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Baltık dostluk kongresi 

Kaunaı 5 ( A.A) - Senelik Baltık cloatWa 
kongresi Kaunaa'da 9 Haziranda toplanacak -.e 
11 Hazirana kadar aürecektir ••• 

Cümhuriyetm ve Cümhuri11et eaerinin beJcçW, .ab<ıhlan çıkar si11ad gazetedir 

l_filinü p;mit nüshalar (25) kuruftur. 
1- T E L E F O N : 2697 

ilin münderecahndan gazetemiz mesuliyet kabul etmez. 

Yeni Asır Matbu.anda Buılaufbr. 

Sovyet cevabı 

MUZ\ .S•f tarafından kurulto.11 azalarma verilen çay ziyafetin<kn bir intib4 - Tawarc Ue -

Veklllerlmlz Istan bolda 
Yeni Barem kanunu projelerinin 
müzakeresi münakaşalı olacaktır 

ıUzamnamesine tevfikan değişmez genel 1.ıul mebusu Refik Snydam, genel sekre· D. Fikri Tiizcr Parti teşkilatına gön-

tedkik ediliyor 
Diplonııatik mahfellere göre bu 
cevap yapıcı bir mahiyettedir 

Sovyet itiraz
tatmin edecektir 

Jngiltere tamamen takdir etti~; 
larını mümkün olduğu kadar 

Dr. Adnan 1 

-*-Dtln Paristen geleli 
Ankaraya gidecek 
İstanbul, 5 (Husus!) - On dört sene-

den beri Avrupnda bulunan Meclis eski 
reis vekili Dr. Adnan dün şehrimize 
döndU .. istasyonda tanııunış doktorlnr 
tarafından samimt surette karşılandı. B. 
Dr. Adnan, memlekete oöndüğilnden 
çok memnun ve mUteheyyiç olduğunu 
söyledi. BugUnlerde Ankarnya gitmesi 

muhtemeldir. 
--.... :=---

Saldıray gemi-
mize S3DC3k Bugünlerde Vaşingtonu ziyareti beklenen lngiliz kral 

ve kraliçe.ti Kanada ıehirlcrini gezerken 

töreni yapıldı Londra, 5 (A.A) -İngiliz tekliflerine göre Sovyet notası tamamiy1e yapıcı 
Sovyetıer tarafından verilen cevap şim- mahiyettedir ve en ciddi engel Baltık 

t 5
-(H "Ô"I) _ Saldıra d di ~ariciye nezaretinde tetkik edilmek- devletleri meselesidir. MaMm olduiu 

stanbul, usus Y e- tedır h'l S tl b" l'ğ' daki · i b .. ··~ı d • veç ı c ovye er ır ı ı arasın mü-
nlzaltı gcmım zc ugun og c en sonra D" J tik hfell rd J di 

Ankara, 5 (Hususi) - Partinin yeni, Parti reis nkilliğine başvekil ve İstan- Til7er tayin edilmi ·tir. 

başkan ve Milli Şef İnönii tarafından terliğe Erzunım mebusu doktor Fikri - SONU 3 ONCO SAIIİFEDE -
sancak çekilme merasimi yapıldı. Ami- ıp oma nı:ı e . e söy en ğine - SONU 6 iNCi SAHİFEDE -

·------ ral ŞUkür Okan bir nutuk söyledi. Me-

B i r hazırlık\Avam Kama ası .. ~::~u:~u!:~~ı: :;1U:: 
yotlardı. Saldır:ıy sancak merasimini 
müteakip donnnmamıza iltihak etti. 

Devresi 
---·-t::r--- 1 

- Sinop, 4 (A.A) - Hamidiye mektep 

Çemherlayn muhalefetin=~ bugünsaat~tcllınan=gel· 

Sinemada yangın 

70 kişi diri diri yandı 
150 kişi yaralanmıştır Yanlış bir kararın 

tashihini bekliyoruz .. 
-~

ŞEVKET BtLGtN 

suallerine cevap ·verdi B. Fethi ~~}'ar Londra ya mı gıdec~k? 
Londra 5 (Ö.R) - İngiliz - Rus mü-

lzmir Enternasyonal Fuarının açıl- zakerelcr{ devam etmektedir. Hariciye 
masına daha iki buçuk ay vardır. nazırı Lord HalüakS bu sabah Fransa 
Fakat Fuar heyeti aylardan beri faa- sefiri B. Korbeni kabul ederek görüş
liyet. halindedir. Memleketin aza- müştür. 

Londra, 5 (Ö.R) - Türkiyenin snbık 
Londra clçW ve şimdi Adliye vekili D. 
Fethi Okynnn bir kaç giine kadar Lon
drayn geleceği haber alınmıştır. 

-------
Belgrad Maçt 

-*-Halk İtalyan oyuncu· 
larını 11a ~ ıamıştır •• 

Mc.xco - City 5 (A.A) - Morelos devleti araz.isinde kfün Zagatcpt"C kasa 
basında bir sinemada çıkan yangın esnasında 70 ~i ölmüş, 150 ki_şi yara -
lanmıştır. 
Yangın çık~ığı zaman. si~cmada 800 kişi bulunmakta idi. Pek kolay ateş 

alır malzeme ılc inşn edUmış olan sinema binası 7 dakika içinde krunilen ha
rap olmuştur. 

Hfısıl olan panik esnasında bir çok kimseler ve bilhassa çocuklar çiğnen
miş ve ezilmiştir. Yangın silratle büyüyerek civarda bulunan 30 kadar eve 
sirayet etmiştir. Itf niyc, polisin ve askeri kıtaalnrın yardımı ile ateşi söndUr
mçğc devam etmektedir. Yruıguı hakilô bir felD.kct mahiyetini almak istida
dını göstermektedir. 

Mcksiko 5 (A.A) - Zagaetpec'de bir sinemada filim göst rilirkcn şiddetli 
bir yangın çıkmış ve ateş sürntle bUtün köye ynyılmıştır. Bir çok bina ve bu 
arada Meksiknnın en bUyük şeker fnbrikalanndnn biri yanmıştır. Şimdiye 
kadar elli iki ölü ve bir çok yarolı vardır. Ateş garip bir tesadüf eseri olarak, 
filimde bir suikasd neticesinde çıkan yangın gö~terilirken çıkmıştır. 

metlı ve muvaffak eserleri arasında Diplomatik mahafilde zannedildiğine 
yer almağa hak kazanan biricik en- göre bu mülfıknt esnasında hariciye na
!er~asyonal Fuarımızın kuvvetli bir zın Fransız sefirine vaziyet hakkında 
ı~kı~fa mazhariyeti için sarfedilen malumat vermiştir. Diğer taraftan İn~
hıç hır gayret, hiç bir ihtimam çok 1iz _ Rus :müzakereleri hakkında bugun 
görülemez. Kurulduğu şehrin umra- öğleden sonra Avam kamarasında baş
~m~, faideli olduğu kadar memleke- vekile bir çok sualler soı:u~uştur. 
tı~ ıktısadi kalkınmasına da geniş Bir amele mebusu vazıyetin ne mer
mıkyasta hizmet eden bir hareket kezde olduğunu sormuştur. B. Çember-

Bclgrad, 4 (A.A) - Bugün Bclgrnd
da oynnnnn İtalynn - Yugoslnvya futbol 
maçını bire karşı iki sayı ile İtalya kn- --------,--------------------
znnmıştır. Şehirden Çehreler: 32 

~~rkezinin devletçe ve milletçe daha layn şu cevabı vcrmi_ştir : . . 
yuksek bir alakaya ihtiyacı vardır - İngiliz - Fransız tcklıflerıne .So:
elbette ... Bu mnksadla bi.itün propa- yet lıükümetinin cevabı cuınartesı gil
ganda vasıtalarımızı simdiden hare- nü alınmıştır. Şimdi tetkik edilmektc-

ketc geçirmeliyiz. Ta ki Fuarın açıla- clir . . 
cagw ı güne k d T'" k" .. f Amele mebuslarından Grinvud : a ar ur ıye umumı e -
karı ve dünya hazırlanan eser hak- - SONU 5 INCi SAHİFEDE -

lngiltcre 

Maç sert olmu ve bir Yugoslav oyun
cusu nğır surette yaralanmıştır.. Halk 
prott.~to için tezahUratt:ı bulunmuş ve 
İtalyan oyuncularını taşlamıştır. Polis, 
çıkış esnasında stnd~n kapısında plza-

:wıı. 1 ını temin için müdnhaleyc mecbur kal-
hariciyc nazın Lord Halijaks rnıştn'· 

kında kafi derecede malumattar 
olsun.... Bu iş sadece gazeteleri· 
rnizin neşriyatına inhisar etmeme
lidir. Ayni zamanda Ankara rad
yosunda muhtelif dillerde devamlı 
neşriyat yapılarak Fuara iştirakin 
şekilleri, Fuarı ziyaretten beklenen 
faideler, ekspozanlara ve ziyaretçi
lere gösterilen kolaylıklar, Turistik 
bakımından Fuarın kurulduğu İzmir 
§ehrinin ehemmiyeti iyzah edilmeli
dir. Enternasyonal Fuarımıza göste
rilecek alakanın Türkiye ile büyük 
mikyasta İş yapmak istiyen memle
ketler için her bakımdan faideli ola
cağı salahiyettnr hir lisanla anlatıl

Ayni günde iki nutuk ... 

malıdır. 
Fikrimizce propaganda işi esastır. 

