki milyon veya daha ziyade olan banka
lar, Türkiye iı ve Türkiye ziraat bankalan projeye göre bareme tabi 
tutulmuşlardır. Bankalar bareminde asgari ma8§ elli lira, azami maaş 
alb yüz liradır. 

Hicaz kralı bizden bir 
askeri heyet istedi 

lstanbul 2 (Telefonla) - Adanadan bildirildiğine göre, lbnissuud 
Hicaz ordusunun tensiki ve tanzimi için askeri bir heyet gönderilmesini 
Ankaradan rica etmiştir. 

Türkiye -
arasındaki 

Fransa 
anlaşma 

Paris 2 (A.A) - Salahiyettar mahafil Türk - Fransız anlaşmaları
nın Sovyetlerle yapılacak olan anlaşmalardan evvel tahakkuk edece
ğine muhakkak nazarile bakmaktadır. Türk - Fransız anlaşmaları Tür
kiyenin Hatay hakkındaki isteklerini yerine getiren anlaşma ile birlik
te ilan olunacaktır. 

Türklere ve Ruslara esaslı tavizlerde bulunulmasına muarız olan 
bazı Fransız mahafili general Veygandın Ankaraya yaptığı ziyaret 
üzerine mezkur tavizlere taraftar gözükmesi neticesinde bu itirazların
dan vazgeçmişlerdir. 

Ankara Çocuk Esirgeme kurumu-
nun son 15 günlük yardım blançosu 

Ankara, 1 (A.A.) - Çocuk esirgeme kurumu başkanlığından: 
31 Mayıs Çarşamba günil çocuk esirgeme kurumunun Keçiörende kiaa ku

cağını ziyaret eden Mısırlı Prenses Hatice, yavrulanmızın bakım tarzların
dan mütehassis olarak çocuk esirgeme kurumuna bin lira yardımda bulun
muşlardır. Analık şefkaUarile dolu bu alicenabane yardımlarına kurum aleni 
şükranlarını sunmağı bir vecibe bilir. 

Ankara, 2 (A.A.) - Çocuk esirgeme kurumu genel merkezine son 15 gün
de müracaat eden 413 hasta çocuk ve diş bakım evinde 305 çocuğun dişleri 
muayene ve tedavi edilmiş, 17 yavruya para yardımı yapılmıştır. Dört çocuk 
da giydirilmiştir. Bundan başka 1189 çocuk ve anası kurumun sıcak banyo
larında faydalanmış ve 1581 süt yavrusuna kurumun süt damlasından 1040 
kilo pastörize edilmiş çocuk sütü tevzi edilmiştir. Keçförenindeki anakuca
ğına 97 müracaat vuku bulmuş bunlardan 28 yavru müesseseye alınarak te
davi edilmiş. Bu suretle 15 günde kurumca yardım edilen çocuk sayısı 3807 
ye baliğ olmuştur. 
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20 Vantilatör - 5 Büyük de Bugünden YEN • 1 itibaren Aspiratörle serinletilen 

4 Şahane Türkçe Filim Birden 
~··············v·~·~·r ... K~j)-y~·i~~ii~··· ........... ~ 
....................................................................... : 

1 - LEBLEBİCİ HORHOR 
2 • 3 AHBAP ÇAVUŞLAR eğleniyor 
3 - BURSA SENFONİSi 

Deniz kahramanları 8 - 4,45 
raJJldot SePUlslel'I de 
deuaın eylemeJıtedlP .. • 

(Volga en Flamınes) 
DAN1ELLE DARRIEUX 
Inkıjınoff - Albert Prejan 
METRO JURNAL No. 18 
Fiatlar: 20,25 Ve 30 kuruş 

~~~~~~FOKS JURNAL 
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Osmanlı 
Çeviren : Haşim Sami 

Saltanat Tarihinin 
Heyecanlı Bir Safhası 

-43-

Pişelıar Küçiifı tsmall efendinin flatıratı.. 
ANLA TAN: Eczacı K. K. Akla§ 

-18-

Meşrutiyetten sonra.:. 

-1:?-
YAZAN: Dr. G. A. 

Yemi e6.n h şİ de !birer ~aôen oca· 
ğıdır, her biri türlü türlü vitaminlerin kay• 
nagıdır. Fakat yemişlerin bu iki büyük 
iyiliklerinden daha üstün bir fazileti var• 

-=== E H R A z A D .kl\l)tmın vererek, hemıkcndisinin h~5de Huzura çıkınca, yüksek terbiyeli bir in- .iKız bunları JSöyleyinGe :ııacü§aıı ba§ı- .80ıilw~tirilmelcrl kolayca kabul edilebW.. 
· •lerin 1.:ı. v da ıh' ---1 gib' ğili' ::ı:~~'l., ~-.kl-~'- So bana ...-ttı...ıı •~ft.--LA- btr .}J aT aa yuzae -altı dereceCle 'BlkaJ• 

gemıcı o .A.Ugı ırcr yazı yilZDuua- san ı ı e p paw~ ..... "'"" ew..w. nra .ıu 'it""" ......... ve J.M.W:ıtuWW;U"" n- 1 1 anı 0 emleketin ,padişahı namına .cica ayağa kalkarak bir ôşeye çekllalm, ve kl§la hana baktı. Ben de başmı.ın bir J.şa- 0 
;rr m. dUI Cl ~ 8 fa1ai :ıc.mm.. 

ettiler. Meğer sultanın çok iyi yazı ya- :paBişah «atıırımw:!• emiinl v~ retiyle kızının çok doğru söylediğiıii tas- d a7:trz ne r:8 
8~. Üt ,at ~··=z 

Büyük 
& *EM* ., ,,, 'ZJ 

HALK Hikayeleri 
-23-

zan bir veziri bir müddet evvel b1ın~ kadar nynkta kaldnn. Padişah beni ye- dik ettim. O zaman padipluku:ınac t.truı.Y- a d~ a ço : k, · 
1 

er • '":; 
imiş. Sultan da endi menileketinde en meğe dbet etti.. Birlikte yemek yedik. munun dili adam olduğunu nasıl bildin?• aan avuna "Yll ':;: llereoeHe, j\}zB.e • 
iyi yazı ~ar.an aaamı :sevgili ıvezirin ~e- .Sonra kalkıp stili.is yazlyle şu cümleyi diye .sordu. Kız ıda «ben çocukken bana allaüen oluvor. 1l2!e ınc'h 8•441 lcu~ 
Tine tayin eCleceğini ilin etmişmiş. Ben yazdım: süt ninelik eden kadın slhlr yapmakta iB,ilS. lTue Uzllm 5:16, 'ıkuru.a ~ 1,6;, · 

v.ücuaumu :bir .SWJfial'W. Bütiin vücuau- aan .Pclc uzakta ohnıyan bir ı.rmaldan su bun1arı auyunca ve !lgıdı ıgörünce fır- «Ey baklava, masamdan hiç eksik ol- çok usta bir şey idi. . !Bu ~a ~&n faiileiln en 1:iUYilil UtY-
mun ı8l'll ıSUrette~jini.duydum. De- aldılar. ılCeylk: iiahilden ny.rılırkenJroşl.V> layıp !kağıdı 1:Ylikalafüm. 1Kaptan ;ve ce- oma.mı> o kadın bana yüz yetmlf türlü sihir tındedır: Yuzde 46,23 laOen •• IB'ır zq-
l'imlııtüzerinrle:mı:i.kıllar b:üy.lidü. Cm de yığa ra!ladım. Gemiciler d>eıni öldür- -mioiler 'kağıdı yırlacağımdan ikorktUlar. .Padişalubu pzılarımı gör.lince .bü3bü- yapmasını öğrettl I§te bu sayooe 'bu fuı tancsınl dkmaG.a • =len ala 
gözümaen aybo1Bu. 1 mek '.istefu1er, 'fdkat haricen ımay:muna Fakat ben ellm'le 1'tığıdı ttitmlren ibiir tün şaşırdı. Biitiln memurların ;ve vezir- maymunun da 4:iır a&m ölduğunu an- dmler. lhıikl onların zeytini ne kadar 

'Uza'ktdki gôlce'ğizin kenarma aoğnı :benzemelde 1bera'ber "YIDe insan idim. eliırile bir Oldta ~ ıbüem .getirmele- !erin oradan ~ele:rml emretti. Ve- }adım. Diye cevap verdL fence yedikleri ,1imdl anlll§lluar. lmu 

yürilaüm. G.b1iln aurgun su1an üzerine Göilecimae insani bir bakı.§ vardı. meni rini işaret ettim. Benim bu işnreiJerimi zirler, çekildikten sonra kölelerden bt- K:ımı bnbası §alltıı öir ızeytiıiı bJr dkmaCla tunca vilcllt 
akseden hayalimi görünce hem korktum öldürmeğe kalkışan gmicile:re, }'rilvan- görünce imna ~ir hokka ile bir kalem rine kızını odzya getirmesini emretti. - Senin bu kadar marifetlerin olsun fazıa alka1e:n olacak aemA.1Eqilik zanıP-
hem ..de .kederden dona .kaldım. Gölde cı v.c ya§lı gözlerle öyle bir bakı.ş bak- E!tirailer~ ğıdm ıüzerine 'bazısmı ta- Bir az sonra padişahın nur'topu gibiıgü- da ben blhxey.eyim? Nasıl olur, dedi, lı olmakla beraber, aksine, fazla aJb. 
ördüğüm hayal koca bir maymunun tun ki, kaptan beni b1aürtmeğc "kıyamadı. 1Jik azlSlnı ulüs wıızı ile ir ).kaç şiir zel kızı odzya girdi. E~ ~tle ba- sonra ilAve etti. cŞu ınay.munada eski lenik ae zararlıdır. 

haydli iB.i. Allaha dun etmek üzere ağ- Kimse bu maymuna ao1runmasın dedi. yazdım bu ıyazı o :kadar ,güzel aÜ§tu ki na baktı. Sonra babasına dönerek: insan kıyafe'thı.e sok fut onu kendime ve- Ceviile cilc.mek pek tatlı gelir ama, bO-
zımı açtığını zaman ağzımdan çıkan lCe- Gemiye gittik. Gem'ide 1knptanın her söy- 'ben 1bile -yazaıklarıma şa§Illl§tım. :Etra- - cBaba. deill. Bu oaaBa yabancı bir zir yapayım> tün yemi~lerin ak.sine olarak ceviz aom:a-
limelerin iru;,an söz.il oıauğunu gördüm. ledlğini anlıyor, fakat cev.ap veremiyor- lfnnda benim ne yazacağınu seyre ıgelen- erkek var. Benim ylizU agık od.aya gel- Kız babasının bu ricasını kabul etti dan kana yüzde 11 derecede dc.~ilik lN"' 

Her '§eyi insan gıôi duyuyorum. '.Fakat dum. Maamafih her istediğimi hemen ller şaşırıp kaldılar. Hattı\ geminin kap~ anemc naml mli&nade ediyorsun?.> dedi. ve hemen beril eskist gibi insana çevir- rir. Onun yerine fındık ekme1c yerıeıilx 
a.ğzımı nçınca'. ağzımda 'korkunç bir i.ıül- y.apıveriyordum. Onun için hem kaptan ttanı bcrii !hemen urada evliltlığına ka- Pad~ah: mek için !bazı şeyler bazı dualar okuma- .biribirinl ımııunıkııı;tılar G. A. 
tıden başka hır şey ıçıknnyordu. lhem de emiciler beni çok sevmeğe ba.ş- lbııl etti. - Kızım dedi, bu odada, senden ben- ğa ba~ladı. Y.avtı§ yavat Ilı.ava Jk.nrarfu.. ::2 

Bir 'taşa ıyaslananık kendi ha'lime vcı !adılar. Mamurlar gidip yazımı padişaha gös- den ve ıha ımey:mundan lbn.§ka kimse yok. Git gide sarayı kararilıklar l>UrüyUp 'bu- h izcileri meiSİ 
acı ağladım. Böylece gi.in1ex, aylar B.ü~r ço'k ıniliın.it esti. Mavi dalgalar 'termiŞleı;, -pndi_şah yazımın -güze1liğine - Nasıl yok, babacığım, bu g<SrdüğUn mağa başlafü. Gökler, .-dallar, ovalar, Bük.-eşe ·diyor 
neler geçti. Fakat sevinçleri, saadeOcri arasında gemimiz beyaz 'kanallarını nç- ayılmış. iMemur ar 'bu yazının 'birıinsan maymun, b"ir · ahm oğludur. Baba- şehlrdekl evler gözlerimizden keybol- V.arşovn 2 (A.A) - Krnl Karolün tıibJ 
yal"ıw jYavaş gideren :zaman !benim de mış martılar b1 iiÜiÜlesü:z.ille waracağı- afından ih;ğı1 :bir .maymun tarcifmclan sının ismi~ ıBu genç delikatilıyı du. Derken miiUU,, Cinin göKlere yük- ta çıkışının dokuzuncu yıldönümü m11-
kederlerimi dindirdi. Nilu\y.et o .zaman- .mızlimana Yar.dık. O.memleketin sultanı w:azıldığmı söyleyince umdi§Ah immma- iblisin oğullarından Carcari denilen bir se1en enClaını g1iilerlm1iln 6riUnae 'be- nasCb<!tiYle Leh izeilerl ieş1dllltmm rei
larda dolaşa dolaşa bir deııiz Jloyısuıa ıgemhnize memut1ar ,gönderdi . .Gemin.in ım~. F.alatt vezirler ıısrar efilnce padişah Cin -çarpml§, "Ve onu maymun '!kıyafetine lirdi. Gözleri mışileler gfbt 1kızil -alevler si Silezya "V oyvo(iası Grazynskl ile he .. 
va~. Bir gün ~alılar çırpılar ara- ;denizlerde ey.nhıtti bzasız ~çtiği ıi.çin göreyim deıri~ iiôkmu.~. !Bu 7JIU!Ymtm eifi lmk1n in- saçıyor. ve bWerl korktttmı }1lprıiltlar aen 'tctlilyesi milli ofisi mUdUrü general 
s~da saklı gemiden sahile bir gerrilClen memurlnr !kaptanı tebrik ettiler, sonra !Bunun iilzerlne eril ~ gemiden :Sanlarm .en bilgili, n ıakıllrlarından bl- gibi titretiyordu. fftlt 'Sikııİtfu luıva8a SawlCld, 9 isanaa 1Kııilın avdeti Uze .. 
'biribyik geldi. ~'kblld gemiciler ora- beraber1erlnde gelirfüklerl 'bir «Ağıdı ıildilar ve pac1.i§ahın sarayına götiirdiller. risidlr. ... BlrlfEDJ _ rlne IBUkrete gi~-

._ ........ ,,.-. ........ 
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Sen hiç n1erak etme 
Burnumuzun dibinde 
pazın biz de sakalı 

plan kuran başpa· 
altında oynarız 

Karbonopııinanın, kendisini özlediği ğu odasına gitti. 
ealtanat yolunda yayan bırakacak endi· Bu oda, harem ile seli.mlık arasında 
ıeşi içinde söylediği bu sözler Hıristidi bir fasıla teıkil etmekte idi. 
ve Scbastiyano için cidden büyük tehli· 1 Sebastiyano yalnız kalınca Karbonop· 
keye iıaret"ediyordu.. 1 sina. hissettiği bütün yorgunluk ve ümit· 

Mavi gözlü kadın... sizliğe rağmen ve bütün bunlardan bas-
Bu eşrarengiz kadın yine meydanda kın bir ihtiras içinde Sebastiyanonun boy

ve... Asıl garip olan cihet imparatorun nuna atıldı .• 
da bu iıe razı o'""lUI olması idi.. Scbastiyano, renk vermemek istiyor-

Bu nasıl kabil~ .. Yoksa imparator da sa da yatağın altındaki Marinayı düşü
nihayet komploculara mı dönmü9tü... nüyordu .. 
Böyle ise komplonun manası ve hedefi iki kadının ikisi de hariı .. ikisi de gü-
kalmazdı... zel ve ikisi de kıskançtı. Böyle çok nazik 

Onlar hem mavi ıözlüyü imp ratoriçe bir anda saray içinde yeni bir kıskançlık 
yapmak hem ele 1 otarası imparatorluk sahnesi yaratmanın faydasızlığı ve hatta 

mevkünc çıkarmak, Leonu tahttan atmak zaran açıktı. 
istiyorlardı... Karbonopıinayı eski yattığı odaya gö-

Bu mavi gözlü imparatoriçe olduktan türemezdi. Çünkü orada imparatoriçenin 
ıonra ııarayı içeriden elde edecekler ve cenazesi vardı. 
tam zamanında yapılacak bir hücumla Marinayı uzaklaştırmak en doğru yol
Leon tepe apğı edilecek ••• T otaru İm· du. Zira Marina aarayda ve kendi oda
parator ve mavi gözlü de onun karl81 sında yatabilirdi. Ancak onu uzaklaştır-
1\cm de ikinci defa imparatoriçe olacak.. mak için odayı bir müddet boş bırakmak 

Planın bu oekilde olduğunu tasavvur zaruri idi. 