Bu hususta ne kadar kuvvetli hare
ket edilirse muvnffokıyetim;z o nis
bette fazla olacaktır. 

İzmir Enternasyonal Fuarı yalnız 
lzmir şehrinin malı değildir. Milli 
iktısadiyatımızn mal edilmiş bir eser
dir. Bu eseri titizlikle himaye etmek, 
kuvvetlendirmek bir milli vazife, bir 
milli şeref meselesi olmuştur. Mu
hakkaktır ki bu çapta eserler karşı
ınnda hiç bir şehrimiz kendisinden 
beklenen genis alakayı esirgeyemez. 

- SONU 2 iNCİ SAHİFEDE -
SBYDl'JIJLGW 

ilk defa olarak Berlin ve Roma 
endişelerini açığa vurmaktadırlar 

-*Hitler bermutad 
Almanyayı çemberli
yorlar ithamlarını 
yükseltmekte 
devam etmiştir .. 

-*-(faris, 5 (Ö.lt) - Vaktiyle, bilhassa 
lotalitcr devletlerin reisleri tarafından 
söylenen nutuklar mnumi dikkati ccl
beder \ e dcnıokr:ıt memleketlerde tefsir 
edilirdi. Şimdi totaliter devletlerde umu
mi efkar demohat hUkUmet reislerinin 
.özlerini ehemmiyetle tahlile bqlamq
lardır. 

Fnnsa baJvekill B. Daladiyenln dün 

- SONU 1 iNCi SABllm>S -

Oımanlı bankası müdürleri B. En ver 
Ve aletlkümüaıel4m 
Si 11uzaue dö lar:ja"~ 
Çok konU§ttun vesse14m 
at WMW pc1 cl6 ı.r;cu., 

ve Habib mösyö Harfut 



,. 
. 

Alaşehir halkevinin 
çok kuvvetli faaliyeti 
Kültür işlerine halk büyük ala 

ve yardımlarda bulunuyor 
a 

Bir orta mektep binaıı ~yapılı yor bu $ene 
mahaul oaziyeti çok i-yidir 

$EHi9 HABERLERi. 
Dr. B u~ 
Anllaradan avdet s• ı· t b•ı• etmiştir ır po ıs o omo 1 ın 

Bir haz 
Devres 

-----&
Yanlış bir kar· 
tashibiai bekli 
-~ 
~ 

- BAŞTARAFI 1 fNCt 
Parti Kurultayına Jştiralc eden beledi- • ı ı d 

ye reisi Dr. Behçet Uz dün sabah Ege çarpması e yara an 1 Bahusus ki Entcmas 
ftpuru ile ve :lstanbul yoliy1e Ankara- 9eneden ecneye mazha:l 
dan avdet eyle~ir. Bcis, vapurda kar- şal iç paZarlarda bir 
şılamruş ve şehirde kısa bir gezinti ya- Bayraklıda cereyan eden ikinci meti oıan kaynaşmayı 
parak teftişlerde bulunmuştur. Filhakika bu kaynaşın. 

Reisin avdetiyle fuar sahasındaki inşa kazanın nasıl oldug"' u anlaşılmadı ettiğimiz dereceyi bul 
faaliyeti hızlanmıştır. Mevcut işlerin en Fakat zamanla, dev, 
kısa bir zamanda çıkanlmasma çalışıla- Kordonda bir otomobil kazası olmuş ı Rahmiyi, sepetine de kızı Ranayı alarak larla tlaka b t" 
caktır. Dr. Behçet Uz bu sabah fuar sa- ve vazi!c başına gitmek üzere acele eden İmıire gelmek üzere hareket etmiştir. mu u ne ıc 
hasma giderek mühendislerle birlikte bir pOJh memuru yaralanmıştır. Motosiklet; Bayraklı methalinde kırk T .. ki ·m 
yaptlmakta olan işleri gör.den geçirecek- Sperko ncentası memurlarından M. dört numaralı Manisa otobüsü ile karşı- esdd y~, mı kt h. 
tir. Vitcle ait 748 sayılı otomobili idare eden :taşmış; bu sırada Yahya oğlu İsmail is- m la er e se elreke 

-= v-..:a..ı Konak .... ~1--......:-a. il . .;ı_ b. b•-:ı..1 t ,_ı..,b· ..ı_ b d " sap nnuyan mem -*- şuı.ar ~., ..,.ı.AA.W:~ı.u.ı e er- mınw: ır J::i,IA,le .nuu ı ue ura a g..,. L_J_ t .. '--L I 

Kar an tin ada !:!~ın: 0:b~ ~: nı;;~~ motosildct, bisiklet ve ~ ec:sad;:~i 
okta vazifesini alın$ gid poı· ot büsü.n k laştı. yerde ka7.a IUk eden mevzular 

Bir genç trarıtııvaydan :uru Nazmi Aydın bu oım:~s;; Y_: etmiş :; ~t rakibi İsmail~ ha tlcanklı v;. ~~ §u~l 
d . - rem1k ağır masiyle dilşerek başından ve omuzun- şerek ağır surette yaralanınış, hastane- ~~ ~ en ·~de g~sterır. 
yara a L. . dan. yar8lıın.mıştır. Vazife başında yara- ye kald.ınlmıştır. ır._ , mem ·ı ~ti~ ner 
Konak tramvay durak ye;-ın'.ic 14 sa- lan.::ın poIU memuru memleket hastane- IDç kimse bislldete kimin çarptığmı, açı~ın, sergı enı.~uz, 

y~lı tramvaya b~ Ali oğlu Ali adında sinde tedavi altına alınmıştır. Şoför hak- fsnıaiJin hangi tesir a1tmda düştüğünU ~heyecanlı al~?1 
hır genç, Karantinada Sanat okulu kında tahkikata ba~anmıştır. gô:rememiş, tesbit edememiştJr. nne çekerler. Zira 
önünde tevakkuluna _intir:~r et~~eden Motosilclet bhıkisl Malmıudun bun- yok~ ki milletin wn 
t~amvaydan atı.anı.ak istemi§, duşerek ** dan baberi yoktur. Otobüsteki yolcu1ar sevŞgiailhale deçerçeemJ-'L_ • 
agır surette yaral.anmıştır. Bayraklı caddesiııde müessif 'bir kaza da vaziyeü g&rwn•miflerdir. Kavnm U m c:a.c 

Afqehir Halkevi Bu semtte en ~akın Ask~. basianesi- olmupır. ..bebi tahkik tıdilmekfıedir. İpnedin kınmu~e mün~~ti 
Alaphjr .f. (HnwSf) - Bütün~~ matın~ ~· l4ektebiıı !riitüplıanesi ne kal~ Ali ~hı A1iııi.n. yanı~ MaJnnut Bübt adında bir zat, badi! Trakya hbiklet pmpiyamı olclutu siy- lerde. ?eJYO~ dütüDCC! 

fuli;Jetiııdeu •neticeler elde ediliyor. her gun ~ekte ve bu da talebe ağırdır. Hadise yerinde yapılım. tabki- idan eWil mofosikWjpm ar\uma oiJu leai;yw. tur. Hele tehirler 
ıO'ailm, pmnuk ımbsuWa emplsiz eyi- Te muallimlerin bilgilerini artırmakla- katta vatmanın ve biletçinin bu kuada inkipfım köıletecek 
•· ırnıınr brumu memn.unı,.eu mu - dır. Maarif memurluğu lsanatib işleri biç bir suni taksirleri bulumıwhğı. an- • savvur edilemez. Milli 
clplir. Orta nıek12p hak\mda hamiyet, ile de futa allbdar olmaktadır. laıtlmıJtır. fzmir mıntaka ticMet reislifi her eaer mutlaka YaıaI 
ıabhet ~ CDflnındur. Köselli ve Jlana:dı köylerinde üçer -•- mağa bak kaunllllftlr, 

Alqehir 4 (ll.asusl) - Şehrimiz B81- smıf1ı birer mektebin i.npatı hitama er- Mayıs ayanda izaılre 12 L. 1 • t k 
bri. çatm •ltmdı toplaıb,lı pnçlerle mek Uzered.ir. Halk, maarifin her sene aelen vapurlar . Jman zmır mın a a Yukarıdaki satırlar c 
_.lehte &ı:Jdalı hizmetler yapmakta bUyilk farklar göstennesinden 'Dib.Qet- Şehrimiz ticaret ve sanayi odası tara- ' . sürü ifade için yazılım 
:n bmıu da her giln çıop]tm•ktadır. siz bir sevinç için.dMir. tından haı:arlıınan bir i.statistilıe göre • 1 e w e b w ı d On gün evvel gazet 
Balbvimizin mulatelif koDanna brşı BOL VE EYl MAHSUL: mayıs ayında İmıir limanına girip çıkan reıs ıgıne ag an 1 eden bir yazıda. lstan 
~ gUn geçtik~ a.rtnı.aktadtt. Müzik Bu sene şehrimhdeld üzüm, pamuk vapurların saym-228 dir. Bunlarm 157 si sergisinin açılma tarihi 
sahasındaki çalışm.alan &,dalı bir hale ve diğer me.uuat halkı memnun edecek Türk vapurudur. Safi tonilatosu 127263 nasyonal F uannın açıl 
b7ma.k: için bando kulSl.l vücuda geti- bir mahiyettedir. lzmir - Afyon arasında tür. Mıntaka liman .rehlikleri tesisine ait 

1 
lun.m.alrtadlr. Bura1a.rda birer tiU Ilınan qöre değiştirildiğini ha 

d.lmq olup ve bandonun da teşkilitlan- şimendüferle seyahat edenler Manisa ve . • _m • • emirname İktısat vekaletinden vilAyete reislikleri tesis olunmuştur. tık. O günden beri bu . 
~uıa Ç&lqılmaktadır. Haflcrmıxın A~ir hududlarındaki bağlann cazip ls~b-:t~zlikler P~~eS_!. . tebliğ olunmuştur. Buna göre Türkiye İz.mir mmtakası liman reisliği kadrosu tashihi~i beklemekteyi: 
adizik :r.e.-k.iııi tmnlıı maksadiyie fırsat vaziyetlerini takdir etmeden men'.inefs İzrnır Lisesmden mezun unı~teli kara suları altı mıntakaya ayrılmış ve da gelmiştir. İzmir liman reisinin kadro- Malumdur ki f 937 s 
lfüştükçe mibamereler verilmektedir. edemezler. Bu, hal.kın çok çalıştığını, gençler tarafmdan yakında Halkevmde her mıntakada birer liman ı·eislig~i teşkil .LL! lstanbul yerli mallar ı 

. • ~ '10 liradır ADıCllk -~HHI.. 40 
San aylar zarfında temsil Jmlıımm bütün fenni vasıtalara baş vurduğunu is- bır gece buırlanacaktır. O ~ temsili edilmiştir. . maaşı · 9"1- tosta açılıyordu. Bu yiı 

-.aş d ğ li il -ı~ · B' ka t t ,_. dir :..... ' 1-- İ bea-:-likle dh · :ı- • Ura alacaktır ~ rt e er tems ve .... 9tir. ır ç p.a e meMe · .Q .. enıten • sa ~u. r• a 'Pfyes Bunlar ıstanbul Izmir Trabzon Mer- · sanayicileri Fuarımıza 
gün evvel temsil mı.urum faal uzuvlan Her sene verimin. fazlalığını gören matbuat umum mUdürlüğünce tetkik sin, Zonguldak ve' Sams~dur. ' Diğer memuriyetlerin kadro ve maaş- i4tirake imkan bulam 
aneyanında buhmm ~ğretmen Nazike halk tarlalarını bağ haline kalbetmek- cdilrriiŞ; *• noktalarm tashihi sureule İzmir mmtab Ilınan reisliğine &Ira- farında ela ayni ,eldlde fark mevcuttur. Belaçıtt. Uzun iktısat ve' 
i2"eşilovanın bymetli çaJıpnalan ile ha- tedirler. Bağlamı. her gün çoğaldığını oynab.lmasına mUsaade edilmiştir. mit, Ayvahk, Küllük, Bodrum, İmroz, Bu yeni şeklin, 1linan1ariımzın müra- de yaptığı teşebbüsler 
zo:lan.aa iklzler piyesi oynatınUJ ft bu, memnuniyetle görmekteyiz. -- Bozcaada, Burhaniye, Dikili, Kuşadası, kabesi bakımından daha iyi neticeler ve- li mallar sergisinin 
binlerce bdm, erbtin takdirin11op- ORTA MEKTEP VE HALKIN YOK- SEFERDd:SAR Çeşme ve Urla limaıılan bağlanmış bu-1 receği zannedilmektedir. ha öne alıntnlf ve 
la:n:ıı.Jtır. SEK ŞEFKAT!: Röktbnet lerine İzmir Fuanna 

llilhim rol alan kıymetli gençlerimiz- Fe~kar halkımızın y~le ~ern- tababeti dairesi Kontroıo·· rıu·· k lzmı·r - lstanbul verilmişti. Şimdi eleği leıı Muharrem Oktar, Ali, Fe.hmhıin leket.i.n en havadar, en cu1p bir yerınde S f ihisar. h",_.. b" ı.:..: .J_J . isabetli karardır. 
-1.-a1.. ·-4-\.......J '-- k ıhn ~ b ı ta ı..- b. e er Ul'.u.met ta ıpıq;L uaı.cesı-

I ~=-- ~~·~cuu~ı ertııı rl~tme :v•P b" ~ga. kaşt_a~~:'.._~~: .. mtnen.""t' md ası- nin tamiri için Sıhhat vekaletinden. wa- Ve ölçu,_ •• a7arlar Direkt hava battı Bu dcği~ğe neden 
-=;;~~: 0 

ur. = ~:ı.:tiı ;;:~;;ay:::ene;:: ,ete icap eden tahsisat gönderilmiştir. ticaret müdürlüğüne yalanda açılıyor mUetürB. · .• ~ b" • • • 

Bu kol, beden1 hareketler üzerinde leri tarafından keşfedilmesi mecburiye- -*- . bağland'- 'İzmir - Ankara hm y~ urası ızım ıçın m~ 
&! d Müh disl • _,__ . SürYewvantar meselem Öl Ü -~..t- r.~ı; .. ı;~ .:---' \--'----- ::-ı-- L- ~ _ _...l&.-.._ tuZ şu noktayı ehemmı gençleri her gün daha fazla kabiliyetli u var ır. en enn gt:unesuıe mun- .,, ffl ç ve~ ..... _.. m..uııa~ ve ...._.ca ~QIIUEll ~~ uer ·w.u.u. _,,_ ttir k • t . F 

bir hale getirmeğe devamlı bir surette t:ızırdır. Son günlerde gerek şehrimiz • Bazı v~lAyet.lcrimizde. inş3atm çoklu- vekileti ihracat kontrolörlilğO. kadrola- bir çoğalma k:rycloluamuştur. llilbaıp ~ ~ ıs ~ ~u: 
çalqtıb gibi d ud ild ve gerekse Izmirdeki maarif seven Ala- gu hasebıylc, m~atı daim! surette kont- n gehnq ve bu iki idare de mıntıaka ti-1 pasta ve koli nakliyatı. bir bç misline maıa. açı ta 0 ar 

çevre e mevc spor -ı.:-ın ;ı __ 1____ . l t . l rol için Siirveyyanlar tayin edilmekte- caret müdürı:~ır.;: ...... '""' birer servis ha- .L.-• ..+·- bu mahzuru nazarı 
apmakta n.1 ıneml b ruJıa mabet derecesine vardırmışlardı:r. dir. Nafıa vekaletinden vila.Yete gelen linde hağfammı~anbr. 'l\cad maksatlarla -=-le~ is&e- r en ı aç ma tar . 