Ye zeklsile keefeden Sebutiyanonun aklı Bu düıünce ile Karbonopsinaya: 
ennediii yeıane nokta imparatorun ne - Gelirken açık bulduğun aarayın ar-

Eaman ve ne euretle bat papaz tarafından ka külhan kapmnı kapattın mı) 
kandırılmıı olduğu idi. Diye eordu .. 

Bu ciheti bizzat sabahleyin imparator• 
dan öğrenmek kabil olacaktı. 

Bizanaın muhtelif yerlerinde kuvvet• 
leri varmıı ... Ve bu kuvvetlerin en mü· 
himmi de Vlaherna sarayında bulunu· 
yormuf... Sebaatiyano orasını tarasaud 
altında bulundurmıık için Rccyoyu mc· 
mur ettiğine memnun oldu ve bu çok İsa· 
betli hareketini Hıristiye de söyledi. 

- Bu komplonun ruhu olan muhterem 
bat papaza, dedi, bizim canımızın öyle 
kolay kolay çıkmaz olduğunu anlatmak 
hiç de güç olmıyacak.. O bizim burnu
muzun dibinde kendisine o kadar güve

nerek nasıl hareket ediyorsa biz de onun 

eakalı dibinde ayni lceıpant kuracağıL 

Hıristidi eor<lu: 
- Ne yapacaltaın} .. 
- Ben yapacağımı biliyorum .. 
Bu cevap, bagvekili hiddet1endirdi: 
- Sen hep kendi baoına iı görüyor-

sun ... Dedi. Ve bu yüzden batımıza fela
ketler geliyor.. Bunu sana on defa söy· 
!edim. Yüz defa daha söylerim ... 

Karbonopıina, düşünmeden cevap 

verdi .• 
- Kapattım ve kilitledim. Anahtarı· 

nı üzerinde bırakmı ınız. Onu da getir

dim iıte ... 
Scbaatiyano, bahane olsun diye: 
- Belki iyi kapatmıınnşındır, gel gi

dip beraber bakalım, dedi, hem bu müd
det zarfında odanın kapısını da açarız. 
içerideki fena hava biz yokken dışarı çı· 
kar .. . 

Maksadı bu sözleri M rinaya duyur• 

makta .•• 
Marina zeki olduğu için bunun mana

sını elbet anlardı. 

. Karhonopsina: 
- Ben kapıyı kapattığıma emmım ... 

Dedi. Ne diye oraya kadar yorulayım ... 
lnanmazııan kendin git, bak ... 

- Hayır ... Beraber gidelim ... Kapa· 
yıp kapamadığını bizzat kendin de gör. 

Scbastiyanonun bu ıözlerinde biraz da 

amiriyct vardı. 
Karbonopsina itiraz edemedi. 
Onun arkasından kapıdan çıktı .. 

Acıya tatlıya dair 
-!;r-

Yazan: ECZACI KEMAL K.AKT AŞ 

Insanlar her nedense ncıda bir ciddi
yet ve doğruluk bulduklnrı halde tatlı 
da bir snhtektırlık ve bir riya sezerler. 
Lafın bile acısında bir ikaz ve bir sami
miyetin varlığına inanmışlardır da tatlı 
söze aldanmakta teenni edenler çok olur. 
Acı hakikaten acıdır. Yemeklerimizde 
acılık bir çeşni olamaz, acı yemeği kim
se yemez, ilaç ise öyle değildir. Ilaçda 
acılık, sevimsizlik tedavinin ve çarenin 
ifadesi olur. Arap sözlerinden biri bütün 
acılar ilaçtır mannsına kullu mürrün de
vliün gülmürduva demiştir. Bizim cc
zacılıkdn acılık rekorunu kırmış stirik
nin denilen zehirde vardır. Sulfata ya
nında şam baklavası kalır. Acı yonga 
dediğimiz ağacın cevheri olan kurvasya 
amanı ncılıkda kinin ile her z.aman boy 
ölçmek kudı·etindedir. Esasen ilaç de. 
mek hemen hemen acı demek gibi hir 
şeydir. F.cuıcılık Alimi bu acılığa çare 
bulmuş. bu lc1.zeti örtmcğe çalışmıştır. 
Bazı ac.ı ilaçları kaşe dediğimiz gültaç
lar içinde veririz, şuruplar işimize çok 
yarar. Ill\ç acılığının ifadesi olduğuna 
göre ccuıcıların güler yüzlü olmasının 
bir icap olacağına knnüm menfi cevap
ları nasıl güler yüzle vermek bir maaşe
rct adı ise ncı ilacı da asık surat ile uzat
mnnıak o kadar ince bir terbiye eseri 
olur. Hasta hekimden de ec1.acıdan da 
güler ) ' ÜZ görmeği, acı ilacı ancak öyle 
içmelidir. 

-------
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Ihtiliflı bir mesele 
Jbrahim peygamber 
Ishakı mı kurban 

/•maili mi yoksa 
etmeğe götürmüftü? 

Akşam üstü İsmail eve döndü. 1 şm üzerine koydu. 
Karısı ona yabancı bir misafirin gel-

1 
Tarihler bu taşın üzerinde İbrahim 

diğini ve ntındnn inmeden giüğini söyle- peygnmoorin ayağının iz bıraktığını ve 
yincc gelenin babnsı İbrahim olduğunu bu taşın hfil:l Kfıbcde •Makamı İbrtı. 
anlndı. hiın• diye ziyaret edildiğini yaznrlar. 

- Giderken bir şey söylemedi mi? Kadın, İbr&himin ayaklarını, snçını, 
Dıyc sordu. Kadın~ sakalını yıkadı, taradı . 
- Söyledi, dedi. ibrahim giderken: 
- Ne dedi? - Ya hatun, dedi. İsmail geldiği za. 
- ismail evini güzel ynpınış ama .. eşi- mnn dersin ki bu ev eyi ev imiş, eşiği 

ği fona .. Bu c iği değiştirsin ki rnhnt et- de çok sağlammış .• Eğer rahatını isterse 
sin .. dedi. eşiğini eyi muhnfazn etsin ... 

Bunu İsmail duyunca kaşlarını çattı. Akşam İsmail gelince karısı işi ona 
- Ya hatun .. dedi. O gelen benim ha· nnlııttı . İsmail memnun oldu. 

baındır. Eşik dediği sensin.. Senin hu- - O gc1en benim bnbamdır. Eşik de
yumı beğenın.cmiş. F..şik değiştirsin dedi- diği de sensin. Seni beğenmiş bana seni 
gi de seni bırakıp başka kadın almam- muhafaza etmemi ve sana riayet göster
dır. mın bilir babama karşı nasıl mua- mcmi nasihat ediyor .. dedi. 

• • 
i................. MODA ..... f 
Çocuk iç çamaşırları 
Bir kadın mecmuasının kapağında çolı:: 

güzel bir cümle var: En ıık elbise, en ra· 
hat elbisedir. Bu söz kadın elbiseleri için 
doğrudur. Çocuk elbiseleri için ise büs
bütün doğrudur. 

Mevsim ne olursa olsun. çocuğun elbi
seleri İçerisinde üoümemesi, hareketleri
ni serbest ve kolay yapması lazımdır. E.1-
bisc çocuğun büyümeııini zorlaştıracak 

şekilde olmamalıdır. 

Bu bakımdan çocuk İç çamaııırları ev 
kadınının bilhwısa nazarı dikkatini ccl
beder. Çocuk elbiselerinden bahsedrr· 
ken miniminilerden i e baglıyalım. 

ilk çocuk clbi esi kundak ve çocuk 
bezidir. Bugün çocuk bezi yııpmak için 
hu usi surette hazırlanmış pamuk ipli
ğinden, çok meııamatlı, çok havalandırıl· 
rnı;ı hazır bezler vardır. Bu bezler diki~
aizdir ve kenarları bastırılmamııtır. Yeni 
doğınu, yavru! rın yumuşak ciltlerini tah· 
riı etmez ve zedelemezler. Sonra bunla· 
rın yıkanma11 kolaydır ve çabuk kurur. 
Bu itibarla çok işi olan a ri anneler için 
kullanııılıdır. 

Çocuk biraz d h büyüyünce, yani üç, 

aylık olunca aynı kumaştan yapılmış 
mel~ ewn de o böyle söyledi. Ond n sonra kansına karşı olan mu-
~ yap1ığı rpnrekete pişmnn oldu habbct ve merbutiyeti blisbütün arttı.. kilotlar çocuk bezi yerine kaim olur. 

ama ... İsmnil de artık onu yanında tut- İbrahim peygamberin hayatından en Çocuk ya§ını bulunca pamuklu ildi 
madı. Boşadı, başka bir kadın aldı. bUyUk hadiselerden biri de •evlAd kur- bezden yapılmış kilotlar kull mlır. Soğuk 

Aradan yine bir sene geçti. banu meselesidir. mevsimlerde dahi çocuğa yÜnlü kumaı-
İbrahim atına binerek İsmaili görmeğo İslam tarihlerinde bu •kurban• me. !ardan, yahut faniladan dikilmit kilotlar 

geldi ve bu sefer doğruca, kimseye sor- selesi bir çok mUnakaşalı bahislerle giydirilmdidir. Pamuklular daha .kolay 
ınadan onun evinin önüne gitti. karşılaşır. yıkanır, daha çok dayanır. Daha iyi te• 

İsmail, tesadUfen y.ine evde yoktu. İbrahim Tannya: mizlenir. Fanila kumaıları lc.aynatmaia 

İbrahim seslendi. Kapıdan çıkan ka- - Bana bir oğul ve; .• Onu sana kur- imkan yoktur. 
dına oğlunu sordu. ban edeyim... Çocuk üç, dört yaıında hasta olnıaia 

- Ava gitti.. akşama gelir.. Demiştir. İbrahim bu nezrini unutu. çolı: müstaiddir. Nezleye. bronıite çok 
Cevabını aldı ve kadın tatlı bir dil ile yor. Hacerden İsmail ve blllhara Sara- çabuk yakalanır. Onun soğuk almasına 

aun başından tutarak bu yabancı misa- dan da İshak doğuyor. annelerin dikkati mani olabilir. 
fire: Ondan sonra bir gUn Cebrail İbrahime Bu hususta f anilildan yapılma yelek-

- Buyurun .. içeri girin .. Yorulmuş- rUynsında görlinUyor ve nezrini hatır- ler çok işe yarnr. Vakıa çocukların fanila 
sunuzdur, dinlenin.. folıyor. yelek giymesinin aleyhinde bulunanlar 

Dedi. İbrahim: Bu vaziyette nezir hangi oğluna alt· çoktur. Bu yanlış bir fıkirdir. Çünkü fa· 
tir. nilii yelekler terin deri üzerinde soğuyup 

- Hnyır .. dedi. Yeminliyim, atımdan 
inmem. Sçn ynlnız bnna biraz yiyecclt 
varsa getir .. 

İsmaile mi? tebahhur etmesine mani olurlar ve çocuk· 
İshaka ını? ları akciğer haııtalıklnrına karfı korur-

- BAŞTARAFJ 1 İNCİ SAHİFEDE -
Kadın eve girdi. Aksi gibi o sırada ev

ğa devam ediyor. Falanjist gençlikleri de hnzır ekmek yoktu. Biraz et ve bir 

Bir kısım İslfün tarihlel'.i: lar. Bugünün çocuğu altı, yedi ya ında 
- Neı.ir İshak içindir ve İbrahim de spor yapmağa baılıyor. Çok terliyor, bu 

kurban ctıneğe İshakı götürmiiştUr. terin hasıl edeceği hastalıkların önüne İtalyan lcjyonerlerince nkıtılıın kanın parça hurma getirdi. 
boşuna gibncmesine nezaret etmektedir. -Mazur göriln .. dedi. Ekmeğimiz. kal- Diyorlar. Bir kısmı ise: fanila yelekler geçecektir. 

Yedi, sekiz va ında kızlar şıklığa 

özenmeğe baılarlar. Bu yaıtan itibaren 
Jı:az elbiacferinde sıhhat .kadar zarafeti de 
dütünrnelc zarureti vardır. Bu iki iıi bir
IC§tİrmek te çok güç bir İf değildir. 

Gazeteler ispanyanın götlerini denize ınamış. Olanımız bunlar... - ~ayır .. İshnk için değil, İsmail için-

çevirmiş olduğunu kaydederek bir İs - İbrahim, etten ve hurmadan birer par. dlr. lbrahlmin çocuğu olmıyordu. Dua 
panyol mlitcickkirinin şu sözlerini nak- ça yedi. etti. İlk çocultu İsmaildir. Binaenaleyh 
!ediyorlar: Cebe.1Uttank İspanyol mille- - Allah siz.in bu yemeğinize bereket nezrin İsmail için olması ve İsnuıill kur-
tine daimt bir hakarettir. versin.. ban ctmcğc göUlrmcsi mantılddir •. 

(Y. A - İtalyan radyosunun bu ncş- Dedi. Tarihlerin knyıtlanna göre İbra- Diyorlar. fshak peygamberin sUIAlc
riyatı İtalyanın Akdeniz statüsUnU boz- hiın peygambe.rin bu duası yüzünden sind n gelmiş olnnlnr • ki İrnnllc.rdir, 
mnk emellerinin bir itirafı mahiyetinde- Mekkcde §.imdi et ve hurma boldur. Ek- bu scrcfi İshaktn toplıyorlar \"e onlnnn 
dir. Fakat nynı nıdyonun aşağıdaki ncş- ınck azdır. Eğer o vakıt ekmek tc hazır fıliınleri bu cihet üzerinde ısrnr ediyor
riyatı bu kötU niyetlerin daha küstahça olsa idi Mckkedc ekmek te bol olurdu. lar. 1 mail peygamberin nesli • ki arap-
bir tezahUri.idür.) İsmailin hatunu ibrahlme: lnrdır - onlar da kurban şerefinin fsmaU-

Bu ya ta yapılacak iç çamaııır]arında 
pamuklu jarse, yahut pamuklu Albrn 
kullanılır. Bu kumaJ)nr vücut üzerine ta• 
mamiyle yapııırlar ve bütün vücut hare
ketlerine İyi intibak ederler. Sade olduk
ları kadar zariftirler. 1 {afif ve ince clbi- Merak etme .. Kapı yoldagım. Hele 

hayırlısı ile bir ııabah olııun .• Yarın irnpa· 
ratoriçenin cenazesi k"ldmlsın. Ve im
paratorla bir görüıtelim.. Ondan aonra 
yapılacak i~i icap edene beraber plan
laştırırız ..• 

Berlinde çıkan yarı rc.c;ınl •siyasi ve - Madam ki attan inmiyorswı, dedi. de olduğunda ısrar ediyorlar. 

Tu .. rk - Fransız diplomatik Korespondans• gazett'si, İs- Bak saçın, sakalın ve ayağın toz olmll§.. Hazreti Muhamıneddcn bu iki cihetin 
panyadnn İtalyan ve Alman lejyonerle- Su getireyim de yıkıyayıın.. ikisinin de doğru olabileceğine dair ri-

elcrin altında çok güzel bir fon ynpL'\t· 
lar. Bir mendil gibi ılık su ve sabun ile 
kolay yıkanırlar. iiıli istemeıler. Ve yıp· 
ranmazlar. 

Bu ıekilde karar verdiler .. 
E.sasen sabaha çok bir ıey kıı.lmam11tı. 
Karbonopsina, hiddetten, endiıeden 

ve koprak saraya gelmit olmasının ver• 
Cliği yorgunluktan bitap bir halde idi. 

Hıristidi, sabahleyin erkenden bulu,. 
mak üzere Sebastiyanodan ayrıldı. Sa· 
rayda, eski te rifat nazın iken oturdu-

Anlapn&SI üzerinde rinin hareketi mUnasebeüyle şunları ya- İçeriden bilyük bir tas ve ılık su gc- vayctl r nakledilmektedir. 

müşterek zıyor: r..e;yonerıerın hareketi mihverin tireli. •• BlrMEDJ •• 
dekl&r8SY0ft bir saat düsmanlan tarafından icad edilmiş olan - Ayağını üzengiden çıkar ve §Uta-

mesefeSidir •iftlralnn• tekzip. etmekte ve bu üUra· şm üzerine bas ... Yıkaması kolny olsun .. Bir Portekiz deniz 
_ BAŞTARAFI ı INCi SAHİFEDE - lara dayanarak, Italya ve Alrnanyanm Öt.eki ayağın yine üzengide kalsın .. 

selesi halini aldığı diplomatik me· İspanyada arazi fütuhatı maksadını ta- Dedi. İbrahim yalın ayaktı .. Bir ayağı- h t• L d d 
hafildc temin edildiğini söyliyor. kip etlikleri iddialarım ve bundan ilham Jll üzengiden çıkararak yüksekçe bir ta- eye 1 on ra a 

Anknra 2 (A.A) - Pnris - Soir alan diplomatik manevraları yıkmakta- --tz.-
gnzctesinde intişar etmiş olan bir dır. General Frankonun ve müttefikleri· dan başka bir ey dcgildir \e yukarıda- Londra 2 (A.A) - Los Rnmosun ku-
yazıda hariciye vekilimize atfedilen nin zaferi sayesinde garbi Akdcnizde ki ncşriynt, bu sayede Akdeniz tatüko- mandası nltındn bulunan bir Portekiz 
beynnat hakikate tevafuk etmiyen "statüko olduğu gibi kalmıştır. Faknt 1s- .sunun her suikn d tc~cbbiisüne karşı deniz heyeti, burnya gelmiştir. Bu he. 
cihetleri ihtiva etmekte ve aykırı kendenınun Türkiycye t rkiyle şarki konınınu olduğunun en ııarlak delili. yet, altıncı muhdpler filosunun talim-

ff er neVİ bir ruh ve mfinada tertip edilmiş Akdeniz 1s tnti.ikosu bozulmuştur ( ?!) • dir. Kötü ve itiraf -cdilcnıiyecck emello- lerinde hazır bulunncaktır. 

f 
bulunmakta olduğu cihetle bu yazı- Yeni A ır - Riyııkarlığm ve küstah- ri olanlnrdır ki, hu hülynlnrın hüsranı Lizbon 2 (AA) Yugoslavyanın 

Resim ve A iş nın hariciye vekilimizin fikir ve lıi:rın lıu dere<' i giiç tn 'D\'\'\lr edilebilir- kar~ı ındn Tiirk ,·atnnııuıı bir parç-.ısınuı ıBeogrnd· torpito muhribi dört giln sü-

1\liirncnat : YENi ASIR idaresi.. mütalfialarma uygun olmadığını di. iskenderunun Tiirltiycye dönmesi hir muı 'alnna ka\ u nıa ını hu urctlc te( - rccek olan bir zlynrette bulunmak uze-

~~-~~~~·~~~~~~~~~~~~~;y;n~n~a~~;~d~o~fu~a~j~~~ı~m~e~z~~~d~m~.~T~i~ir;~~yu~~un™wt™k~~nn~s~~~~lirl~ ,;~~ag~~ 
CT.Z7}T/ZZ7.~.L7Z7-Z7..77.ZZZ7.Z7.zzzz:7....ZZ.Z:C./.7.7'Y verdi. Kardoşim Ş rloya gece nöbetlerin· Mon enyör Lui ürktü.-.• - disi gibi ayni iztmıp \'e dem içinde bir 

DEMIRMASKE 
• -- 3 
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ven kalplerin büyük itimadı ile ona inan· 
dı ... 

Ve bu andan itibaren de lvonla Mon· 
senyÖT Lui arasında çok tatlı bir a~k ha· 
yatı, nok macerası başladı. 

Geuleri lvon, mel,;anizmasını öğren· 
diği demir maskeyi çıkarıyor ı;e birbir
lerinin kolları rasında uyumadan sabahı 
buluyorlardı .. 

lvon, Monsenyör Luinin yanında ol
madığı zamanlar ise sevgilisine ekmekle
rin altına biç.akla bazı şekiller çizmek 
iiuretile kendinden haber veriyordu .. 

Ve onlar, burada, bu zandan içinde 
kem gözden ırak olduklarına emin ve ba· 
zan ihtiyatı da elden bırakarak sevi~me
lerine devam ediyorlardı. 

du ki birden karşısınd Rozarjı gördü. 

Rozarj sert bir çehre ile: 
- Orada ne yapıyorsun öyle ... 
Diye haykırdı. lvon aptal vaziyeti ile 

omuzlarını •ilkti. Bereket versin Rozarj: 
- Galiba mevkufun yemeklerinin 

üzerinden aımyorsun.. Bir daha görmi

yeyim, sonra kıınımıım ha ... 
Diyerek işi anlamamı , yahut ta anla· 

mamazlıktan ~clmişti .. 
Nitekim biraz sonra yanından geçen Le
küyer yavaş se le lvona: 

- Dikkat et.. Seni taras.'lud ediyor· 
lar ... Bu gece gelip ıeni muhakkak göre• 
ceğim ... 

Demişti. T m bu sırada da arkaların· 
dan yine Rozarjın sesi duyuldu: 

- 1e o ... l!iİ gücü bıralı:tınız şimdi de 
gevezelik mi ediyonıunuz) 

Dedi. Leküyer: 

de vaz.ife ine dikkat etmesini tenbilı di· - Kim acabaL köşeye yıkılmı§ olduğunu gördü. 
yorum... ı Diye mırıldandı. lvon onun yanından Zavallı kızm kafasında yer bulrın müt-

- Öyle ••• Aferin ... Dikkat etsin ya .•. ve Y takt n atlıyarak: hit kıskançlığı derhal ani dı. 
Senden çok memnunum Leküycr Sada-! - Muhakkıık Sir Dolabardır. Dedi. Y nına gitti. Koli rı arasından ıuta-
katle v zife görüyorsun .. Artık terfi et· Bana geleceğini csnııen h her vermisti. rak kaldırdı. 
menin z manı da geldi . Merak etme ... , Ayaklarının ucuna basarak gitti ve kn
Pek yakındıı yükseleceksin.. Hem çok pıyı aralıkl dı. 
yükseleceksin .. Şimdi nv ğıyn. bodruma Gelen filhakika Dolabardı . 
in de Antuvanı gör, hRk h kalım bir şey Sir Dolabar odanın orta ına kadar 
fol n i tiyor mu} geldi. Sağ dizini yere koydu ve hiç bir 

Rozarj m~ınalı ve alaylı gülerek lvona sey söylemeden, dindıırnne bir tevekkel 
döndü: ile elinde tuttuğu bir eyi Monsenyör Lu· 

- Sen de Şarlo ... Dedi, senin de yük- iye uzattı. 
selme zıımanın gelecek. Sen de merak Genç asilzade uzntıl n bu oeyi aldı, 

etme ve oimdi hnydi, vazifen ba§ınR gel. baktı .. 
Roz rj, böyle dedikten sonra lvonu - Bu, dedi, bir ııaç. . Kimin saçı ve 

Monsenyör Luinin odasına götürdü. Ka- bu ne demek) 
pıyı açarak içeriye bıraktı. Sir Dolabın, hınçkmklarla kesilen bir 

O gece, Monsenyör Lui ile lvon için, sc le: 
diğer geceler gibi bir saadet ve a,k gece· - Madmaz .. I dö Brevan, dedi, son 
si değil, bir cndiıe ve iizüntii gecf"Sİ ol· nefcaini verirken vasiyet ctmiıti. Saçın· 
muştu . dan kestim ve son an:usıınu yerine ge· 

lvon, Monsenyör Luinin yatağı üzerin· tirdim ... 
de bütün bu endioderini söyledi. Monsenyör Lui derin bir teessür icin· 

Rozarjın ve Senmnrsın muhakkak bir de açı dudaklarına götürdü. Gözlerinden 
şeyden şüphelendiklerini ve vaziyetin ya~lar boo narak mırıldandı: 
yalnız kendileri için değil, Sir Dolabar - Allahım ... Oda mı ..• Süzan da rnı 
,·e hatta Mi ıufle için el" bir felaket ha- öldü>... 

Ba:Jını göksüne dayadı . 

Sağ elini havaya kaldır rak: 
- lvon... lvon... Dedi. Allah ~ahi· 

dim olsun ki ne dudak! mn ve ne de 
kalbim a na karşı verdiğim söıe ne ev· 
velden ve ne de sonradan ınllı ihnnet et
memi~tir. Ben hııyatımın iki hissi iizeıin
de yanıldım. Birisi Suzana karşı olan kar
deş evcisini aşk sanıyordum. Diğeri de 

na knroı olnn kalp bağl nmı bir kar
de~ rabıtası teltıkki ediyordum. Bana 
innn lvon ... Maamafih b na karoı büyük 
bir sadakatle bağlanan ve bu uğurda hıt.· 
yatını da feda eden bu zavallı kurbanın 
bu son hfııırasını hir mukaddes hatıra gibi 
saklamalıyım . Bunu yapmak benim va· 
zifemdir. 

lvon ynolı ve fak t evirıçle, minnetle 
dolu gözlerini Monsenyör Luiye dikti ve 
s~a onunla birlikte ayni dindıuane va· 
ziyet ile diz çöktü, dua etli. 

Şövalye Dol bar bu elim ahneye mü
teessir bir halde bir müddet rıhit olduk-

zırladığım anlattı. Ve bagını elleri içine alarak çocuk gibi tan sonra yavaş y vaş Monsen}Ör Luiye 
Bu sırada odanın kapısı dı arıdan ha· ağlamnğa b ıtladı. yaklaştı: 

Bir gün, nöbette olmadığı sırada lvon 
Monsenyör Luiye götürülecek olan ye

mek tepsi inin ba~ında. bıçakla ekmeğin 
altına bermutad evgi i aretleri yapıyor· - Hayır, gevezdık değıl, diye cevap fifçe tırmalandı. Bir kaç adım ötede lvonu da tıpkı ken· -BirMEDf •• 

Bu iki kuma tan cenç kız.fara kombi
nezon yapmak dahi mümkündür. 

Yaolan ilerliyen kızların yelekleri, ge· 
ne pamuklu veya ipekli kumaşlından y,a

pılmalı. Yün yelekler fazla spora meraklı 
kız.I r için tercih edilmelidir. 

Bu sc cnm mayo nıodnlan 
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urultayın U. toplantısı 
imar işleri üzerinde çok ehemmiyetli 

bazı görüşmeler yapılmıştır 

lngiliz 
-*-Ana vatan kuvvetleri 

müfettişinin nutku 
Londra 2 (Ö.R) - İngilterenin ana 

vatan kuvvetleri umumt müfettişi Pen• 
bergte söylediği bir nutukta demişfu 
ki: 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - ıİngilterenin tarihinde ilk defa ola· 
rak, sulh zamanında mecbu.rl askerlik 
usulünil kabul etmesine rağmen ferdi 
teşebbüsle asker yazılanlann miktarı 

her vakıtki kadar kuvvetlidir. Bir sınıf 
silah altına çağrılırken, bu sınıfa mensup 
olnuyan kimselerin yığın halinde gönUl
lü yazılmaları İngiltereden başka dünya· 
nın hangi memleketinde görülür? 

Gül bahçeleri 
Türk kadınının en mu

vaffakıyetli işidir 
kalite itibarile Türk Gülyağları 

Bulgar gülyağlarına çok faiktir 

Bulgaristan arazisinin kalbinde, Balkan bilmese bu kızlara aşık olacağı geliyor. 
ve Sredna dağları arasında seyrine do- Gül bahçelerinde çalışan Türk kızı 
yum olmıyan gül bahçeleri yükselir. Ge- ismet ve iffet sahibidir. Bulgar kızlan, 
niJ bir arazi kısmını rengarenk kokular görünüş itibariyle Türk kızından daha 
içinde enfeı bir tabiat dekoruna bürüyen az mahçup, fakat onun kadar iffetlidir. 
bu bahçeler, bir milletin hayat usarelerin· çingene kızlan, ufak bir para mukabilin
den en mühim kısmını teıkil eder. Bu de bütün kadınlık hazinelerini satmağa 
ltibarladır ki Bulgar f8irleri Bulgar köy-ı tereddüt etmez bu onun hayat kalfası· 
ltiaünü ifade için cçiçek milleti> sıfatını dır kıymet onların yaşayışındadır. Karnı· 
aururla kullanırlar. nı doyurur"'a yaşadığı müddetçe mesut-

Klisura ve kazanlık istikametinde se- tur. 
k.iz millik arazinin tamamı gül bahçeleri· 
le örtülüdür. Bu gül bahçeleri, yapılış 

itibariyle biraz ileride on üç mili bulur. 
Semalara dört ayak yaklaşan F erdinand 
dağının çevresi ise bu gül denizinin bir 

1 

1 

ıaheserini teşkil eder. I 
Gül ve ondan İstihsal olunan gülyağı, 

bir milletin servetidir. Bu gül hazineleri
ni idare eden insanların ekserisi bulgar
lardır. Kısmen Türk ırkından olan ve ha-

1 
len türklüklerini muhafaza eden köylüler 
Bulgar aül hazinelerini kıymetlendimıek 
hususunda Bulgar köylülerinden hiç de 
geri değildir. 

Bulgar arazisi üzerinde daha yakın ae· 
nelere kadar devam eden Türk hakimi
yetinin mağrur işçileri olan Türk köylü
leri, dünyada gülün bir sanayi şubesi ol
duğunu daha bir buçuk asır evvel gÖtı· 

termişler ve gülyağını istihsal ederek ci· Gülyağcılığı mevsimi Bulgaristanda 
hnn parfumeri alemine büyük hizmette Mayıs yarısından Temmuz yarısına ka
bulunmu§lardı. dar devam eder. Gülyağcılığı için en mÜ· 

Türk köylüsü, hu kısımda baprdığı ıait güller, cResa Domascena> yahut 
iv]erle ümmi alemin ilk nümunesini in- cDamasak gülleri> adı verilen cinstir. 
.. nlık cemiyetine uzatmıştı. Bulgar- Bunlar parlak bir kızıl renk taşırlar. Di
)ann bunu muterif olduklarına ve ıül ğer bir tip gül daha vardu ki buna cRo
yağcılı~ını :ürkl~rdcn .. öğre~dik~erini iti- , za Noachota> adı verilir ki hu daha meb
raf ettiklerıne gore gül yagcılıgtnın ta- zul olarak yetişmektedir. Ancak bu cin
ribine Türk köylüsünün adını şerefle sin yağı, ıtandart gül yağları tipine uy-
kaydetmek vazifeai bize düşüyor. gun değildir. 

Burada öyle köyler var ki, hala mina- Gül bahçelerinde toplayıcı olarak iı-
ıeleri ve camilerile türklük hüviyetini tihdam olunanlar arasında en fazla ran
muhafaza ediyorlar. Bütün gün Bulgar dıman temin edenler Türk kadınlarıdır. 
köylülerile birlikte gül bahçelerindt" tP.r Gül toplama ~ati, şafakla başlıyarak 
döken Türk kızları, Türk kadın ve er· aşağı yukarı öğle vaktine kadar devam 
kekleri akşamları köylerine dönünce eder. Günün yalucı sıcağı, semalan kap
günlük kazanciyle evlerini ve ambarla- ladığı zaman orada artık çalışılmaz. 
nnı doldururlar. Bu köy evlerinde meıout Buna mevzuat müaait olmadığı gibi fay
uatler geçiriyor ve neşe ve ıetaret son dası da yoktur. 

haddini buluyor. Fenni usullerle istihsal olunan gülyağ-
Filhakika gül bahçelerinin işçileri ara- ları lngiltereye, Fransaya ve Amerikaya 

sında çingenelere de raalanıyor. Bunlar I ihraç edilir. Gülyağcılıkda Bulgaristanın 
nltan Bulgar soyundan gelmişlerdir, ser· · başlıca rakibi Türkiyedir. Ondan sonra 
ıeri hayatlarını terkederek gül bahçele- Iran gelir. 
ımde Türk ve Bulgar efendilerinin ya- Türkiye, gülyağcılıktaki eski mevklini 
D.1Dda hizmetçi gibi, gündelikle çalışı) or-ı kaybetmiştir. lstihsal~tta azalmıştır. 
lıır. Bulgaristanın gülyağı ticareti en başta 

Çingenelerin burada yaptıkları bir geldiği gibi Bulgar hükümeti bu ticareti 
ljilik te, gül toplamak üzere gayet geniş 1 ziraat bankası gülyağı ticaretile iştigal 

e kullanışlı sepetler hazırlamalarıdır. edenlere ikrazatını gayet geniş tutuyor: 
geneler, Bulgar ıemalarının geceleri· Standart gülyağı tipi, Avrupada ve 
pek andıran karanlık gözleriyle, si- Amerikada çok rağbettedir. 3500,4000 

,-ah göz nümunesinin en iyilerini verm~-1 kilo gülden bir kilo gülyağı istihsal olu-
rdir. insan çingene kızlannm hu yakıcı 1 nuyor. Standart tip gülyağının kilosu 

bakışları altında saklanan miskin ruhu 1 vasııtt olarak 150 sterlindir. Evvelce 

Başvekil tarafından verilen izahatta 
genbaşkurca bu hususta yapılmış olan 
teklifin genel sekreterliği aza sıfatiyle 

parti hükümetlerine iştirak ettirmek 
maksadını istihdaf ettiği anlaşılmış ve 
encUmenin evvelki ve şimdiki kanaati de 
bu merkezde bulunmuş olmakla lüzu
muna inanılıp bu esası tahakkuk ettir
mek için muvafık görülmii§tür. 