lwlilbüne ,..rdınıJannı da mmıtazaman ~ er yarc.u.ı:ı.uanw geJı1Ş e IDlŞ eT ve ... __. --- 1 Ç~·~· ak k a· U ili 

I' tıfid kılma'Te 1> _an e te Yardımın h sust di ktur B" bir eminle 937 senesi münzenei umu- İhracat kontroliidük kadrosunda _,. ~. -1-- .... _... ır· ~ ... _1__ raya alnuşhr. tstanl>ul 
ın ğa ugraşmaktadır u ynı yo · ına- ~ l§M&Le !Mim. 11ır ~ _mı_.- .rwAAnI ~ • • • h · · 

Kuliipler arasında tam bir iJıengi te- enaleyh İzmirdek:l füccarların, yarm miye kanununun beşinci maddesi mu- koıılrolör Ali Etme baş kontrolör uıın- liyle ya:p.ılaın İ.staııbul yoJcaluğumm serg.ı.aı tertip eyetinın 
mm ciilşil:ncesi,yle aralarmda hakemlik memlekete bir çok münevverler yetişti- cibince tahsisata ait hizmetler için İcra ıunı alarak ücretim liradaıı 300 .lirQa uzuııluiu•tdım ş:ik.Ayctıe buJunmuşillr4ıL ~ZDW ~u~ına d'!11a ~ 
vçarak :işlerl düzenlemekte ve kupa recek bu .feyizli ocağa yardun etmeleri Vekilleri heyetinden karar ve kadro çJlaı.nlımş, yem ihdas olmıaıı baş km- Haber aldrğmnZP g6re Dt-vlet bna yoı,. ~u ıddia etmege dilli 

! maçlan tertip eylem.ektedir . .Atlı ve ya- binlerce köylü Ye şelılıii ,halknı. 'l'Uhu.n- alınması şart olun~uğun~ b~ ~~~ta ~llük muavinliğine iki yüz yirmi beş lan umum mtidftrlilğü. ~muhik fiil- Bu h~s~ta lstanbulun_ 
ya gezilere çwreda öııem veril.mlş ve da nafiz tesirler bırakmış ve bir çok ~e- ~!etten kadro ıstenmesı bildinlmı~- lira iicretle km:ı.tıo1örlerd Cevdet Ay- yetletl nazarı ttfhua alarak dınkt ı... B. Lutf~ Kırdarın na; 

her kes bunuılla i1gilemni~tir. Sporu, vatın hamiyetini tahrike vesile olmuş - tir· m · ~ ta:Jin edihniJ -.e di!er bntrOlörle- mil:: - İmmbıJ. bava yolmm ba:zinn ayı c~lb~~r·ızİ .~erle1et d 
köylere kadar götürmekte olan bu kol tur. Belevi mozolesi rm ücretlerine de yirmi beşer lin am eftasmda açmaıa kara nmıiştir. nıı lıgorb~ş ~ 0 an_ st~r 
k:.:..:iü .;a-Ubn1 larmm ... ____ Iıunir - Afyou. ~ft'Wl>ndifer güurgahı •-- .u .. yapdm.qtır. İzmir _ İstanbul va .. -ı--t..lh. ..._ __ yan ş ır ~arar uzeıın vp ..__ __ ı. spora yaum .. :s- ™müzesi mUdUrü SalAhettin Kan- ,..,.. ..... 6 ..... --r- • .. ad · 
kalınadığıru muhite i t etmi tir uzerindeki kasabalar arasında maarife . . . . Ticaret müdürl~ kantrOUirlük ve lıqmca ha-Va nakliyatı bareketiııla bir mesıne muaa e etnu 

spa ş . .., __ k l"k . 1 tar Bclcvi momlesı restfirasyonu ıçm öl" ,..ı 1-- ı-- vetle tahmin etmek.ley 
SOSYAL y ARDIM KOLU: Y~~e a a asıy e tanınan ve her zaman dün Efese "tın.iştir Yalnn Arkad ır ... ve QarJ&I" aıervisleri ayni daire için- ..rır · çıkacağı ümit ~-
Bu kol, kimsesizlere, yardıma muhtaç mustesna bir Türk şefka~ gö~er~ lııl!- caddesinde ~ikilme~ ica eden 39 r: ~ Yerlefe<:ektir. Bmıun için genli bir ,,,_._ B konds -

olan hastaları muayene ve i!Açlarını te- kımızm bu hummalı faaliyetıne hır nı- bide ttur p bina aranmaktadır. Bir tavin orsa e 
ınbı etmekten geri kalmamakla beraber şanel takdir olmak üzere bu muazzam ve mevc:u j, r -*~ .,- .Ankaradan d. 

k eser için 1ıılaarif vekaletinin yardını ecle- Vali muavinfitıiirı· BiB l"'ftl"Wnl' Burdurun Buçak hük:Umet tabibi Dr. Ankarada borsaya ait 
çocu esirgeme kurumu, Kızılay ve li ~--ua. 
,___ ceğini kuvvetle zan ve ümid ediyoruz. Gaziantep valisi B. Cavit Ünverin tz- Ba .. . Baha Kitapçı Eşrcfpaşa tıasıanesi asis- ticaret vekfiletiyle temruı 

o.u.uııa himaye heyetleri ile umuml ha- RIZA KAYA mirden ayrılınasiyle vali muavinligınv· e Stı~I ~~ dUŞtÜ tanlığına tayin edilmiş, gelerek vazlie- miseri Şevki Ertuğrul 
fıdı işleri mli§tereke.n. yapmağa çal~ - _ . v . . . A Yusuf oğlu Huseyın adında 16 yaşm- sine başlamıştır. müştür. . 
maktadır. m eskiden. oldugu gibi vilayet ~upçu- da bir genç, pazar gü.ni1 Katatqtaki tn- _______________________ ....; 

Bu sene kasaba ve köylerde fakir ya-..- SPOR: su Avnı Ozan vekAlet etmektedir. giliz bahçesinde dut yemek Ülıere bir ~At:ıS&& ;a?.J a;u ;et.s;;;ı;y; 
rUların. kitap Ye diğer ihtiyaçlan temin . İzmir vali muavinliği halen münhal- ağaca tırmanırken bastığı dal larılmış, 1 DALLARD.41' SESLER : 
edilmiş ve yüz altmış talebeye öğle za- Yamanlar kalübü dir. liüseyiP. ~ek yaralwnıp, ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

-
manı sıcak .remek verilmesini başarmış- yeni idare lleyeti -*- dedir. 
ta. Kütuphane ve köycülük kolları da Q J ~*,,,,_., 
fıununalı bir faaliyetiçindedir. Halkevi- Yamanlar kulübü merkez heyeti top- Om UZ 3 V 3 rJ 
nıizin bugünkü durumu. memleketin ~ istifa.ştire~en ~~eyeti ~er:e Halkevi Avcılar cemiyeti üyeleri Tor- Azizi

1
yede bh~di 

ltisi bakımından bUyilk flmid ve sevinç- ~~ğin sebeçlmdiı. ·V" .. ~~t.- um . .- balıııııı Doğancılar köyünden gelen da- yara anma a sesi 
ler vermektedir: ....,.... e c ye ~~"""'" şubesı mü- t ;;,..,...;.,..,. b bü"yük. _...,__,_ :vı- Azttiyedc Mescit Sllkağında oturan 