TAD1L ŞEKLI: 

28 inci madde - genel sekreterin parti 
hükümetine aza olarak girmesi temin 
olunur. 

-*-
Vezüv voll<anı 

Yine faaliyete geçti 

Encümenin teklifi tasvip edilmiş ve 
bu suretle nizamname üzerindeki mü
zakere tamamlanarak nizamnamenin he
yeti umumiyesl ittifakla kabul olunmuş 
ve bu netice sürekli alkışlarla karşılan
mıştır. 

Dün sabahki uçuşlarda planör akrobasi yaparken 

Napoli 2 (Ö.R) - Vezüv yanar dağı 
şiddetli indüa halindedir. İki sene içinde 
bu Uçüncll indifadır. Ani bir tehlike 
mevcud olduğu zannedilmiyor. 

- Foto muhabirimizden - Tayyare ile - -*-
Bundan sonra program müzakeresine 

geçilmiş ve söz alan Khıın Nami Duru, 
yalnız bir kaç sene değil, istikbalede şa
mil tasavvurların anahatlarının topl&I}; 
mış olduğu programı anlatmış bunun 
Kemalizm yolu olduğuna işaret ederek 
Kemalizmin e.~aslarmı halkın anlıyacağı 
bir dil ile anlatan bir kitabın parti ta
rafından bastırılarak dağıtı.lınasmı te
menni eylemiştir. 

BIR KA YIDA ITIRAZ: 

telif kasaba ve şehirlerde hız almış olan 
imar işlerinin temini için sermaye men
balarına ihtiyaç olduğunu ve bunun yok
suzluğundan imar işlerinin inkişaf ede
mediğini işaret ederek Ankarada oldu
ğu gibi diğer şehir ve kasabalardaki imar 
hareketlerinin de takviyesi için kredi 
menbalan temin edilmesini istemiştir. 

B. RECEP PEKERIN BEYANATI 
Recep Peker - Kütahya - arkadaşlar, 

Mümtaz Ökmen arkadaşım maksadı iyi 
izah etti. Ben biraz daha aydınlatmağa, 
biraz daha genişletmcğe çalışacağım. 

Bu, iki bakımdan mütalaa edilir: Bi
ri ameli bakundan, öteki içtimai bakım-

Programm yedinci maddesinin müza- dandır. Amell bakımdan türkiyede kredi 
kerelcrinde söz alan Hikmet Bayur, eın-ı fonsiye ihtiyacını tatmin edici, uzun va
lfik bankasından emlak terhini sure tile deli, az faizli bir kredi teminine imkan 
yapılacak istikrazatın başka bir yere bulunamamışlır. işte parti bu esası umde 
yaptırı1amıyacağı hususundaki kayda farzetmiş ve devletin uzun zamanda öde
itiraz etmiş ve bunun kaldırılmasını is- necek az faizli bir kredi fonsiyeyi bu
temiştir. lup bu ihtiyacı karşılıyacak, tahsis ede-

Mümtaz Ökmen - Ankara - Bu müta- cektir. Şimdiki vaziyetteki ihtiyaca göre, 
laaya karşılık olarak demiştir ki: Mev- doğrudan doğruya memleketteki inşaa
vuubahis olan fıkra şöyle başlar. Yurt- tı karşılıyacak bir sermaye olmak üzere 
daşları ev sahibi yapmağı mühim bir vaktiyle eytam birikintisi paralardan 
prensip sayarız demek oluyor ki parti vücuda gelmiş olan bu bankayı esaslı 
esas olarak yurtdaşları ev sahibi yapma- bir müessese olarak göze almalıdır. Bu 
ğı esaslı bir vazife olarak alıyor. Emlak müessesenin sayısı mahdut olan parayı 
bankasını münhasıran bunun için tavzif alelitlak bütün inşaata kredi ile verirse 
ediyor. Binaenaleyh ~ası tamamile bundan hasıl olacak mahzur nedir? Sa
programa, bilhassa ev inşasmdan evvel yw belli olan bir parayı inşaat yaptıra
girmiş bir mevzu değildir. Elbette evvelA cak. vatandaşlara verirken hem ev, hem 
düştinülecek şey Ankara gibi mesken apartman inşaatını karşılıyacak bir ge
buhranı olan vatandaşları ve bin bir nişlikte mi yapmalıdır, yoksa Türk va
müşküllt içinde çalışan devlet memur- tandaşını ev sahibi, toprak sahibi kılmak 
larını ev sahibi yapmak gayemizdir. gibi içtimai bir sahaya mı hasretmelidir? 

935 kurultayında kabul edilen mad- Burada bu sualin cevabını verirken geniş 
denin esası şudur: mikyasta hem ev ve hem apartman in-
Programın diğer maddeleri üzerinde şaatına hasre<lelim dersek iki mahzur 

hiç bir müzakere geçmemiş, heyeti umu- birden kendini gösterir. Birisi bütün va
miyesi kurultayın tasvibine iktiran ey- tandaşı ev sahibi kılmak iınkfuu kalmaz, 
lemiştir. diğeri de sayısı belli olan bu para azlı

ğı dolayısiyle Ankara hududu dışında 
inşaatı karşılıyacak bir kredi temini 
mümkün olamaz. Binaenaleyh bu mad
denin ruhu, tedvini esnasındaki müza
kerelerin neticesinde, bu esaslardan 
mülhem olarak tespit edilmiş olduğu için 
partinin bir evvelki kurultayda tesbit 
edilen bu esasa bağlı kalmasında paı·ti
nin ısrar edeceği tabiidir. 

Bunu takiben okunan encümenin ra
poru da kabul edilerek yarın saat 15 de 
toplanmak üzere içtimaa nihayet veril
miştir. 

Büyük kurultay yannki toplantısında 
dilekler encümeninin raporunu tetkik 
edecektir. O vakit dilek encümenine ve 
parti merkezine bilhassa Ankarada ev 
yaptırmak istiyenlC'l" müteaddit şikayet
ler yaptılar, dediler ki, emlak bankası 
parasını irat getiren menabie, akarlara 
tahsis ediyor. 

Ankarada bir iki akar yaptıranlar var
d1r, bunlara emlak b~ı kredi açıyor. 
Küçük esnaf ve işçiler bunu temin e<le~ 
miyorlar. 

Ah.met !san Tokgöz, arsalar üzerinde
ki ihtikArm mesken inşaatına mani ol
duğunu söyliyerek buna karşı gelmek 
için aynı §ekillerle karşı}8§1lUŞ menle
ketlerde alman tedbirlerin bizde de 
alınmasının im.kAnı olup olmadığını sor
du. 

KASABALARDA IMAR IŞLERI: 

Galip Demirel - Afyon delegesi - muh-

Bulgar gülyağlan bunun 3 misli fiatına 
satılırken meydana getirilen teşk:ilAt, 
fiatların düşmesine rağmen muhafaza 
edilmiştir. Bir kilo gülyağı evvelce 
100,000 levaya satıhrken Bulgar köylüsü 
mesuttu. Bulgaristanın 927 yılında gül
yağı ihracatı 2200 kilodur. Fransaya 
973 kilo, lngiltereye 432 kilo, Almanya
ya 278 kilo Amerikaya 267 kilo, Isviçre
ye 179 kilo ihracat yapıl.ml§tır. 

Bulgaristan, gülyağcılığı kraliçalığını 
elde etmek için çok çalışmıştır. Hatta, 
saltanat devrinde Türkiyenin daha nefis 
olan gü)yağlanna hile karıştırılması hu
susunda Bulgar ziraat ne-ı:areti, bir çok 
paralar sarfetmiş ve bir kaç sene Türk 
gülyağlarına başka madde karıştırılmış
tır. 

Bulgarlar qunu itiraf ediyorlar ki> 
Türk gülyağlan bala Bulgar gülyağla
rından daha nefistir. Çünkü Türk gül
leri, usare itibariyle nefis ve kuvvetlidir. 

ÇEVtREN 
Adnan Bilget 

Hikmet Boyur arkadaşımızın ikinci 
meselesine gelince yanlış anlamadı.msa: 
Madam ki çok inşaat mesken sahiplerine 
tesir ediyor, o halde bir defa mesken sa
hibi olmuş olan vatandaşa, meskenini 
ipotek yaptırarak, emlak bankasından 
kredi alması yolunu kapıyalım diyor. 
bence arkadaşlar, bu, başka bir bakım
dan mahzurludur. Bir çok vatandaşlar 
vardır ki dünya varlığının temelini evi 
teşkil eder. Ev sahibi olmuş bir vatandaş 
servet sahibi olmllŞ demektir. Bunu ica
bında paraya kalbederek bu sermaye ile 
bu vatandaşı kendi olurundan başka bir 
ev sahibi etmektense diğerine yeni bir 
ev yapması imkAnını temin etmek daha 
faidelidir. 

Bununla beraber ev sahibi olan vatan
daşları mahrum etmemek için aynı za
manda bankanın oprasiyon kıymetini 
mahdut bir çerçeve içine sokmamaktır. 
Bunun için bu fıkra ilave edilmiştir. 

Madde olduğu gibi kalmalıdır. Çünkü 
maksada ve politikamıza uygundur. 

Tekrar söz alan Hikmet Bayur - Ma
nisa - noktai nazarını izah ederek bir 
tadil teklifi vermiştir. Teklif reye konu
larak reddedilmiş ve madde olduğu gi
bi bırakılmıştır. 

SANAY! MÜESSESELERi 
Kurulacak sanayi müesseselerinin 

ekonomik olmak şartile memleketin 
muhtelif yerlerinde yaptırılacağı hak
kındaki 16 cı madde üzerinde de duran 
Hikmet Bayur, bunların harp halinde 
korunmaları cihetinden muayyen yerler
de toplu olarak yaptırılmasının daha 
doğru olup olmıyacağını sormuştur. 

Hacim Çarlıklı - Balıkesir - Mevzuu
bahis olan ve yazılan maddenin parti 
programının bir maddesi olduğunu işa
ret etmiş bunların hava ve sair hUcum~ 

lara karşı korunması işinin programa gi
recek bir mesele olmadığı cevabını ver
miştir. 

4 Uncü maddenin müzakeresinde söz 
alan Durak Sakarya lisanımızda son za. 
manlarda kullanılmakta olan muhtelif 
encebi dillere ait kelimeler ve ıstılahlar 
üzerine nazarı dikkati celbederek Türk 
lisanının temizliğine dikkat ve türkçeye 
hürmet edilmesini istemiştir. 

44 üncü maddenin müzakeresinde Ri
fat Kozan - Yozgat delegesi - ilk tahsilin 
beş sene olarak tesbit edilmesinin mu
vafık olamıyacağmı ve bu haddin tayi
ninde maarif vekfıletinin serbest hıra-

Uzak Şarkta 
lngiliz - Japon deniz 
kumandanları ara· 
aında bir görüşme 
Londra 2 (Ö.R) - Uzak şark İngilia 

ve Japon deniz kuvvetleri kumandanla
rı bu sabah 3 saat süren bir görüşuib 
yapmışlardır. 

Londra 2 (Ö.R) - Merkezi Çinden 
alınan haberlere göre Japonlar garp is- . 
tikametinde, İşanga karşı yeni bir taar· 
ruz hazırlamaktadırlar. --RiNDtSTANDA 
Bir barıt deposu patladı 

Londra 2 (Ö.R) - Garbi Hindistan
da bir barut deposu patlamış ve 30 kişi 
telef olmuştur. Hasarat çok mühimdir. 
İnfilakın sebebi havanın çok sıcak oldu· 
ğu sırada mühimmatın ellenmesidir. --SOVYET RUSYADA 
Son nüius sayımının 
neticesi 

Londra 2 (Ö.R) - Rusyada yapılan 
kılmasını istemiştir. son nüfus sayımı neticesinde tesbit edi-

Maarif vekili Hasan Ali Yücel verdiği len ahali 170 milyondur. 
cevapta parti programında ilk tahsilin 
beş sınıflı okullarda verilmesi, beş sı- b~ seneyi bir ideal olarak koymuş bu· 
nılı ve beş seneyi bir merhale olarak lunuyoruz. Bu ideal her tarafta tahak· 
tesbit etmekten ileri gelmekte olduğunu kuk ettirilebildikten sonra 6 sene, 7 se
işaret ederek demiştir ki: ne ve belki de daha ileri memleketlerde 

Çünkü henüz bu tahakkuk etmiş de- olduğu gibi 8 seneye çıkarmak dUşUnü• 
ğildir. Bizim tahsil çağında iki milyon lebilir. O, daha yüksek ve daha uzun sc
çocuğumuz var. Hem de mecburi tahsi- neler sonra düşUnülecek idealdir. Onun 
le Ubi. Halbuki biz bunun ancak üçte bi- için programdaki ~ seneyi olduğu gibl 
rini okutabiliyoruz. Sonra okutabildiği- bırakmak. lhımdır. Buna dahi varmak 
miz çocukların hepsi de beş sınıflı mek- için katedilecek daha çok mesafeler var-o 
tepte okumakta değildirler. Onun için dır. 

Türk -Ingiliz 
Anlaşmasının Yugos

lavyadaki akisleri 
Belgrad -cHırvatiski Dnevnik> yu

karıdaki başlık altında Büyük Britan
ya - Türkiye anlaşması hakkında şun
ları yazıyor: 

Bu anlaşmayı sadece dünya barışını 
ve Akdeniz statü - puo'sunu kurtarmak 
için kuvvetli bir faktör olarak ele almak 
doğru değildir. Onun ifade ettiği başka 
manalar da vardır. Türkiyenin Balkan 

memleketlerile olan allkası tabii ve be
dihidir. Türkiyeyi Yunanistana bağla

yan rabıtalar bir misaka muadildir. Bu 

memleketin Romanya ve Yuguslavya ile 
olan alakası da mal<hndur. İki yıl önce 
Atinada imzalanan Balkan paktı, Balkan 

devletlerinin hudutlannı her türlü ta
arruzdan garanti edecek mahiyettedir. 
Dört devlet tarafından meydana getiri-

len ve imzalanan bu pakt, bidayeti teşek... 
külünde Bulgar irredentismeine müte
veccihti. Bununla beraber antantın bu 

gayesi, Bulgaristanla kendi arasındaki 
münasebatın iyi bir inkişafa mazhar ol
masına mani teşkil etmiş değildir. Bul-

garistanı Neuilly zincirlerinden kurta
ran Selfuıik anlaşmasında da Türk dip
lomasisinin mühim bir tesiri ve Londra-

nın yardımı vardır. Balkan paktının tam 

bir şekilde meydana gelmesi, yani Bul
garistanın da bu birliğe girmesi imkan
ları Ankaraca mahalli telakki edilmek
te; mevcut müşkillere rağmen gerek An
kara ve gerek Londra halkı Bulgar istek
leri meselesinin pratik bazı metodlarla 
halledilebileceği ümidini beslemektedir. 

Türk - İngiliz anlaşmasının diğer bir 
veçhesi daha mevcuttur. 

Türkiye - Rusya münasebatının daha 
Lozandan beri nekadar iyi ve sıkı ulduğu 
malumdur. Bu iki memleket ayni zaman. 
da komşudur. Karadenizi Akdenize bağ
layan Boğazlar her iki memleket için 
hayati ehemmiyeti haizdir. Bu iki kom· 
şu memleket, aralarındaki idarl farklara 
ve ideal ayrılıklanna rağmen §im<liye 
kadar idoolojik mücadelelerden tevakki 
eylemiştir. Türk - Suvyet münasebetle
rinin, TUrk - İngiliz anlaşması hasebile 
Londra - Moskova anlaşmalarının mes.. 
nedini teşkil etmeleri lhımdır. Eğer 

Şarki Avrupada yapılacak her hangi bir 
taarruz karşısında Rusyanın tek başına 
bırakılacağı endişesi hala mevcutsa, An· 
kara ve Londra deklarasyonlarından 

sonra, Moskovanm, artık tammııen müs
terih olması lhımdır. Büyük Britanya 
diplomasisinin bu muvaffakıyeü, İngil· 
tere- Rusya müzakerelerini kuvvetlendi· 
recektir. Almanyanın Şarkı Avrupada 
barışcı bir siyaset takip edeceğine dair 
bize verilegelmekte olan teminat bir 
hakikati ifade ediyorsa, Türk - İngi
liz anlaşması karşısında Almanyanm 
son hattı hareketi tamamen yersizdir. 
İngiliz - Türk anlaşması, çemberleme 
politikasının genişlemiş şeklinde telakr 
ki ediliyorsa buna verilecek cevap ka· 
dar basit ve tabii bir şey olamaz. Bunun
la beraber ekonomik bir çemberlemenin 
bahsa mevzu bile olmıyacağı tabiidir. 
Türkiye Almanya ile olan ticari mUna· 
scbetlerini idame ettirecektir ve bu, her 
iki memleketin menafii icabıdır. Şarki 
Avrupanın diğer devletleri de, her halde 
ayni ~kilc!e hareket edeceklerdir. 



Ankara Halk evinde 
''Sovyet · kitabı,, ve 

artistik fotoğraf,, 
tif olarak gösteren artistik fotograflar 
ise, Türk ziyaretçilerine Sovyetler bir· 
liği milletlerinin hayat ve adaletlerini, 
müteaddit cepheden, hiç olmazsa bir 
dereceye kadar, tanıtacaktır. 

Ankara, 1 (A.A.) -Bugün saat 18/ 30 c 
da halkevl salonlarında «Sovyet kitabı> 
~a Sovyet artistik fotograf sergisi açıl
~br. 
Komşu ve dost memleketin teknik, 

tan.at ve fikir sahalarının hemen hepsi
ne temu eden neşriyatından 1300 gilzel 
~meftin ve Sovyetler birliği milletlerl
,11in hayat, Adet ve faaliyetlerinin muhte
lif .afha1arın.a ait 200 artistik. f otografın 
teşbl.r edlldlği bu serginin açılına töre
ilinde b8§Vekil Doktor Refik Saydam, 
pı.aarlf vekili Hasan All Yücel, bir çok 
anebuslar, hariciye ve maarif vek.Aletleri 
lleri gelenlerl0 kordiplomatiğin bir çok 
azaa, blr çok Ttirk mUnevverlerl ve ga
ırotedler hazır bulunmuştur. 

Sovyetler birliği büyük elçisi B. Te-
rentiev, TUrlt - Sovyet dostluğunun ye
lli bir k:Ultürel tezahürünü teşkil eden 
bu sergiyi açarken, turkçe olarak aşağı
dald nutku söyleıni§tj.r: 

A.okaranın en yUksek ve en kıymetli 
kültür ocaklanndan birinde, halkevinde, 
bugün açılan cSovyet kitabi> ve artistik 
lotograf aergJ.Si, Sovyetler birliği ve 
Tilrldye cUmhuriyetl gibi iki dost ve 
kOtD§u memleket arasında killtilrel i§ 
birliği zenci.tinin mütenevvi mahiyetli 
halkalarından birlnl teşkil etmektedir. 

Bu sergi, her şeyden evvel, Sovyetler 
birliğinlıı ~riyat faaliyetin.in mahiye

tln.l gösterecektir. Muhtelif ilim şubesine 
ait edebiyab.n mühim bir kmnı, muhak
kak ki, Tilrk münevverliğinin çok zen
pı genif tabakaları mümessillerinin 
ıa1AkasmJ celbedeeek ve Türk münevver
liğbıl, benoe bundan, kendi pratik mesa
bl lçbı faydalı telAkkl edeceği her şeyi 
lrendlsl için faydalı alabileceıktir. Diğer 
Jaraftan. sanat gibi, her §eyden evvel 
lıaklld mevcudu olduğu gibi ve objek,. 

Bu fotograf sergisini geçen sene Istan
bulda açarken bunun memleketleriıniz 
arasında kültür mümessillerinin inkişafı 
yolunda atılan son adınu teşkil etmiye
oeği ümidini izhar eylemiştim. Geçen 
seneki bu ümidimin bir kerre daha ha
kikate inkılap ettiğini müşahade eder
ken cidden. çok memnunum. Sovyet bir
liği milletleri, dost Türk milletinin eko· 
noınik ve kültürel terakkilerini, derin 
bir alaka ile ve büyük memnuniyetle his
leri ile takip etmektedir. Iki memleketin 
başarılarının karşilikli olarak tanınma
sında bilhassa büyük bir ehemmiyet 
vardır. Kültürel iş birliği siyasetlerinin 
esas prensibini sulh için mücadele teşkil 
eden dost hükümetler münasebetlerinde 
olduğu gibi aynı zamanda, çalışınalan
nm ve başanlannın semerelerini toplı
yabilıneleri için :nilletlere de elzem 
esaslı Un.surlardan biridir. 

Bu serginin vilcuda' getirilmesi yolun
da göstermek ititfünde bulundukları kıy
metli yardınilardan dolayı sayın maarif 
vekili Hasan All Yücele, halkevi başkanı 

Ferit CeJAl Güvene, halkevi arkadaşla -
rına samimt minnettarlığımı arzederim. 

Hasan All Yücel, Sovyetler büyük el
çisinin sözlerine aşağıdaki nutukla ce
vap vermiştir: 

Muhterem başvekilim, sayın ziyaret
çiler. 

Türkiye cümhuriyeti ile Sovyet sos
yalist cilmhuriyetleri birliği arasında 

öteden beri mevcut dostluk münasebet
lerinin yeni bir tezahürü olan bu ser
ginin bugün halkevimizde açılma töre-

"Sovyet 
• • 

sergısı 
nine büyük bir memnuniyetle iştirak 

ediyoruz. 
Kollllu ve dost memleketin teknik, ve 

fikir sahalarının hem.en hepsine temas 
eden kıymetli neşriyatının burada teş
hir edilen güzel örnekleri, Sovyet dost
larımızın bu sahalarda ne kadar ileri 
adımlar attıklarmı mi.isbet delillerini bi

ze getirmiş bulunuyorlar. Bu eserler, 
aynı zamanda dost ve komşu memleke
tin basını tekniğinde elde ettiği yüksek 
başarıları canlı o1arak bize göstermek-

Bu sergide zinet veren artistik fotog
rafiler komşu ve dast milletin, hayatın 
muhtelif ve mütenevvi c~helerine şa
mil, geniş faaliyet sahalarının gUzel ve 

aIAka verici sahnelerini göstermesi iti
bariyle bizim için büyük bir kıymeti ha
zdir. Büyük bir takdir ile temaşa etti~ 

ğiıniz bu eserler, fotografçılık sanatının 
dost memlekette- mazhar olduğu geniş 
ölçüd~ki inkişafı da isbat etmkteclir. 

Senelerden beri sıkı bir dostlukla 
komşu olduğumuz Sovyet SosyaliSt 

cümhuriyetleri birliği ile aramızda·me;J
cut ve sulhun devamına matuf olan si
yasi münasebetlerimizin, bugün burada 
güzel bir örneğine şahit olduğumuz kül
türel ve artistik münasebetlerle kuvvet-

edlyoruz. Iki komşu ve dost millet ara
sında böyle yeni bir dostluk tezahürüne 
vesile hazırlamak IUtfünde bulunan 

Sovyet büyük elçisi sayın B.Aleksey Te
rentineve samlıni teşekkürlerimi suna
rak sözilnıü bitiririm.> 

Maarif vekilinin alkışlarla karşılanan 
bu nutkundan sonra sergi gezilmi§ ve 
bilahare davetliler zengin bir büfeye izaz 
olunnıuştur. 

Bu sergi, 20 Hazirana kadar açık kala
caktır. 

Almanya ·ve Yugoslavya 
Prens Pol ve Hitler tarafından ha

raretli hitabeler teati edildi 

Ankara Radyosu 
------~---

Kurultay azaları 
DALGA VZllNLVOU 

1639 
8~6~!'K ... mo w.. Hava .. kurumunun daveti 

T, ft... P. 31.70 m, 9~65 ltcs./ zo ww. Tu·· rkkucu. tesı·sl•rı·nı tet'·"ı 
T. A. Q. 19.74 m.16195 Kes./ 20 Ww. 'I" M ~ l\ 

•• • 
uzerıne 

ettiler 
13,30 program 13,35 müzik (neşeli mü· ~-
zUc- Pl) 14,00.~emleket s~at ayarı aj~ns ANKARA 2 (A.A) - TUrk hava ku- rUdeld atölyesine gidilmlf ve pllnörle-
ve ~etcoroloJı haberlerı. 14'.1~ Turk nımu başkanlığının yaptı!J davet üze- rln seri halinde inşası ve motörlü tay. 
~ijziği 1 - Peırav, 2 - ~~ kür- rlne Kurultay delegelc:rinden 10 ltişilik yareleri.n tamiratı tetkik edilmiştir. Atöl
dili hicazkAr şarkı: ~Clsmın gıbi) 3 - bir grup bu sabah öğleye kadar TUrk- yeden ısonra Tiirkku~ mektebine gidi
Seh~:. (Çılıınc~ ~ınc) 4-:- Kenı~n~e k~şunun tesislerini ve çalışrnalannı tet- lerek derih.ane ve laboratuvarlar görUl
taksımı. 5 - Faıze~ (~adeı wşlat ıçıl- kik etnıl§tir. İlk ola.mk pl!nör 8lanına .m.~, hava kurumu başkanı Enurum. 
sin) 6 - Şemsed~ Zıya: (Ey gonce gi~ burada Türkkuşu.nun bu 1ene mebusu Şükrü Koçak 'DilrklruJunun bil
açil) 7 - Muhtelif saz eserleri. 14,40- yetiştirmeğe başladıtı genç öğretmen. yük bir hızla inkişaf etınekte olan41'lea&• 
15,30 müzik (Karı~ık proğram - Pl.) namzetleri paraşütle grup atlayışı ve plA- lsl hakkında rnbafirlere :malOmat ver .. 
15,30 Milli kiline müsabakaları (H~ ma- nörlerle akroba!i yapmışlardır. Kurultay ~ ve gençlerlmizl uçmala tefV'ik husu· 
Yl.9 stadından naklen) 19,00 Program. delegeleri tayyareleriyle çekilen Uç pll- sunda bütün vatandaşların çalışmak 
19,05MUzik )Daruı saati PL) 19,30 Türk nö.rün yaptığı hava hareketlerJni ve pa- mecburiyetlerini teba.rti% ettirdikten l90!1· 

müziği (Fasıl heyeti) 20,10 Konuşma raşütle atlayış hareketlerlnl sık sık al - ra Tllrkkuşunda a ılmakt lan ha 
(Dış politika hawseleri) 20,25 Neş'eli kışla.mışlardır. Bundan sonra Etimesut ~..ııt.tı b 1 c; a 

0 

1 Jn va - 15~ u1r ama yuvıınna genç er ya-
pllklar - R. 20,30 Memleket saat ayarı, taki motörlil tayyarecilik alanı.na gtdil- zılnwu işindeki ehemmi eti anlatım 
ajans ve meteoroloji haberleri 20,45 Türk mlştir. Bu meydanda Tiirkkuşundan y ... milletin ve partinin bir e!'eri olan Tilrt 
müziği 1 - Refik Fersan: (cihanda biri- tişmiş genç pilotlar dokuzlu bir filo uçu- kuşunun gen bir il 1m 
ik d

·w· . ) 2 Ş ki (Bil i ç m essese o asına c sev ıgım sensm - ev : m - şu yapmışlardır. Bu sene Tilrkkuşuna raJtmen bugün bile hava ordu.su için kıy-
yo~ bana ne old~) 3 - R. Fersan: alınan ge.nç IS~retmen namzetleri hey .. metli bir ihtiyat kuvvet olduğunu teba
(?oğsümden ~ç~p gıtUn) 4 ---: Ş.em~ed- canla takıp edilen akrobasi uçuştan yap- rüz ettirmiştir. 
dm Ziya: (Denız.ın dalgasını dinliyorum Dll§lardır. Bu arada Uç kız öğretmen Başkanın bu sözlerine Çant.kkal ~ 

21,00 MUzik , ~uhtelif scçi~lş beS:-e, ~~amzedi pek gilzel bir filo UÇ1Wl ve baJ rahhası Halil Dilmaç .nrkad4§1an ~=
şarkı ve semailer) 21,20 Te.msıl (Nedım oğretmen Bayan Sabiha Gökçen de ak- na cevap vererek Havacı gençlerimizin 
gecesi, Yazan: Ekrem Reşıd~ 22.'00haf- robasi figürleri yapmışlardır. kabiliyetlerini ve hava kurumunun me-
talılC posta kutusu (Ecnebı dillerle) Öğleye doğru Ti.irkkuşunun Akköp - , saisinl .övmilştilr. 
22,30 Mü.iilt (Küçük orkestra - Şef: Ne
cib ~§kin) :~,o~~ Son ajans haberleri ve 
yafull(l ~ğt'aril; 23,15 Esham, tahvil~t, 
ICambiyo - nukud ve ziraat borsası(fiat) 
23,25 - 24 Mü7Jk (Cazband) Pl .. 

OPERALAR VE OPERETLER 
16,15 Prağ: Der Obesrsteiger. 
22,05 Milano: Poiuto. 

BüYOK KONSERLER 

Thetia lngiliz denizaltısı 

lngiltereyi heyecana 
düşüren kaza geçirdi 

lngilterenin ltal
ya ya verdiği 

teminat 

Elengüllü Ilıcası Açıldı 
Aydmm Germencik Nahiyesi civannda mqhur !ifalı · Elengüllü 

ı11111cauıLn 1 Haziran 939 tarihinden itibaren iflemeye bqlamııtır. 
lhcamızın Romatizma, Siyatik ve envaile Böbrek, Ciğer, Mide, Me

~ıe ve bilumum bdm ba.sta.hkları için kükürtlü ve çelikli ıbanyolan 
t hastalıklarına kartı çok !ifalı çamuru ve r'1lide, Barsak ve Basur 

astallkl8":1ıa karfı da emsalaiz içme suyu meTcuttur. llıcamızın §ifai 
hanalan bır çok sayın doktorlanmızm taniyelen' -e h•l'- · • . .... .. ınmtzın ıene-
lerden berı devam eden tecrübeye müstenit rağbeti i1e sabittir. 
~bcay~ gidip gelmek üzere her saat için Germencik lıtuyonunda 
uteaddit kamyonet ıve tenezzüh otomobilleri mevcuttur. Muhterem 

mütt~l;rin İı~inha~ için ~er türlü tertibat ahnm.ı,, yeniden bir takım 
~aat tlave edılmittır. Aynı zamanda gayet temiz ve ucuz bir lokanta 
açıldığı gibi ayrıca n.dyolu ve bol ~ğlenceli bir de gazino tesis olun

Uftur. 
S~cak yaz günlerini en ehven terait altinda aeTin çamların gölgesin

e ııfa ve hayat büfeden bu cennet köfeainde geçirmeyi ihma1 
Sa.7 



SABIFES 

YAVRULARA G 1 D ft& Tahsin Piyalanın Aşçı başı marka pirinç unları 
fennin en son terakkiyatına göre yapılmıştır .•• 

Rer. Gün Bi~ Uffuive .Dr .AliRiza 
insanlara ölüm ve dehşet saçan bu korkunç haşaratı 

- . . . - ·.- .. -.. :.;,. .. - -:?.- ... -~~ ·.;!'.t~..--..! 

KAÇAK 
Seni aldatsam ne yapardın} \Baıka türlü yaşamayı düşündüm, onwı 
- Budalaca bir sual. için ayn)dım. Beni göreceğim diye ara-
Hanri Löfortiye, kansının biçimsiz ma. Her feye rağmen ben senin samimi 

aözüne lazımgelen cevabı verdi ama, dostunum. 
ıüphelenmedi de değil. Saf, saf gijlüm- Adriyen 
ııedi. cHaınİJ - Masanın üstünde istediğin 

•• 

Unlen 
Doğum ve Cerrahi Kadın 

hastalıkları Operatörü 

Her giln hastalannı saat tiçten son
ra Atatürk caddesi •Eski Birinci 
kordon• 222 numaralı muayeneha
nesinde kabul eder. 

TELEFON : 2987 
CZAT..LZT..L777X7.ZZZZ7/..7a::z:&o:._-r.:aı-~ 

ile 

öldürünüz 

Bir çift kara sinek bir yazda 1,500,000 olur 
Fakat Adriyen ısrar ediyordu. Olurya gibi güzel bir öküz kızartması bulacaksın. 

aldatıvermek icap ederse kocasının bu Yemek dolabının içinde taze salata da 
vaziyette ne yapacağını merak ediyordu. var.» 

- Söyle ayol 1 Seni aldatsam ne ya- Mektubun bu hamiş kısmını okurken 
pardın} Hanri göz yaşlarını tutamadı. Şimdi gö-

Günlük bir 
açıldı 

pazar 
Malarya, sıtma, trahom, çiçek, Di· 
zanteri, Kara h1amma, verem, Şar· 

Bu sefer Hanrinin yüzü ciddileşti: ı zünün önünde neler canlanıyordu: Ka
- Kuzum beni aldattığın gün, işte dın şefkatine, yuva neşesile, doyum olur 

son günün olurdu. Kendimi hemen öldü- mu} Muhabbet imkanı yok erkekler ara-

rürdüm. 