. d .. il K5mi b t-..-1.~ Esat Ser ve ...._...~ u pazar auJXA. a K . . 
KULTOR İŞLERİ: ur .' ~um PwuJ..1.16~ . - na çıktılar. Doğancılar civarında yapı- onyalı Ömer oğlu Mehmet Ünver, sar-
Maarif komisyonu bu sene diğer se- ter, muhasıplige Ahmet geçmişlerdir. lan avlara başta Doğanctların bütün av- lqluk saikasiyle balıkçı Şevki oğlu Mu-

nelere nazaran :fazla randıman almağa Hakem komitesi cıları olduğu halde Boz.köy, Çalorbeyli, 7.affer Taneri bıçakla kasığmdan alır 
muvaffak ohnuşlardır. Fedaili halkı - Kırıklardan yüz elli kadar avcı köpek- suxette ~ ve yaı:ab hastaneye 
mızın ve cüz'i bir suntte muhasebci hu- Beden ter~iy~si t~Iatı İmıirde bir }eriyle iştirak etmiş ve mınraffalayetle kaldırılmıştır. . 
susiyenin yardımı ile ve yüz kırk birı hakem k.o~tesı tesıs ederek bu komi- neticelenen üç sürek an tertip edilerek Suçlu yalaılanmıp. Tahkibta miid-
lira sarfiyle meydana getirilen muazzam leye Dr. Huseyin Hulki, Hüseyin Ala- dört bUyUk domuz öldürtil.müştür. deimxuımt muavini B. Nadir el k.o7muı-
ilk okulumuz bu sene iki yüz talebe ill- bey ve Mustafa Balöz tayin edilmişler- Sürek avlcrı DoPn<:dardan avcı başı tur. 
veli ile bin iki yU% talebeyi mn..ı;\. · dir. Her türlil teknik ihtilaflar hakem Ham.it Özd · · t · · M -------------• 

·~ suıe- k •te. tarafınc " hall l cakt emır ve cemıye reısı us- ............. , ..... --... • .. --.. .. 
sinde okutın111 ve terbiye e~. Bir omı 51 ~n ° una ır. tafa Barutçu oğlunun idaresinde cere- : GelenleT Gidenler 5 
k.119 gün evvel kU1tUr direktör« teit~e yan etmiş ve çok çetin olmuştur. :..-. ......... ~----....: 
gelınq ve dört gUn zarfında yaptığı tet- Doğanspor Ankarada Öğleden sonra saat Uçte ava run"ityet İzmir mebusu Vnstwfıı B-ııgku, Ma-
1.dbt kendisinde bllyilk bir haz uyan - neden yenildi? verilerek DopnCJlar köyüne avdet edil- liye velileti mllfettişlerlnden Cemal, 
dımuştır. Mektebin faal mUdüril Tahir Pazar sabahı Ankarada yapılan Do- tn4 ve burada İımi!'U avcılara m0kel1ef Maarif vek.lletl orta tedrisat milfıettip.. 
ihtiyaçları her gün birer suretle ikmale ğanspor - Demirspor maçını Ankaralı- bir kır %iyafeti verilmiı ~köy muh- dnden Osman Pazmh. Cemil. Bcmı w 
çalqmakta w halkımız da gördtıkleri lar O - 7 kazanmışlardır. Fuadın bir giln tan Mustafa Ö'zdemir olduğu halde bQ.. Arif Ögüt Ankarada şehrimiza eel
ese.rlere k.al'§l yardımlanıı.ı es!rgeıne- evvelki maçta saka.tlınmı~ olması berta- ttln köy avcıları İmılrlitm samimt bir ~. 
':lektedir. Şehrimize gelen sun'! çiçek raf edilse bile, bir gün evvel maç yapan misafirperverlik gösteı-cı·~k geÇ vakite Gaziaııtep valisi. Carit Uu.wr Gazı.,. 
ı1ütahassıs1 talebe azami istifade temin bir takımın ertesi sabah ikinci maçı oy- kadar milli oyunlarımız oynanmı~ ~ fıebe, gümrük mBfetti~ e..ı 

Yarı ............. 
Terzinin yarattığı tahta omuzlar dimdik. Berberin ma: 

kan bıyıklar ince siyah bir kordon gibi dudaklara otunnt 
· nden yakasmı kurtarabilmiş kaılar birer yarım Hilal § 

lerin üstüne yaslanmış. 
~ikürcüniiu parlattığı waaklann .sivri uçları bemb 
isminin bat har6ni taşıyan kordon bibik ceketinin 

Şehadet parıııağım iri., mtmthba bir yıldız taş yüzük 
BizyaııtiııJıe pat']ahlmq saÇlar yan ile orta arasın.dan ayrılır 
~ apğıya doiru sar~. 

Giil renai Lmil8 pantolODDDUn bol k.ıvnk paçaları W 
-~üstüne dökülmiq. 

Bal rengi, arkua yırtmaçla, beli büzgülü ceketin yaka 
lduğu beDisi:z renkli bir raızt' yeı:lefllliş. Flor Domur 

:llDlcndlıl. cebin kenannda bir yq,aze gibi açılmq. 
Kanenltmda mama önümüze çıkan bu tertip bazı 

ılleıl:ll·nı·ızı lttiyat 't"e tvn.let levazımı satan mağall}ardan 
Sf'«2ziı.clen bir (Foto Magazin) aldık.tan .anra sinemaya · 

PantOlonbrmdım erkeğe, k.ırıtıılanndan da kadına 
tuvalet bodzel.J.n hakiki 9P0rtmcn bir kızdan daha ka 

T ahaillcri. ~ erkeklikleri kadar yarım olan bu 
illV'ede:leJjm;w· a~ abcak ~ cocuklan düsünüvorum d 



Bitlerin Yugoslavlara vadı 
"Almanya ile Yugoslavya arasındaki 

müşterek hudut ebedi'dir,, 
Bcrlin, 5 (Ö.R) - Yugoslavya kral 

1 
refine büyük bir akşam yemeği veril-ıile Yugoslavya ar:sındaki müşterek hu-

naibi prens Pol ve Prenses Olga bugün mişt.ir. dudun ebedi oldugunu tekrar etmiş ve 
Berlinden hareket etmişlerdir. Resmi 1 Yemeği bir balo takip etmiştir. iki memleket beynindeki iyi münasc-
ıtiyaretleri nihayet bulmuştur. Bir kaç Bclgrad, 5 (A.A) - B. Svetkoviç ile betlerin her ikisine de devamlı bir sulh 
gün mareşal Göringin şahsi misafiri ola- bir çok siyasi rical ve binlerce Yugos- temin etmekte olduğunu ve bu sulhun 
cakJnr ve salı gilnil Almanyndan Yu- lav amelesi haur olduğu halde bir nu- ayni zamnnda endişe içinde bulunan 
goslavynya hareket edeceklerdir. tuk söyliyen ayan meclisi reisi, Prens Avrupa kıtasınm sulhu ile müterafik 

Polun Berlin seyahatinin ehemmiyetine bulunduğunu söylemiştir. Kral Naibi 
Berlin, 5 (A.A) - Kaiserhof otelinde işaret etmiştir. prens, bu sö?Jerden ve bu resmi ve Cıle-

:Von Ribbcntrop tarafından Yugoslavya Mumaileyh, demiştir ki: ni vaitten memnun olduğu mukabele-
naibl prens Pol ve prenses Olganın şc- Alınan Führeri Prens Pola Almanya sinde bulunmuştur. 

C. Halk Partisi 
Genel Başkan vekilliği 

• 
ve genel sekreterliği 

Ankara 
Halkevinde 

---·tr---
Halfıevii er şerefine 
verilen zi31af et 

-tr---
Ankara, 4 (A.A) - Ankara Halkevi, 

Parti kurultayına delege olarnk iştirak 

eden Halkcvleri baŞkan ve komite üye
leri arkadaşları şerefine bir çay ziyafeti 
vermiştir. 

Bazı diişiinceler: 

.Karşıyakaya gitmek. 
Ebir mesele olmaktanE 

kurtarılmalıdır 
Bir kariimizden töyle bir 

mektup aldık: 
«Cumartesi günü aktamı 

bir davete icabet için Kartı -
yakaya gitmek icap etti. Al. 
sancaktan hareket eden sekiz 
kırk bet vapurunu alacaktık. 
Nasılsa iki dakika için bu va
puru kaçırdık. ikinci vapur 
dokuz kırlc bette imİf. Saatte 
bir vapur yaz mevsiminde 
Karşıyaka için çok azdır. in
san batına gelmeyince birçok 
noktaları göremez. Biz de ha
f ımıza gelince bunu anladık. 

Belki otobüs gelir ümidiyle 
iskelede bekledik. Bu müddet 
içinde bir tek otobüs geçme
di. 

Saat dokuz kırk bet oldu. 
On oldu .• 
Yine deniz üzerinde vapurun 
geleceğine dair alamet belir

medi. 
Nihayet onu on geçe «Güzel 

fzmir» vapuru geldi. On bu -
çukta Karşıyakaya çıkabil -
dik.» 
Bağmlsa duyulacak kadar 

yakın olan Alsancak - Kar- • 
f ıyaka arasına bir saat üç çey-

Milli Şef, Başvekili ve Fikri Tüzer'i 
yeniden intihap buyurdular 

Ankara 5 (A.A) - C.H.P. Genel baş
~an vekaletine parti nizamnamesinin 
27 inci maddesi mucibince değişmez ge
nel başkan ve Milli Şef Inönü tarafından 
başvekil ve Istanbul mebusu doktor Re
fik Saydam tekrar intihap buyurulmuş 
ve keyfiyet bUtün parti teşkilfıtına ta -
pıim edilmiştir. 