- Y o 1 işte onu yapamazdın. Çünkü 

kendini öldürürsen bir daha beni affede· 

sında bu kadar derin olamaz. Sonra, bir 
kadınlık günlük yaıınmada ihtiyaçları ve 
iııleri paylaşmak ne kadar iyi idi. Şimdi 
her iş kendisine bakıyordu. Bütün saade-

Şükrü Saracoğlu huh•an ile Mimar 
Kemaleddin caddesinin birleştiği 

YERDE 
A ..... ~an • .-ı..ıLOGLU 

on, Kolera g· i bir çok salgm has
talıklar taııyan s· e lt, tahta kurusu, 
Pire güve ve b.. ha eratı uyan

da FAY A il i ha e ·aıtz-

cek bir fırsat bulamazsın. Sonra da, 
başkasiyle anlaşmak ümidi kalmazdı. ti Adriyen alıp götürmüştü. 

Keten iplikleri, balıkçı. perdelik, biikülii 
biikiisiiz, her nevi ipliklerle makara ve 
hazır yorgan çarşafları, çarşaflık, yatak
lık gibi bir eve lazım olun dokumalar 
toptnn fiatine perakende yalnız bu pa
zarda satılır.. Bu gibi ihtiyaçlannıZJ 

FAYDA bü ün aşe at öldürücü 
ayi erin en iyisi ve müessiridir
' 

Bundan başka ben hayatta muzdarip Bu şiııman obur adam. bir çoklarına 
olursam, sefil düşersem beni kim teselli egoist, ahmak bir koca gibi görünür ama 
edecf'k} Beni dinle Hanri, hiç bir kadı- hiç de öyle değildir. Karısını hakiki bir 
nın erkeğin ölümüne sebep olabilecek ka- aşkln. snmimi olarak seviyordu. Hattu 
dar değeri yoktur. ona: c:E.ğer sen beni aldntırsan, kendimi 

buradan almak mcnfnntiHh fcnlfıdfr 
Kat'iyyen le e yapmaz. okusu la· 

Adriyen böylece onu teselli etmiye öldürürüm.> bile demişti. 
çalışıyordu. Karısma karşı ne kadar samimi oldu-

ti~ ve sıhhidir ... 
Fakat Hanri bu korkunç tehdidi pek ğunu isbat etmek için: cArtık her şey 

ciddiye almıyordu. Çünkü kendisinin bitmiııtir, ölmeliyim.> diye bile düşün
yüzü, tebessümü, pek yabnnı:ı atılır şey dül 
değildi. Hele midesi pek havaleli idi. Yalnız gidip karısını görmek, izine 
Bunların hangisinden insan kurtulabilir} dü mek, onu baştan çıkaran hangi erkek 
Adriyen, imkanı yok onun şakağına bir olduğunu öğrenmek hatırına gelmi
kurşun sıkıp da burun Üstü yere düşeee- yordu. Aramak neye yarar? Hazırlanmış 
ğine inanmazdı. Hacıyatmaz gibi bir sofranın önüne geçmiş, gözlerinden yaş-
adamdı. Yerde kalırmıydı o 1. lar şıpır şıpır dökülüyordu. 

Eğer ckendimi öldürürdüm.> diye Eğer bir tabanca olsa hemen kendini 

DOKTOR 

r 
i MİR ME LEKE1' 
ıısrA ESİ DAHİLİYE 

ı tiTAll!A SiSi 
Mmıyenclıane : İkinci Beyler sokak 

No. 25 TELEFON : 3956 

di gazı 1Jo11a ile JıarqtıraPafı ve 
mer· a eti6ıeti 11e 

F A Y AL yerine 
satmG!fı is!iyenler val'dır. Safıınınız 
FAYDA ism·ne dildıat ediniz. 

süsldj Avru .. 
marlıası l:oy 

111e 

raJı 

başka bir koca söylese, mesela zayıf. öldürecekti. Fakat tabancası yoktu. Ken· 
solgun benizli, gözleri ateşli bir erkek di kendine: cYann sabah bir tabanca 
ııöyleseydi, Adriyen eh, belki endişe alayım.> diye hesaplardı. Şimdi kendisini 
ederdi. Neden bilmem zayıf olanlarda na~ıl öldürecekti. Asıl mesele oydu. 
biraz bütün bu kabiliyetler mevcuttur. llk işi veda mektubu yazmak oldu. çevirdim ve ateş ettim. lııte büsbütün öl

düm gitti.. Sonra Adriyen de ebediyen 
benim için mahvoldu demektir. 

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

Zayıflar sizi heyecanla sever. Korkutur, Sevgilim diye bqladı. 
heyecana düşürür. Her zaman kendisini Fakat bu söz artık eskimişti. Sevgilim 
ya sizi veya rakibini öldürebilecek intiba sözünü çizdi, başka bir kağıt aldı. Adri
bırakır. Gözünüzün önünde göz kırpma· yene fırtınalı bir mektup yazrnağa karar 
dan korkunç cürümler işliyebilir. Zayıf verdi. Ve öyle bir mektup ki ölünciye 
olan adam bunları düşünmese, yapmasa kadar vicdan azabından kurtulmasın. 
dahi siz düşünürsünüz ve azacık olsun Su kelimeleri sıraladı: 
zevk duyarsınız. Sevgili Adriyenim, Adriyen, sefil! 

Halbuki Hanri bu zevki bile duyur- Sen bu satırları okurken, ben gözleri-
mıyordu. Arkadaşları, hatta karısının ya- mi ebediyen hayata kapamış olacağun ! 
nında bile, ona: Hami bu başlangıcı bayağı buldu. Hat-

< - Şişmanlıyorsun ahbap, spor yap, tii. biraz da basmakalıp bir şey olduğunu. 
Yediğini hazmedcmiyorsun. Fakat bu düşündü. Halbuki daha ba~larken canlı 
gidişten hayır görmiyeceksin.> diye kaç gİri!lmeliydi: 
kerreler tekrar eder dururlardı. Bunu niçin yaptın? 

Hakikaten bu şişmanlamanın hayrını Şimdi tamamdı. Bu söz onu rezil etmiye 
değil, zararını gördü. Fakat arkadaşları kafi idi. Çok güzel bir sözdü. Bu sözden 
işitmedi, o başka. sonra bir virgül koydu, ve karısının adını 

Epey zamandır Adriyende bir başka- yazdı: 

Böyle şeyi akıllı uslu düıürunek lazım
dır. fakat meselenin mühim bir kısmı bit· 
miştir. Çünkü vedaname yazılmıştır. 

Şimdi ne kalıyor, sürat\e hayattan ölü
me geçmek değil mi} Dur bakalım bu 
her zaman yapılabilir, daha zaman çok. 

işte Hanri bütün bunları silahçı dük-
kanının vitrini önünde düşündü ve der
hal vazgeçip bürosunun yolunu tuttu. 
Bir birahanenin önünden geçiyordu. içer· 
de oturup bol bol yiyip içen adamları 
görünce ne sabah kahvealtısını, ne de öğ
le yemeğini yemediği aklına geldi. Nasıl 
yesin, çok kederliydi. Adriyen de ken
disine: Senin boğazından başka düşün
düğün yok ki... Demişti. Ah 1 Şimdi bir 

kerre görseydi! 
lık, bir güzellik görünmiyc başlamıştı. Bunu niçin yaptın, Adriyen? 
Halbuki Önce hiçte böyle değildi. Bu Mektup yazmıya alışık olmadığından Hanri düşünüyordu: Böyle solmu~. 
kumral saçlı sevimli çehresi, manikürlü o büyük veda mektubunu yazmak için sararmış, zayıflamış, bir kelime ile çöp 
parmaklan, mavi gözleriyle biraz da uzun müddet uğraştı. Arkadaşlarından gibi bir halde o vefasız Adriyene bir gün 

süslenince herkes, onda istediğini oku- ve muhitinden istediği bazı güzel cüm- tesadüf etse de: 
yabilirdi. Hanri onu şimdi daha çok !le· leleri de mektuba ilave etmeği unutma- « - işte sekiz gündür beni ne hale 
viyor, içinde sessiz bir aşk ateşi alev- dı. Çok nevmit olduğunu kimseye gÖs· getirdin! Seni ne kadar sevdiğimi şimdi 
lenmiye başladığını seziyordu. termek istemiyordu. Son saatlerin, kendi anlıyor muı.<un} Eğer tekrar bana gelmi-

Hanri kıskançlık duymaya başlamıştı. Üzerinde bıraktığı tesiri polis komiserine yecek olursan açlıktan öleceğim ve ce
Fakat kadın ondan nefret eder gibi gö- anlatacak olan bir mektup yazdı ve bu ııedim senin vicdanına gömülecektirlt 

rünüyordu. Çok soğuk davranıyordu. mektupla da bir hayli uğraştı. dese ... 
Adeta Hanrinin evde bulunmasını bile ı Ianri Löfortiye sabah erkenden bü- Bunun üzerine kendisini öldürmek için, 
istemiyordu. rosuna giderken çarşıdaki bir silahçı dük- otomatik tabanca sevdas ndan vazge ti. 

Adriyen günden güne güzelleştikçe, kanının önünde durdu. içeriye girmiye Çünkü daha iyisini bulmuştu. 
neşelendikçe kocası da onu o nisbette cesaret edemiyordu. Bu melum geceyi ne Hanri artık tadı kalmayan evine gir
sevmiye başlamıştı. Adriyen onun naza· acılar, ne hayretler. içinde geçirmişti, hiç mezden önce akşam üzeri yollarda dola
rında melek gibi bir kadındı. Ona itimadı uyku uyuyamamıştı f Yüzü karmakarışık şıyordu. Yürüyor, burnu doğrusuna hep 
vardı. Fakat genç kadın da gitgide eve çok bozuktu. Bu çehre ile silahçıdan bir yürüyordu. Nereye gidiyordu} Onu da 
geç dönmiye başlamıştı. Yalnız, Hanriye tabanca alınamazdı. Çünkü kendisinde bilmiyordu. Istırabı o kadar çoktu ki, 
ne çok yemek yediği, ne kamının büyük, bir fevkaladelik bulacaklar ve tabanca r.ınki ona tahammül edebilmek için kısa 
burnunun kırmızı olduğu, ne de kesik satmıyacaklardı. Silahçı dükkanının adımlarla mütemadiyen yürüyordu. Yol
kesik soluduğu için söz söylemez, sitem önünde daha karar vermezden evvel larda aşıklara tesadüf ettikçe, içi cız di
etmez olmuştu. camekanın içindeki silahlara baktı. Ora- ye kanıyordu. Masalara çift çift oturmuş 

Bilakis Hanri bu sefer onun yaptığı da yanyana sıralanmış her türlü taban• insanlar kendisini istihkar ediyorlat gibi 
yemeklere karışmıyan cEt çiy kalmış, calar vardı. Sedef kabz~li mini mini ta· geliyordu. Ormanlar ve göl kenarlarında· 
soğan çok pişmiş, biber acı gelmiş> de- bancalar o kadar sanatkarane yapılmış ki aşıklar mehtaba karşı, ebediyen biri· 
miye başladı. Adriyen bütün bu sözleri şeylerdi ki. Başka tabancalar vardı ki birlerine bağlı kalacaklarını sözleriyle, 
gayet soğukkanlılıkla hatta neşe ile din- namlıları uzun ve delikleri simsiyahtı. buseleriyle teyit ederek biribirlerini al-
liyordu. Bazılan da polis filimlerindeki gibi ince datıyorlardı. Ne yalan. ne yalan 1 

Evvelce yalnız kadın geç gelirken, bu namlılı idi. Bazıları, eşyaların arkasına Hanri bunlan işittikçe içinde derin 

sefer Hanri de gecikir oldu. Akşam üstü saklanmış, yalnız ağızları görünüyor, in- bir acı duyuyordu. 
daireden çıkınca bir turşucuya uğrıyor, sanın üstüne kurşun fırlatıverecek gibi. Eve çok geç döndü. Doğru aynaya 
İştahını arttırmak için bir taraftan turşu Adriyen. Insan kendisini bir kadın için gitti yüzüne baktı. Fakat çehresini zan
içiyor, bir taraf tan da arkadaşlariyle soh- öldürmemelidir, çünkü değmez, kendini netliği gibi berbat bir halde bulamadı. 
bete dalıyordu. Eve gitsin de ne yapsın} öldürürsen bir daha beni affedecek bir Yavaş yavaş benzi düzeliyordu. Şimdi 
Nasıl olsa Adriyen çok geç geliyordu. fırsat bulamazsın. Ben hayatta muzdarip Adriyen kendisini bir görseydi! Başka 

Bir akşam Adriyen biisbütün gelmedi. olursam, sefil dü§ersem beni kim teselli istediği yoktu. Fakat Adriyeni nerede 
l lanri eve dönünce masanın üstünde, ka- edecek? demişti. Zaten kendisini öldür- bulacaktı? Kim bilir hangi dallara kon
rısına aldığı bir çok hediyelerin yanında sc bundan ne istifade edecekti? Halbuki du} Yoksa Paristen gitti mi? Bunu şimdi 
bir zarf buldu. Ozerinde cHanri için> ölmezse onu bir gün ele geçirebilir, onu kimden öğrenebilir} Polis komiserinden! 
ibaresi yazılıydı. yumuşatabilir. Hanri ertesi sabah komisere gitti. 

Hamide birdenbire şafak attı, anla- Haydi teşebbüs etti, ya tabanca ateş Hüviyetini ve adresini söyledi. Sonra: 

n .. • 
• D • 

ARTIRMA iLANI 
Tire mahkemesi ba,katipliğin-

den: No: 1939 

Tirenin Dere mahallesinden Ali 
oğlu Mehmet Ekmekçi ile Ertug
rul mahallesinden Hatice ve ço
cukları Ahmet namı diğeri Ekrem 
ve Nazmi Ekmekçi ve Lütfiye 
Çapkı arasında mü,terek bulunan 
ve camii cedid mahallesinde 500 
lira değerinde ve tarafları Landi 
ve (Hacı) Atanas yetimleri ve 
yol ile çevrili bir dükkan ve aynı 
mevkide 200 lira değerinde ve 
şarkan ve cenuben yol simalen 
Ekmekçi Ali usta garben' yol ile 
çevrili dükkan ve Yayla vakıflar 
mahallesi Yavuklu oğlu mescidi 
sokağında ve 700 lin değerinde 
sağı Nebiye resesi ve kısmen yol 
solu Emineye ifrazen satılan ev ve 
kısmen koca Mehmet oğlu Galip 
veresesi arkası kuru kavaklı oğlu 
Fatma önü yol ile çevrili ev Tire 
incecik mevkiinde ve 250 lira de
ğerinde şarkan F atm:l garben Be-
kir fimalen Şerif zeytinlikleri ce
nuben yol ile çevrili 60 ağaç zen
tinyeri ile birlikte olarak işbu dört 
parça emvali gayri menkule 11 / 
8/1939 tarihinden itibaren açık 
arttırma ile satılığa çıkarılmıştır 
ihalesi 11/7 /1939 tarihinde Salı 
günü saat 15 de yapılacaktır mu
hammen kıymetin % 75 ini bul
duğu takdirde ihalesi o gün bul
madığı halde en çok arttıramn 
taahhüdü baki kalmak şartiylc 
arttırma on beş gün uzatılacak ve 
ihalesi 26/7 /1939 tarihine müsa
dif Çarşamba günü yapılacaktır. 
arttırmaya ittirak edeceklerin 
yüzde yedi buçuk nisbetinde pey 
akçesi veya milli bir bankanın 
teminat mektubunu vermeleri la-
zımdır ihaleyi müteakip satılan 
gayri menkulün parası verilecek
tir parası verilmediği takdirde ye
niden on bef gün müddetle arttır
maya çıkarılan bu gayri menku
lün evvelki satışı ile son ihalesi 

• 
• 

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

Karşıyaka satı.~ yeri Ferah Eczanesi TL 5023 

Muhabere ve münakale vekaleti 
lstanbul Elektrik işleri umum 
müdürlüğünden: 

1-Muhammen bedeli 49950 kırk dokuz bin dokuz yüz elli lira tutan 
28 adet muhtelif yağlı transformatör kapalı zarf usulile satın alına
caktır. 

2 - Muvakkat teminat 3746.25 üç bin yedi yüz kırk altı lira yirmi 
be, kuru~tur. 

3 - Eksiltme 3. 7. 39 pazartesi günü saat 15 de metro han bina· 
sının beJinci katında toplanacak olan artırma eksiltme komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 - Bu ite ait ıartnameler idare veznesinden 250 kuru, mukabilin
de tedarik edilebilir. 

5 - Teklif mektuplarının ıartnamedeki tarif at dairesinde hazır1a
naral: sat': 14 e kadar yedinci kattaki komisyon katipliğine imza mu
kabilinde verilmiı bulunması lazımdır. 

3, 5 1833 (1115) 

inhisarlar Çamaltı Tuzlası 
dürlüğünden: 

•• mu-

Tuzlamız çuval anbannda mevcut takriben 33 bin adet eski ve müa· 
lamel 100 lük bot çuval attırma yolu ile satılacaktır. 