Büyük Milli Şefimiz ve değişmez ge
nel başkanımız Inönünün yüksek te -
veccühleri eseri olarak parti genel sek
reterliğine tekrar seçilmiş bulunuyo -
rum. 

Esas maksadı aziz milletimizin siyasi 
bünyesini hayatiyete ve mübarek vata
nımızı refah ve mamuriyete eriştirmek
tcn ibaret olan partimizin, ehemmiyet 

rekte varmak imkanını elde et
mek bu sürat asrında çok ha
zin bir tey olsa gerektir. Ta -
bii avdetle de 24.15 te hare
ket edecek vapur yirmi daki
ka teahhürle hareket etti. 

Halkcvleri b:ışkan ve \iyelerine bir 
arndn tanışmak ve konuşmak imk5nını 
veren bu toplantı çok samimi bir hava 
içinde geç vakite kadar devam etmiş, 
Halkcvlcrinin müşterek ve mühim me
seleleri etrafında hasbihaller yapılarak, 
Halkevlerinin birbiriyle daha sıkı alaka 
ve rabıta peydn etmeleri için tedblrler 
düşünülmüştür. Ziyafet esnasında, An- : 
kara Halkevinin geçen yıllarda hazırla- : 
mış olduğu, •Halkevi nasıl çalışırı filmi : 
gösterHmiştir. E 

Belki denecektir ki gece se-
f erlerinde kafi müşteri bulun
madığı için vapur seferleri 
seyrek yapılıyor.Bir defa yaz 
menimindc böyle bir iddia
nın yeri yoktur. Fakat acaba 
küçük vapur veya motörlerle 
Alıancak - Kartıyaka arasın- • 
da her on beş dakikada bir 
muvasala temini mümkün 

Ankara 5 (A.A) - C.II.P. Genel sek
reterliğine parti nizamnamesinin 28 in
d maddesi mucibince değişmez genel 
başkan ve Milll Şef lnönü tarafından 
Erzurum mebusu doktor Ahmet Fikri 
Tüzcr intihap buyurulmuştur. 

ve mesuliyeti gün geçtikçe artan faali- Prenses Jrenin 
yeUerinde muvaffak olabilmesi, bütün düg" ünü için 
teşkilat kademelerindeki arkadaşlarımın - , -- --
devamlı çalı§lllnlarına bağlıdır. Yüce Flornnsn, 5 ( Ö.R)° _ İngiliz krnlmın 
partimize ve aziz Şefimize karşı dcruh· kardeşi Kent dükü ve Düşesi, Yugoslav
te ettiğim bu mcsuliyetli vazifede arka- ya kral naibi Prens Pol ve zevcesi pren· 

• • • • -
olamaz mı? 
Vapur ıeferlerinden ayn 

böyle bir muvasala hem uzun 

Ankara 5 (A.A) - Değişmez genel 
başkan ve Milli Şef Inönü tarafından 
C.H.P. Genel sekreterliğine tE!krar inti
hap edilen Erzurum mebusu doktor Ah
met Fikri Tüzer parti teşkilatına aşağı
daki telgrafı çekmiştir: 

dnşlanmın §imdiye kadar gösterdikleri Ol y · t d" d k (V l" h . ses gn, unanıs an ıy:ı o u e ıa • 
gayret ve faaliyetin esırgemedikler:i ı·) p 1 'L-Jk" d y •stan • c ı prens o ve •ut: ı c unanı 

yüksek ve kıymetli milzaheretin deva- kralı J . .. li .. d ki b" tenun d 

~Iemelerin hem de Karşı
yaka vapurlarının Alaanca -
ğa uğramak mecburiyetinin • 
önüne geçebilir. 
Ameli fikirlere ve halkın ih

tiyaçlaru a kıymet veren Ali 
Cetinkayanın bu mevzuu tel· 
kik ettireceğini muhakkak 

orJ on muz c ır uz n 
mını diler, bütiln arkadaşlara candan S 1 l l""kil ·ı y ist" po c o c u ı c unnn an pren-se 
sevgiler sunarım. irenin izdivncında hazır bulunmak üze-

-------------!.--·--------------- re Floransaya geleecklcrdir. 

Batan Denizaltı için 
B. Çemberlayn parlamentoda facia 

hakkında izahat verdi 
Londra 5 (ö.R) _ B. Çemberlayn Londra 5 (ö.R) - Başlıca devlet~~-

iSTANBUL • BtfKREŞ 
Hava se~erleri başladı 

---~---
İstanbul, 5 (Hususi) - Bu sabahtan 

itibaren İstnnbul - Bükreş hava seferle
rine başlandı. Lnren şirketinin ilk tay
yaresi snbah saat 8.15 te Yeşilköy hava 
istnsyonundnn Bükreşe hnrcket etti. 

ıayabiliriz. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Vekillerimiz 
lstanbulda 
- BAŞTARAFI 1 iNCi SAHİFEDE -

der,liği bir telgr:ına keyfiyeti pnrti tc • 
ki1f,tının m:ık :ıt ve gnyclerini bir kerrc 
dahn iznh ederek bildirmiştir. 

Avam kamarasında C. 6 tahtelbnhirinin isleri lngiltere kralına C. 6 tahtelbahırı
batmnsı felaketi hakkında gu iznhatı ver- nin }>atması dolnyısile taziyet telgrafları 

Londra, 5 (Ö.R) - Romanya hnva 
seyrüsefer kumpanyası Bükrcş - İstnn· VEKİLLER İST ANBUI.DA 

miştir: • 1 çekmiıılcr ve ecnebi hükümc.tler de ln-

T h lb h. · ik. ·· k · ·ı· f'l temine iştirak ettikleri-a te a ırın ı on ompartımanına gı ı;ı; ı osunun ma 
au dolmasına sebep bir torpil endaht bo- ni bildirmişlerdir. 
ruıudur. Ya boru hasara uğramış veya 

harici kapısı kapatılamamıııtır. Torpil bo
rusuna girerek kapıyı kapatmağa çalışan 

gemiciler suların içinde kalmışlar ve ar
kalarından kapıyı kapayamamışlardır. 

Böylece iki ön kompartimann sular dol
muştur. Bnıılıca safra hazinesi boşaltıl-

mış ise de buna rağmen tahtelbahir bat

mnğa bnıılamış ve bu esnada haber ver· 
me cihazı harap blmuştur. Mürettebat 

Londra 5 (A.A) _ cThetis> denizal
tı gemisi faciası gazeteleri fazlasile me§• 

gul etmektedir. Gazeteler, kurtarma iş
lerinin müessir bir tarzda yapılmı§ oldu
ğundan şüphe etmekte ve resmi tahkikat 
yapılmasmı istemektedir. 

Çar§amba günü f ngilterenin bütün li
manlarındaki kiliselerde denizaltı gemi· 
sinde ölenler için ayinler yapılacaktır. 

suların içinde müthiş bir mücadeleden Londra: 4 (A.A) - Thetis denizaltı 
h 1.k 1 "d b .. t.. harp ıonra e a o mu~tur. gemisini kurtarmaya gı en u un 

Meselenin ehemmiyeti sebebile bir an- gemileri yarın üslerine döneceklerdir. 
ket açılacak ve amirallık tarafından da Yüzdürme ameliyesi Cammel llarida mü-
gizli tahkikat yapılacaktır. 1 essesesi tarafından yapılRcaktır. 

bul arasında bir hnva servisi ihdası için İstanbul, 5 (Hususi) - İktısat vekili 
Tü~k hükürnctiyle bir kontrat imzn et- B. Hüsnii Çnkır ve Dahiliye vekili bny 
miştir. lfaftnda her iki istikamette üç Faik Öztrak chriıniz.c geldiler. 
hareket olacak ve bu hava hattı gnrbi Burada tetkiklerde bulunacaklar. Da· 
Avrupayı huva yoliyle Türk.iyeye bir· biliye vekili İstnnbulda iki gün kndar 
kştirecektir. kalacnğını söyledi. 

Bu servis, Luft Hansa tarafından te
min edilen hava servisini tamaınlıyacak
tır. 

-*-
Fransa - Suriye 

muahedesi 
-tr-

Paris, 5 (Ö.R) - Resmi mahfcllcrc 
göre Fransız - Suriye muahedesi fcshc
dilmiyccektir. 

Fransa ile Suriye arasında yakında 

nsker1 bir ittifak muahedesi imza edi1c-

YENi BAREM PROJELERi 
Barem kanunu projelerinin Car
famba veya Cuma günü büyük 
Millet Meclisinde müzakeresine 
baılanacağı anlaı ılıyor. M üzake
relerin münakaşalı olacağı da 
tahmin olunmaktadır. --
lstanbu~ - Londra 

asfalt yolu 
-*-

....................................... ıaııım1ımr .. c_c_kti-·r_. __________________ _ 
r-· *MM' ' 

Edirne (Hususi) - İstanbul - Londrn 
asfnlt yolunun Edimcden Kapukulleyc 
kadar olnn 8 kilometrelik yolun bugün
lerde inşasına başlanncakbr. Lüleburgaz 
He Babaeski nrnsındnki kısım da taınam
lanınnk üzeredir. 

Bugilnden itibaren iki eşsiz ve heyecanlı filim 

KültürpaYk • 
sınemasında 

KA.DIN KALBi 
BARBARA 
STANVlCK 

JOEL 
MACCREA 

Yavrusu çalınan bir annenin hırsızlığı göze almosı ve Ncvyork 
şehrini yıldıran bir g:ıngestcr çetesinin maceraları 

DENiZ KAHRAMANJ.jARI 
CARY COOPER 

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

Deniz kahramanları 8 - 4,45 
Cumartesi ve Pazar günleri saat 1,30 da başlnr 

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

Alsancak 
Eslıi deniz banyoları 

Deniz sporları . 
gazınosu 

Bir kaç aydan beri çnldırm~ oldu· 
ğum nlafrnııga müzik ile gördiiğü
ıniiz rağbetten hir kal daha cesaret 
alarak bu defn zengin bir miizik ge
tirdik. Bir defa gelip gördiikten son
ra hiç süphcsiz takdir ooeceğinizc 

imdiden eminiz .. 
HER AK~Al\1 DANSLI l\IÜZiK 
V ARDIU.. SERVİSLER l\IUNTA
ZAM VE GAYET UCUZDUR" 
Sa. Pc. Pa. 

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

Önümüzdeki sene başı İstanbul-Lem· 
dra yolu büyük beynelmilel merasimle 
açılacaktır . 

Bulgaristan ve Yugoslavya hUkUmet
le,ri de o znmana kndar toproklarmda 
noksan kalan kısımları ta.mamlıyacak
tır. 

-*-
Jsviçrede milli 
müdafaa referandumu 
Bern, 5 (Ö.R) - İsviçre milleti bir 

referandum neticesinde milli müdafaa 
için 327 milyon İsviçre frangı sarfı için 
hükiimcte mezuniyet venniştir. 21 kan
ton lchde ve 15 knnton aleyhte rey vcr
mı lcrdir. 

B. M. Meclisinde dün mi 
zakere edilen kanunlaı 

Ankara 5 {Telefonla) - Büyük Millet Meclisi bugün reis velı.:' 
B. Refet Caıııtezin başkanlığında toplandı. 

Müstakil gruba ayrılmış olan mebuslar meclis salonunun ortası 
kendilerine ayrılmış olan hususi mevkide toplu olarak yerlerini al 
bulunuyorlardı. 

Celse açılınca, Edirne mebusu B. Şerefin ölümü hakkındaki başv 
kaiet tezkeresi okundu,meclis hürmeten bir dakika sükut etti. 
Bu~dan sonra muhtelif devletlerle hükümetimiz arasında yapıl 

olan tıcaret anlaşmalarının ve Yunanistanla akdolunmuş olan veterin 
anlaşmasının birinci müzakereleri yapıldı ve göçmenler hakkında 
kanunun müzakeresine geçildi. 

Bu kanunun ~üzakeresinde, göçmenlere hükümetçe yapılan y'" 
dım hakkında. hntıpler tarafından Sıhhiye vekiline bir çok sualler 8 
ruldu. 

Sıhhiye vekili B. Hulusi Ale.taş bu suallere cevap vererek bütçen 
i~ka?ları d~~il.in~e göçmenleri~ bir. sene zarfında müstahsiİ vaziy 
gırebılmeierı ıçm ıcap eden tedbırlerın alındığını ve yardımların yap 
dığını izah etmiştir. 
Ruzmımeye dahil diğer bazı maddelerin müzakeresinden sonram 

lis çarşamba günü toplanmak üzere dağıldı. 

Ankarada ilkbahar at koşuları-
nın beşinci haftası 

Ankam 4 (A.A) - Bugün ilkbahar at koşularının beşincisi la 
balık bir seyirci önünde yapılmıştır. 

Birinci koşu: Hiç koşu kazanmamış halis kan arap at ve kısrak 
mahsus· satış koşusu idi. Birinci Cey1antek, ikinci Ceylan, üçüncü M 
ruk geldi. 

ikinci koşu: üç yaşındaki yerli ve hnlis kan lngiliz taylara maha 
tu. Sinyör birinci, Yılmazknya ikinci, Kaya üçüncü geldi. 

Üçüncü koşu: dört ve daha yukarı yaşdaki yarım kan lngiliz at 
kısraklara mahsustu. Olgo birinci, Frig ikinci, Nazlı ve Alceylan üç·· 
cü geldiler. 

Dördiincü koşu: Halis kan arap at ve kısraklara mahsustu. He 
kap koşusu idi. Yüksel birinci, Derviş ikinci, Ceylan üçüncü geldi. 

Beşinci koşu: 939 senesinde hiç koşu kazanmamış halis kan lngi 
at ve kısraklara mahsustu. Romans birinci, Şıpka ikinci, T aşpı 
üçüncü geldiler .. 

Bir taassup oyunu 
Sov yellerle 
fuzuli yere 

anlaşma Papayı 

kuşkulandırıyor 
Londra 5 (A.A) - DeyJi Ekpres ve Deyli MeyJin Romadan öğr 

diklerine göre, Papa devletlere birer mesaj göndererek bir sulh k 
gresinin aktini teklif edecektir. 

Deyli Meyi gazetesi, papanın Londraya göndereceği mesajda in 
liz - Sovyet müzakerelerinden dolayı endişelerini izhar ederek bü 
Britanya il Sovyetler birliği arasında aktolunacak bir ittifakın büt 
A vrupada Bolşevikliğe yol açacağını kaydeyliyeceğini yazmak tadı 

Deyli Herald gazetesi, Papa Sovyet paktından korkuyor, başlığı 
tında yazdığı bir makalede papanın bu pakta muarız olduğunu ve 
ternasyonal bir konferansın akti için papanın Londra mümessili 
her yi yapacağını yazıyor. 

Londrn 5 (Ö.R) - Vatikandan gelen haberlere göre papa ing 
sefirini kabul etmi tir. Miilakat bir saat sürmiiştür. Papanın sulh leh 
de yeni bir teşebbüste bulunduğu rivayeti teeyyüd etmemiştir. Bunu 
beraber papanın sulh davası üzerindeki hassasiyet ve basireti dev 
etmekte olup mutad yollarla diplomatik faaliyeti devam etmektedi 

Çeklere tehdit ihtarı 
Londra 5 (Ö.R) - Bohemyn ve Moravya chnmisi» Fon Noyra 

baş muRvini B. Frank, Pragdan gelen bir telgrafa göre, Çeklere mu 
dar bir ihtarda bulunmuştur. Bu ihtar hapis tehditlerini ihtar ediy 
B. Frank demiştir ki: Çek hükümetinin memlekette nizam ve sü 
neti muhafaza etmesi lazımdır. Biz dahilde düşmanlarımızın kim 
olduğunu biliriz ve bununla hitap ederek diyoruz ki: onlara kar~ı 
rekete karar verdiğimiz wman kendilerine hiç bir taraftan imdat g 
miyecektir. Çek milletinin yeniden i\tiklaline kavuşması ümitleri 
yal kınklığına mahkumdur.> 

Bu nutkun öylendiği sırada Çek polisleri, pasif nümayişleri me 
mek için, bütün hükümet binalarını işgal etmi lerdi. 

lngiliz hükümdarlarının Kanada 
seyahatleri devam ediyor 

Londrn 5 {Ö.R) -'Kral ve Kraliçe Knnadada 12168 kilomctr 
tutacak olan şimendüfer seyahatlerinin şimdiye kadar 8207 kilomet 
sini katetmişlerdir. Hafta sonu münnsebetile kralın ve kraliçenin g 
tikleri yerlerde bir çok sevinç tezahlirleri olmu tur. Amerikan gaze 
lerinin, Kanada seyahati hakkında 8Ütunları dolduran resimler, 
kümdarlarm birlesik devletler arazisine girdikleri vakıt yapılacak o 
şevk ve meserretli kabulün çeşnisini imdiden vermektedir. Nevy 
dünya sergisinde bir lngiliz haftası tertip edilmistir. 