Beherinin muhammen kıymeti 18 kuruıtur. Çuvallar her gÜn tuz
lada görülebilir. isteklilerin ihale günü olan 19. 6. 39 aaa.t 14 de yüzde 
7.5 teminatı muvakkate akçalarile birlikte Çamaltı tuzlasında hazır 
bulunmalan lüzumu ilan olunur. 

3, 7, 11 1899 (1117) 

Kiralık incir bahçesi 
Devlet Demiryolları 8 nci işletme 
komisyonu odan: 
Atçe ile Nazilli arasında kilm: 174+400 de idaremize ait 2500 

metre murabbaı incir bahçesi ve içindeki kulübe 3 ıene müddetle kı· 
raya verilmek üzere açık artırmaya çıkanlmııhr. ihalesi 19. 6. 939 
pazartesi günü saat 11 de yapılacaktır. Şartnamesi Alsancakta işletme 
kalemi ile Atçe ve Nazilli istasyonlarında her :zaman görülebilir. 3 se· 
nelik muhammen kirası 35 lira, muvakkat teminah 265 kuruştur. Is· 
teklilerin muvakkat teminat makbuzlarile muayyen vakitte Alsancak· 
ta itletme komisyonunda hazır bulunmalan. 

1902 (1116) 3, 10 

OPERATÖR DOKTOR 

Ahmet Cemil 
Oral 

mıştıl zarfın içinde ne olduğu malumdu. almazsa, ya muvaffak olamazsa! O za- - Komiser efendi, dedi, karım evvel
Elleri ayakları zangır zangır titremiye man hali nice olacak. AI ııana kos koca ki gün akşam çıktı, eve bir daha dön-

beyninde husule gelecek fark 
ve faizi hükme hacet kalmak
sızın evvelki alıcıdan tahsil oluna
caktır satılan gayri menkullerin 
bütün vergileri ve evkafın taviz 
bedeli ve dellaliye rüsumu alıcıya 
aittir fazla malumat almak isti- AK B UN BO;t.,AZ llAN Memlefıet hastanesi 

l T . ahk b ke.t' l' KUL • UR • \Jı ve • ess.i operatöru·. !~n er .. ıre m eme . ~· a ıp ı· ÇERE HASTALIKLARI UZMANI H başladı. Okudu: bir yara. Belki bir tarafı sakat kalacak. medi. 
- Bize iki gün sonra mı habeı veri· 

yorsun, daha evvel neredeydin} 

gıne muraçaat etmelerı ıcap ede- Manisa İzmir caddesi No. 132 Her gün Üğleye kadar Fransız hasta-
ceğinden itbu emvali gayri men- Şen sineması yanında nesinde öğleden sonra Birinci Beyler 

kulenin sabtı ilan olunur. Saat 3 ten sonra hutalan kabul ve sokağında .. 
~----.._.. __ ..._..._--.. ..... -...--._ı.ıı-.a...ı..._.....Li....l~...siüJumualclım...l:ıİL.Jı.akJ~ıJ_~~_..t...11l12~.EJ~~··!...... __ _J ________ ~Jl~90~1--1(~11~1~8~)~..!__-===-=~~ted~aa~TI~ed~e~r~==~~~~N~~~42=------~~~f~:l·~EFON23~ 

«Zavallı dostum, seni çok üzecegım. Artık o sakatlıkla evlenmenin imkanı 

Fakat eminim ki çabuk müteselli olacak· kalır mı} Sonra bir kadın için! Bu bil
ıın. Artık maskara olamıyacağmı. Seni mediği pis silahlarla oynamak ona gel· 



J Haziran C1dllal1ml tJ9 

T. Bovven Rees 
ve şürekası 
CVNARDLINE 

Messageries 
Maritimes 

Um dal 
UMUMi DEMİZ 

ACEllTALICI LTD. 
IJEI,J.ENİC LİNFS LTD. 

KUMPANYA Si ANGHYRA vapuru 5-8 haziran ara
sında beklenilmekte olup Rotterdam 

THEOPHİLE GAUTİER vapuru 3 ha- Hamburg ve Anversa limanları için yUk 

Olivier ve 
Şürekası 

BIRiHCI KORDON REES 
BIHASI rEL. 2443 

Deutsche Le· 
vante Linie 

O. M. B. H. HAMBVRQ 
İTHAKA vapuru 23 mayısta bekleni

yor. 27 mayısa kadar Anvers, Rotter-

Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 

ADJUA'l'ICA S. A. Dl 
NAVJGA'l'İONE 

LONDBA HATrl ı dam, Bremen ve Haınburg limanları BARLETI'A motöril 31/5 te gelir ay-Liverpool ve 
Glasgov hattı d için yük alacaktır. ni ..ıı~ Pire B · disl Tr' t · V · t ın· d ı ek yni gUn fstan- alacaktır •POLO• vapuru 3 Haziran • Londra THESSALİA 7 haz.i.r d bek ......... , rın , ıes e \ e ene-zıran ar ın e ge er a . h . . . "k ıka ak vapuru an a - diğe hareket eder 
BOTBNİA vapuru Haziran nihaye- bul, Pire, Napoli ve Marsilyaya hareket HELLAS v~puru 15117 azuan ara- ve Anversten gelip yu ç ra~ ve niyor .. 10 hazirana kadar Anvers Rot- · 

tinde gelip Liverpool ve Glasgovdan edecektir sında beklenilmekte ?lup Rotterdam, aynı zamanda Londra ve Hull içın yUk terd.am, Bremen ve Hamburg için yükl aov A. Et NEE ... .. H 
ınal çıkaracaktır. · Hamburg ve Anversa limanlan için yük lllacaktır. alacaktır. • ~ R&US 

Gerek vapurların muvasal!t tarihleri. Her türlü izahat ve ma1Unıat için Bi- al~~t~iON vapuru ayın nihayetinde İVERPOOL RA'l''l'I DELOS va.puru 21 haziranda bekle- DAISE ICVMPANY ASI 
isimleri ve navlunlan hakkında acenta d LAU bekl .1 kt 1 R tt d H L niyor. 24 hazırana kadar Anvers, Rot- UL YSSES vapuru 31/5 tarihinde 

rinci kordonda 156 numara a - enı me e o up o er am, am- İN+ .. ,.T 10 H . da terdam. Be H b . . ''k d R d bir teahhilt altına giremez. Daha fazla b Anve sa limanları için yük ala- •MARD .uu-ı • vapuru azıran r men ve am urg ıçm yu Amster am, otter am ve Hamburg li-
talsillt almak için T Boven Rees Şr RENT REBOUL ve ŞERnd vapur acen- ~f ve r Liverpoldan gelip yük çıkaracak ve ay- alacaktır. manlarma yük alarak hareket eder. 
nm 2353 telefon n~aruma mU::caa~ tasma mfiracaat edilmesi rlca olunur. ~~ ARASI HA'r.1'1 nı zamanda Liverpol için yilk alacak - GLÜ~~ H. SCHULDT DEUCALİON vapuru 8/ 6 .~ihinde 

TELEFON. 2 3 '1 5 ZETSKA PLOVİDBA A. KOTOR tır. . UR~ vapuru 1 hıW.randa gelerek Burgas, Vama ve Kostenceye 
edilmesi rica olunur. • YUGOSLAV BANDffiALI o.OPORTO• vapurunun yükleri Is- beklenıyor. 3 hazırana kadar Anvers, hareket eder. 

LOVCEN tan bulda aktarma edilerek Denizbank Rotterdam, Bremen ve Hnmburg için 

• 
•• (( )) •DUMLUPINAih vapuru ile gelmiştir. yük alacaktır. 

Lüks vapuru 11 haziran 939 pazar -------------
SVENSKA ORIBNT IJNEİN 

T C Z• t B k gilnü Şuşak, Venedik ve Pireden mu- GOULANDRİS BROTHERS LTD DEN NORSKE MfDDEL- VİKİNGLAND motöril 23/5 tarihin-• . ıraa an ası vasalnt edip ayni gün Köstence ve Var- PİRE HAVSLINJE, OSLO d~ gelerek Rotterdam, Hamburg Skan-
naya hareket edecektir. dınavya ve Gdinya limanlarına yük ala-

KuruJıq tarihi : 1888 
Sermayesi: 100.000.000 Türk lirasL. 

Şube ve ajan adedi : 262 
Zir3"1 ve ticari her nevi Banka muameleleri 

PARA BbliK'l1RENLERE 28.800 LİRA. 
İKRAMİYE VERECEK 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az (50) 
lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre ilc
ramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 • 500 • 2.000 • 
4 • 250 • 1.000 • 

40 • 100 • 4.000 • 
100 • 50 • 5.ooo- • 
120 • 40 • 4.800 • 
160 • 20 • 3.200 • 
DİKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı dilşml

yenlere ikramJye çıkbJı t.akdirde yüzde 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kur'alar lmede 4 defa, ı E7W, 1 Birinci kanun, 1 Mart ve 1 llaziran tarih

. )erinde çekileı...lrtir. ••• • - • 

~-------------------·------~ 

İzmir İncir ve "(}züm Tannı . . a.ı~ kooperatifleri Birliği 

r A R f Ş ŞARAPLARI 
Eıe bölgesin.in nefis yaş üzümlerinden yapılmıştıl'. Sek, Dömisek ve kırmı-

11 Tarif şaraplaruu daima tercih ediniz. SoEranazda TARİŞ şarapları eksile 
olmamahclır .. 

r A R i Ş SİRKESİ 
Sayın hallamı:ıa enmiyetle arzediliyor. Tariş sirkesi, halis üzüm sirkesidir. 

. r AR f Ş CJZUMBALJ 
Teksif ed.ilm.it taze üDim suyudur. Taze üzüm suyunun bütün hususiyetle

rini tapmaktadır. Tariş üziim balı en sıhhi ve mugaddi kuvvet şurubudur. , 

Fennin!: ~ ~.!.!!N~!!! b!';!~~~~ Wulamruşbr .. 
Zarif ambali.ılar içinde satılmak.tadır .. 
Taıiş markalı ınabsulıit ve mamulitı her yerden arayınız. 

fzndr arnami satq mağazası : 
KEMERALTI CADDESİ No. 71 TELEFON : 4195 

ı .. 2, (253) 

......................................... , .. ~--
Fenni gözlük için 

ECZACI 

Taze T emjz Ucuz Iliç 
Her Türlü Tuvalet Çeşitleri 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTUBAK Büyük Salepfioflu ham brfwnd.a-

nLOVCENn :SEA HELLAS• BOSPHORUS vapuru 20 haz.iranda rak h:ırekct eder. 
v~puru 17 haziran 939 cumartesi gü- Lüks trruısatlantik vapuru lle Pire • bekleniyor. Diyep ve Norveç için yük BRAGELAND motörü 14/6 tarihinde 

nü Köstenceden avdet edip 18 haziı·an Ncv • York hattı Pire • Ncv • York se- ala~~~+ T .... '"" ..... 1N gelerek .Rotterdam, Hamburg, Skandi-
939 pazar günü saat 12 de: yahat müddeti 12 gün, Nev • York fuan ~~ EXPORT ü.U'1.ı:a:>, C navya limanlarına yük alarak hareket 

Pire - Arnavutluk limanları - Kotor- için hususi fiatler Pireden hareket ta- ~A vapuru .~9 mayısta bek- eder. 
Dubrovnik. Split Venedik ve Triesteye rihle . lenıyor. Nevyork için yük alacaktır. BORELAND vapuru 22/6 da gelir 

hareket edecektir. l TE~Z l2 AlmSTOS, 23 mtlı. be:~~T~:at'::ıı!ı ~;~r8Xk :~= ~~ ;:~::~~:~a 
ANGLO • EGYPTİAN MAİL LlNE Gerek vapurlnnn muv8!8l!t tarihleri, alacaktır. 

PİRE MARSİLYA ve PİRE BEYRUT gerek vapur isimleri ve navlunlan hak- D. T. B. T. SERVİCE MARl'l'fME 
HAYFA - İSKENDERİYEYE hat kında nta bir teahhUt altına giremez. SZEGED vapuru 25 mayısta bekleni- Roıanaln KumnnllHICISI ' 
·CAİRO CİTY• LÜKS VAPURU ile O a~ tafsilit alınak için Blrlnd yor. Tuna limanlan için yUk alacaktır. r-·ı 

Marsilya için Beymt-Bayfa-İsken- aha faz a TİSZA vapunı S haziranda beklen!- ALBA JULİA vapuru 6/6 tarlhln-
hareket tarihleri deriye için hareket Kordonda 152 numarada ıUMDALıı yor .. Tuna limanlan için yük alacaktır. de gelerek Malta Marsilya ve Cenova 11-

taribleri umum! deniz Acentalığı. Ltd. müracaat TİSZA vapuru 19 mayısta beklen!- manları için yük ve yolcu alarak bare-
2/6/939 

16-6-939 
30-6-939 

10/6/939 edilmesi rica olmıur. yor. Beyrut, Portsait ve İskenderiye ket eder. 
24-6-939 Telefon : 4072 Müdüriyet için yUk alacaktır. İllndald hareket tarihleriyle navlua-
8-7-939 Telefon : 3171 Acenta lardakl deiifikliklerden dolayı acent&. 

•BRVICB MARITfMB mesullyet kabul etmez. Daha fazla taf. 

Juvantin saç boyaları 
INGILIZ KANZUK eczanesi liboratuvarlannda hazırlanan Juvan~ Uf 

boyalan muzır ve zehirli maddelerden tamaınen iri olup saçlara tabii renk
lerini bahşeder. 

JUV ANTIN saç boyalan kumral ve siyah olarak iki tabü renk üzerine ~r· 
tip edilmiştir. Gayet tabU ve sabit olarak temin edilen renk yıkanmak, ter
lemek hatta denize girmek suretiyle de çıkmaz. Eczanelerde ve ıtriyat mağa
alannda arayınız. 

En dddi ve emniyetli markadır. 

,.------------------.------.... •·ımm•' 'uyanın her ta

rafında tanılınış 
A R T J Tahta ve kUDUlf 1 

toz boyaluı 

MARANGOZLARA AİT TAHTA 
BOYALARI 

ARTİ BOYALARI suda ve İspirtocla 
erir. İspirtoda eriyen ART i tahta bo
yalan N eftli ve Çin verniklerde renk • 
ve-rir .. 

AR Ti BOY ALARı 

Arti Bova!arı 
Bet" kadına y;rıyan kumq 

boyalarıdır 
Roplanmz • Bluzlumuz sökme
ye hacet kalmadan boyanması 

kabildir 
YÜN - PAMUK - YARI YÜN 

iPEI{ VF.SAİRE BOYAR 

Şehrinizdeki 
satıcılardan isteyiniz 

13-20-27 - 3 

ROUMAIN silit ıç1n ikbıcl Kordonda F&ATEUJ 
DUROSTOR vapuru 9 haziranda bekle- SPEBCO vapur acentaımıa müracaat 
niyor. Köstence, Kalas VB Tuna liman- edilmesi riea olunur . 
lan için yük alacaktır. TELEFON : ZOM • 2885 
JOBNSTON VARKEN LlNEs LTD. 
İNCEMORE vapuru 28 mayısta bekle- suliyet kabul etmez. 

niyor. Burgu, Varna, Köstence, Sulina Daha fazla ta!silAt için ATATfimt 
Kalruı ve İhrail limanları için yUk ala- caddesi 148 No.da V. F. Henry Van Der 
caktır. Zee ve Şs1. Vapur acentalığına mUraea

Vapurlann hareket tarlhlerlyle nav- et edilmesi rica olunur. 
lunlarclaki dc~ikliklerden acenta me- TELEFON: 2007/2008 

inşaat müuakasası 
lzmir incir ve üzüm tarım satış 
kooperatifleri Birliğinden: 
Germencik; Erl>eyli, ICarapmar ve Umurlu .lllCİr T.,.. S..., Koo

peratifleri clepoluma iliYeten hirer hurda incir depoeanan ...... • 
elniltmeye lmnulmUflur. Bu inpabn •JTI •JTI muhammm btif be
delleri ve mUYaldmt teminat miktarı ile elniltme tarih ve saaderl qa
Plald cetTelde gösterilmiftir: 

Kooperatifin Muhammen ke-Muvakkat te- ihale 
ismi fil bedeli 11..minat n.. Tarihi Saati 

Germencik 4.088.36 306.63 9/6/939 10. 
Erbeyli 3.161.74 237.13 « « to.30 
Karapmar 3.181.74 237.13 « c 11. 
Umurlu 3.161.74 237.13 « « ıt.30 

lıbu mu.lııJ.mmen kıymetler vahidi fiat eauı üzerindendir. Bu eksilt
mede gerek her Kooperatif için ayn ayn, gerebe hepsine birden ~ 
lif kabul edilir. Eksiltme birinci Kordonda it Handa birlik genel direlr
törlüğünde yapılacakbr. Fenni ewakı görmek utiyenler Birind Kor
donda Güc: ... :ük kartııındaki işletme hanında birlik intut itleri me
murluğuna müracaat edebilirler. 

31, 3, 7 1852 (1079) 

lzmir vakıflar miidiirli1ği1nden: 
Seneliği 

Lira K. Cinai N. Mevkii 

48 Dükkin185/3 Salepçi oğlu hani 
36 «. (( /4 « 
36 « « 16 « 
38 10 « « 18 « 
38 « « /9 « 
60 (( « /10 « 

300 Depo « / 2JJ « 
60 Dükkin « /22 c 
60 Depo « / 23 « 
48 Dükkan « 125 « 
36 « « 26/ « 
60 Depo « /28 « 
60 « « 129 « 

120 (( « /32 « 
24 Dükkin « I 11 « 
24 Mescit Bili c 
Yukanda yazıh akarat 31. 5. 940 tarihine kadar kiraya verilmek 

üzere müzayedeye çıkarılmı,br. ihalesi 5. 6. 39 pazartesi günü saat 
10 dadır. Taliplerin yüzde 7.5 pey akçelerile vakıflar idaresine müra-
caatları. 27, 30, 3 1795 (1046) 

Başvekalet Beden terbiyesi genel 
direktörlüğünden: 
1 - Genel direktörlükçe latanbulda Çengel köyünde 6 ay müddetle 

bir leyli beden terbiyeai ve ıpor eğitmen kursu açıhnıfbr. 
2 - Bu kursa imtihanda en iyi derecede muvaffak olanlardan ııra

sile azami 50 kiti ahnacaktır. 
3 - 26 Haziran 939 pazartesi günü tedrisata bathyacak olan bu 

kursa girmek İltiyenler beden terbiyesi bölge ba§kanlıklanndan kursa 
girme ve diğer tartlan öğrenebilirler. 

4 - Müracaat müdeti 15 Hazirana kadardır. 
30 1 3 1827 107\) 
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Sovyet - lngiltere - Fransa paktı 
B. Molotof dün lngiliz ve Fransız selirlerini Kremlin sarayına davet 

ederek son tekliflere Sov yet hükümetinin cevabını tevdi etti 

Baltık devletleri için Sovyet Rusya ve Polonya 
lngiltere istenen garantiye yardım 

talebi şartil~ vermeğe hazırdır 
Yeni· sefir itimatnamesini verdi. Ha
raret]i dostluk nutukları teati edildi 

1 bilhassa B. Şaranofun nutkundaki bir 
fıkrayı hararetle karşılamışlardır. Bu 
fıkrada Sovyet sefiri Sovyet Rusya ve 
Lehistan arasında müessir bir iş birliği
nin sulh eserine ciddi bir hizmet olaca
ğını belirtmiştir. Sefirin ve reisicümhu
run nutkunda iki komşu memleketin 
aralarında ekonomik mübadeleleri inki
şaf ettirmek temayülü ayrıca kaydedil- 1 

Londra 2 (ö.R) - Avusturalya ha- f.· 
riciye nazırı, lngiltere ile Rusya arasında- f 
ki müzakereler dolayısile Avusturalya • 
parlamentosunda verdiği izahatta, biricik 
sayesi A vrupada sulhun muhafazası olan 

ve Japonya aleyhine çevrilmiş bulurunı
yan bir kaqıhklı yardım paktına Rusya-

nın da iştirakini temin hususundaki mü
zakereleri Avusturalyanın iyi telakki et
tiğini bildirmiştir. 

Moskova 2 (ö.R) - Fransa ve ln-
giltere sefirleri, B. Molotofun daveti üze
rine Kremlene gelerek aaat 1 7 de hükü
met reisi ve hariciye halk komiseri tara· 
fından kabul edilmişlerdir. B. Molotof 
sefirlere, lngiliz - Fransız - Sovyet karşı
lıklı yardım paktının akdi için yapılmış 
olan son lngiliz - Fransız tekliflerine Sov
yct hükümetinin cevabını tevdi etmiştir. 

Roma 2 ( ö.R) - ltalyan gazeteleri 
lngiliz - Fransız - Rus anlaı,masırun zor
luklarla karşıla§tığını iddia ederek oku
yucularını avutuyorlar ve Leh gazetele
rinden naklen, lngiltere ve Fransa tara· 
fından akdi talep edilen yardım paktının 

miştir. Kabul merasiminde, ticaret ve 
endüstri nazıriyle münakalat nazırın~n 
huzuru da bu temayüliln bir tezahtirü 
olmuştur. Sefir, dünya sulhunun takvi
yesi maksadiyle, iki devlet arasında iş 
birliğinin inkişafına çalışacağını söyle
miş ve demiştir ki: 

Sovyet T opçuJan 

•Sovyet Rusyanın siyaseti her dev

Polonya hariciye nazın JJek cumhur letle ve bilhassa komşulariyle dostça 
reisi ile konmnıyor münasebetler tesis etmektir.• 

den evvel sovyet Rusyanın Avrupadaki devletlerinin kendilerini her hangi bir -s-
Varşova 2 (Ö.R) - Sovyetler birliği- Reisicilmhur Mosiski JU cevabı ver-

siyasi kuvvetlerin faaliyeti sahasında oy- devletler blokuna girmiş gibi gösterecek 
nıyabileceği rolü tezahür ettirmeğe ça· teminatı kabulden İmtina ettiklerini na
l11mış olduğu merkezindedir. zarı itibara alarak müdahalelerini ancak 

Londra 2 (AA} _ Lord Halifaks, Baltık devletlerinin talebine talik edecek 

nin yeni Varşova sefiri B. Şaranof bu sa- miştir: 
bah itimatnamesini reisicümhur B. Mo - •Maksadınızın, iki memleketimiz ara
siskiye takdim etmiştir. Bu merasim, sında ahdi mukave~lere müsteniden 
V arşova ve Moskova arasındaki müna- İnevcud olan dostluk münasebelterini 
sebetlerin müsaid şekilde inki_şafının bir takviyeden ibaret olacağı hakkındaki be
tezahürü mahiyetini almıştır. Sefirin ka- yanatınızı memnuniyetle karşılıyorwn. 
bulünde, hariciye nazırı B. Bekten baş- Bu maksadınız. Lehistanın niyetlerine ta
ka hükümet reisi general Slakovski ile mamiyle tekabül etmektedir. Hüküme

dün öğleden sonra Polonya ve Portekiz 
umumi bir formül teklif etmektedirler. 
Bu şekilde lngiliz - Fransız teklifleri bü
tün ihtimalleri derpiı etmiş oluyor. Diğer 
bir formül bulunması da kabildir. Baltık 
dev1etler salahiyettar sözcülerinin açıkça 
ifade ettikleri arzulan da gözönünde tut-
mak icap edecektir. 

ticaret ve münakalat nazırları da hazır timiz, münasebetlerimiz.in müsbet ve 
bulunmuşlardır: doğrudan doğruya tesviyesinin ehemmi-

Polonya orduları baş kumandanı 
Mar~~l Ridz Smigli 

muhafazasına hizmet edeceğini uınnrun. 
•Transkontinantaı. ajansının bildir - yetini layıkı veçhile takdir eder. Bu sa-

Ordre gazetesinden: diğine göre, siyasi mehafil B. Şaranof yede son zamanlarda aramızda bir çok Varşova 2 (Ö.R) - •Ekspres Poran1• 
Molotof, iltihak etmek istediği barı§ ve reisicüınhur Mosiski taı·afından söy- meseleler halledilmiştir. Bunlar bilhas- gazetesi bildiriyor: Alman htikümeti Leh 

cephesinin mihver mütearrızlanna karıı !enen nutuklarda Lehistan ve Sovyet sa evvelce fıkdanı hissedilmekte olan, hududundaki yahudileri Almanyayı ter
yalnız şu veya bu milleti değil mihverin Rusyanın aralarmda eyi komşuluk mü - normal bir ekonomik iş birliğine aitti ke mecbur e~tir. Ahnan polisleri ilk 
hedef tuttuğu bütün miUetleri garanti et· betl · · · ki f · k .. 1 B 1 .. b I 24 h nase erını ın şa ettirme ve muna- u netice er, iki memleketimizi alaka - oncc un an saat apsetmi§, sonra 
mesini İstiyordu ki tamamen hakldır. sebctlerini mevcud iki taraflı anlaşma dar eden meselelerin nasıl bir objektü geceleyin hududu geçmeğe mecbur et -

övr gazetesi, en az Rus dostu olan in- esasına ve bilhassa çok mühim bir sulh ve hayırhah ruhla halledildiğini göste - mişti. Leh hudud muhafızları tarafından 
gilizlerin dahi bedbin olmadıklannı ve unsuru teltıkkt edilen ademi taarruz pak- rir. İki memleket arasında eyi komşu - tevkif edilen bu yahudiler vaziyeti an-
her kesin on günden evvel bir pakt imza tına istinad ettirmek arzularının ifadesi- Juk münasebetlerinin semereli bir şekil- !atınca Kovananın cenubunda iskan edil
cdileceğine kani bulunduğunu keydedi- ni bulmaktadırlar. Aynı siyasi· mehafil de inkişafına aid iş birliğinizin sulhun mişlerdir. 

Sovyet Denizaltdan yor .. 
baılıca noktalan üzerinde fikir ayrılığı 
ınevcut olduğunu iddia ediyorlar. 

Bu haberler, Baltık devletleri lehinde 
nrilecek gaıımtiyi müzakerelerin ölü 
noktası olarak ıösteriyor. Moskova hü
kümetinin bu devletlere, kendi arzularına 

rağmen, garanti vermek istediğini iddia 
ediyorlar. 

Halbuki Pariade çıkan c Tan> gazetesi 
müzakerelerin neticesi haliında nikbin
C:lir. Ve lngiltere ile Fransa ne kadar Rus
yanın yardımına muhtaç iae, Rusyanın da 
ayni derecede bu iki devletin yardımına 
muhtaç olduğunu yazmaktadır. lngiliz, 
gazeteleri de, lngiliz hükümetinin Fin
landiya, Estonya ve Letonyaya garanti 
vermeğe hazır olduğunu, fakat kendi ta
lepleri haricinde bir harekete iştirak ede

miyeceğini ihsas ediyorlar. 
Letonya hariciye nazırının şu beyanat

ta bulunduğunu ltalyan gazeteleri yazı
yorlar: 

cEğer bazı devletler, bizim tarafımız
dan talep edilmeden, muhtemel bir ta· 
arruza karıı bizim üzerimizde hami rolü 
oynamağa te§ebbüs ediyorlarsa böyle bir 
hareketi kendileri hesabına kaydedilecek 
bir taarruz gibi telakki etmeğe mecbur 

kalacağız.:> 

Moskova 2 (A.A) - Diplomasi ma
hafili, bir taraftan Sovyetler, diğer taraf
tan Fransızlarla lngilizler arasındaki baş
lıca noktai nazar ihtilafının Baltık dev· 
letlerine verilecek garanti hakkında ol
duğunu ve B. Molotofun bu nokta üze

rinde ısrar etmiş bulunduğunu beyan et
mektedirler. 

lngiltere hükümetinin başka. memleket
lere doğrudan 'doğruya yapmış olduğu 

teahhütleri bu devletlere teşmil etmeğe 
mütemayil olmadığı, fakat bir taarruza 
uğrayacak olan Baltık devletlerinin yar
dımına koşmak mecburiyetinde kalacak 
olan Sovyet Rusyaya yardım etmeği ka
bul edebileceği tahmin olunmaktadır. 

Sovyetlerin milletler cemiyeti misakı
na olan telmih hakkındaki itirazlarına ge
lince, buradaki ecnebi mahafili, bu iti
razların kolaylıkla bertaraf edilebileceği
ni beyan etmektedir. 

büyük elçileri ile Romanya orta elçisini 1 Popu1aire gazetesi barış cephesi tesisi 
kabul etmiıtir. karşısında durmadan çıkan zorluklara 

Londra 2 (A.A) - Karşılıkla garanti 
tatbikatı hakkında hundan bir kaç gün 
evvel Vartovada bllfhyan müzakereler 
bilhaua bir taarruz takdirinde tevesaül 
olunacak iktıaadi ve askeri hususata te
allllk eylemektedir. Lord Halifaluin dün 
Polonya büyijk elçisile yaptığı mülakat 

rağmen nikbinliğin baki olduğunu ve 
süratle bir neticeye varılacağının ümit 
edilmekte bulunduğunu yazıyor. 

Penmle gazetesinden: 

İngiliz - Fransız - Sovyet anlaşması 
akdedilecektir. Fakat bundan böyle an
cak kuvvetli bir tedafüi antant için mü
savat ve mütekabiliyet dairesinde akde

ta ayni mevzu üzerinde cereyan etmiştir. dilebilecektir. 

Paria 2 (A.A) - Fransız - lngiliz 
tekliflerine Sovyetler tarafından verilecek 
cevaba intizaren Petit Parisien gazeteai 
yazıyor: 

Londrada düşünüldüğüne göre müza
kerelerin nazik nokta~u Baltık devletleri-. . 
nın bitaraflık endişesile hudutlannın bir 
Alman taarruzuna kar§ı garanti edilmesi
ni telif edecek bir formülün bulunması
dır. lngiliz ve Fransız hükümetleri Baltık 

Londra 2 (A.A) - Deyli Ekspres ga
zetesine göre kabine Molotofla şahsı te
mas maksadiyle Moskovaya bir nazır 
göndermek maksandadır. 

Deyli Meyl bu hususta Lord Halifaksın 
lsm.ini ileri sürmekte ise de hariciye na
zırının meşguliyeti buna müsaade etme
diği takdirde milmtaz bir politidiyenin 
gönderilmesi mUmkün olacağını bildir -
mektedir. 

Kopenhag, 2 (A.A.) - Mebusan mec- ,'l!r"~.-.,,~..,......,.,.,.,,....,.__,--.,....,. .......... ---~..,.......-.,......,.. 

lisi, Almanya - Danimarka ademi teca- ı'l>-';~~;:+;J~j~~'L~;tl' 
vUz misakını 3 reye karşı 115 rey ile ka
bul etmiştir. 

Hariciye nazırı B. Munch, bu misakın 
Danimarkanın ananevi bitaraflık siya
setine uygun olduğunu beyan etmiş ve 

Danimarkanın her hangi bir memleketle 
bu kabil misaklar akdine amade olduğu
nu ilave eylemiştir. 

Kopenhag 2, (A.A) - Danimarka ha
riciye nazırı Munch, clün parlnmentoda 
Almanya ile Danimarka arasında imza 

edilen tecavüz paktının metnini okumuş
tur. Paktın başlıca hükümleri şunlardır: 

clki akid taraf hiç bir vesile ile birbi
rine harp ilan etmemeği taahhtit eder. 
iki taraf aynı zamanda Danimarka veya 

Almanyaya taarruz edecek olan üçüncü 
devletlere de yardım ebnemeği taahhüt 

Varşova 2 (A.A) - B. Molotofun eder. 
nutku hakkında Polonya siyasi mahafi- iki taraf biribhinin harbine iştirak 

linde haal olaıa intiba, Sovyet Rusya ılü- ·eden bel' hanai bir devletıe 1D8l atmakta 

Yahudi muhacereti akını 
Bir vapur 

karaya 
dolusu yahudi Havanada 
çıkmaktan menedildi 

1100 yahudi Uzak Şarka gitmek üzere yola 
ediyor çıktı 484 yahudi de Giride iltica 

Yerleşmiş olduklan yerlerden mallannı mülklerini bırakıp hicrete mecbur edilen yahudiler 

Havana 2 (A.A) - Reisicümhur B. memlekete gelmiş olan ve takriben 4000 tasavvurundadırlar. 
Laredo, içinde bulunan bütün yahudi kişiden ibaret bulunan bütün Avrupalı Telaviv 2 (A.A) - Danzigli 484 yahu
mültccilcri ile Saint - Louis vapurunun mültecilerin memleket haricine çıkarıl- di muhaciri Giridc iltica etmeğe mecbur 
derhal hareket etmesini emretmiştir. Bu masma dair bir kanun layihası tevdi ede- kalmışlardır. Bunlar Filistin sahillerinde 
mültecilerin karaya çıkmalarına müsaa- ceiini beyan etmiştir. alınan tedbirler Uzerine Filistine çıka• 
de edilmemiştir. Cenevre 2 (A.A) -1100 yahudi, uzak malDl§lardır. Muhacirler yahudi maka-

Havana 2 (A.A) - Mebusan meclisi prka gitmek üzere Comte Biancamano matına müracaat ederek elbise ve yiye-

mubaoent ~a :reill a Pedro ......... • • JDl.UtMPer, - htrnifkıdir. 