Beynelmilel Dresden 
Ziraa kon • 

.,sı 

Bcrlin 5 (ÖR) - 18 inci beynelmilel ziraat kongresi 6-12 Haziran arn 
da Drcsclcn sehrinde toplanacaktır. Kongreyi tertip eden idare merkeı.i 
ristc bulunan beynelmilel ziraat konfederasyonudur.Bu t~şckkülün reisi 
ki Vogü~dir. Beynelmilel zirnat konfederasyonunun 50 inci tesis yıldönü 
ne. tesadüf .. e~en bu kongreye muhtelif mümessiller iştir:ık ediyor. Te 
edılecek ?"uhım meseleler arnsında basta köylerden koçış ve ş~hirlere 
mesel~sidır. Bu iş hakkında Fransız delegesi bir raporla tetkiklerini bi 
recektir. 

Fransa merkez zirai jeoloji istasyonu ve Versay ngrononik taharriyat 
kezi direktôrü B. Bcrnar Trovelon Dorifora ile mücadele meselesini te 
edecektir. Bu mesele hakkında 9 memleketten gelmiş 13 rapor vardır. Bl 
enstitüsünden profesör Şı ıit 6 ncı (Hayvani istihnslnt) şubesi reisi sıfat 
humayi bokari hakkındn izahat vererek bu mustevli hastnlıktan ba 
cin inin masuniyetini temin içın ~ ni bir usul gösterecektir. Beynelmil\el 
rap enstitü il müdiirü B. Bııh b 1 1 rind n 'I: b cılıgm cko1K> 

ınd n hnhc: rt r t"r 
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Osmanlı Saltanat Tarihinin Alikadarıara bir 
tamim göndereli.. · 

Heyecanlı Bir Saf hası Vilayetten kazalara şu tamim gönde· 
r~tir: . . 

~-------------
Plşekti,. Küçülı İsmail efendinin hatıratı.. 

ANLAT AN: Eczacı K. K. Aktq 

-20-

Maruf pişeki.rlar kiriıler? 

dermiş? 
--<:r-

YAZAN: Dr. G. A. 

Eski zaman annelerinin rivayetine gö• 
re kiraz: 

- Arkamdan dut yetifmeaeydi Ç<>"' 

culdann boyunlarını çöpüme benzetir
dim .•• - 45 - Gerek İzmir gibi her cihetçe nurlu ve 

epey zamandan beri elektrik tesisatiyle 
Lehli hu sefer pek meşhur şiirleri oluyor. bol ışıklı ve yine bu tesisatla hareketli 

Eski devirlerin meşhur mukallitleri ve 
"Abdi,, efendinin fukara babalıtı •. 

Dermi§., Y emiılerin insanlar gibi dili 
· olup olmadığını bilmiyorum ama, kiraı 

imdadına çağırmıştı: Büyük bir ümitsizlik içinde biraz bir şehir ve gerek o derece esas~ olma· 
Son defa allah ısmarladık efendi- dolaşıyor ... Ve kimseyi bulamıyarak sa bile yine tenviratıru elektrikle yapan Küçük İsmail efendiyi böyle elime 1 tsmail efendi: 

lec... dönüp gidiyor.. ve hatta ışığını ondan bekliyen kasaba .. geçirmiş iken kolay kolay bırakmak fs- _ Zenbilin ağzı açılmış iken bari Ab-
Oiye barbar bağırıyordu... Zabite akşam üstü küçük bir tez· larda hazan uzun veya kısa bir zaman. temiyordum. diyi de söyliyeyim, dedi. Abdi Hamdi 

• gerçekten böyle söylemişse onun kendi 
kendinden haberi yok. demektir. Çünkii 
kiraz hakkında ıimdiye kadar bizim öi· 
rcndilderimize söre onun çocuklara do
kunup da boyunlarını kiraz çöpü lı:adaı 
inceltmeaine bir ıebep yoktur. 

Bosforun geceleri çok rutubetli ... kere geliyor.. için makine Arızalariyle ve bilhassa ge- · - Bizim 1zmirin meşhur şerbetçisln· merhum gibi evhamlı değildi. Fakat 
O dakikada, uzakta, denizin üstüne Sarışın madamın gönderdiği bu ce vukua gelecek bu gibi arızalarla her den soğuk bir şey içer misiniz .. dedim. onun da başka bir huyu vardı. Eli çok 
yaslanmış gibi duran o tek paviyon tezkerede ne yazılıdır, bilir misiniz~ yeri bir karanlık kaplayıverdiği ve bu- - IçeTim ama ... dedi. Fazla soğuk açıktı ve hayır yapmağı çok severdi .• 
gözümün önüne geldi... Madam, saat üçe on kala, buluşa- nunla işliyen nakil vasıtalarının yerinde olmasın.. Havanın sıcağına karşı nasıl Hamdi, doğma bilyüme Eyüplüdür. Ah. 

Ve birdenbire, orada bir kadının · cakları yere geldiğini ve seksen beş kalıverdiği ve yürüyenlerin zulmet için- tahammtilüm. yoksa suyun ve meşru. dl ise Cerahpaşalıdır. Hobyar mahalle
tek başına uyuduğunu düşündüm.. . dakika beyhude yere bekledikten de dönüverdiği görülüyor. Böyle bir arı· batın çok soğuğuna karşı da midemin sinde doğmuştur. O daha Şehzade camii 
J3u zavallı, kimsesiz kadm, şimdi or- sonra, tam dördü çeyrek geçe hıra· zanın bir an için bile hadis oluvermesi tahammülü yok .. Biri dışarıdan berbad avlusundaki ustur acı dUkkAnlannda çı· 
tahkta hüküm süren bu müthiş rutu- kıp gittiğini bildi~iyor .. Ve bu terbi- çekilmez bir şey iken ve hele bazı müs. eder öteki içeriden .. Hem artık eski ça- raklık ederken bile eline geçen parayı 
betten, kim bilir ne kadar müteessir yesizliğinden dolayı da, zabite bir da- tesna mesut gecelerde o derece üzerine tıdan eser kalmadı. Evvelce midemin fakir fukaraya dağıtmaktan zevk alır· 
olmakta ve üşümekte idi... ha gözüne görünmemesini ihtar edi- düşüldüğü, ehemmiyeti itibariyle arıza bile yerinin nerede olduğunu düşünmek dı. Tiyatroculukta iken onun bu eyilik 

- 15 - yor... olmamasına titrenerek çalışıldığı halde istemezdim. Fakat şimdi söz söylemek, daman büsbütün kabarırdı. Herkes ona 
Köprüyü geçtim ... Tarif veçhile, Bu yeni felaket karşısında zavallı olduğu da görülüyor. nükte savurmaktan ziyade boğazımdan cfukara babası:. derlerdi. Bundan baş -

~daki birinci sokağa saptım ... Ara· gencin ne derecede müteessir oldu- Bu hallerin hiç olmaması gerek qoğru- geçen lokmaları ölçmek, hesaplamak la- ka büyük hareketi arzda harap olan 
mızda kararlaşmıştı: Onu bu sokak- ğunu, şüphesiz tahmin edersiniz.. ca alakalı ve mesul ve gerek mürakabe zımgeliyor. kendi doğduğu Hobyar mahallesinin ca
ta bekliyecektim.. Zihnimde bu mevzua temas eden ile mükellef olanların bu noktaya daimi Ben, görüşme mevzuumuzu te~kil miini yeniden tamir ettirdi. Haseki ca· 

f~te, artık burası lstanbul.. Fikri- hatıralar, işte sokağı seyrederek bek- bir ihtimam ile çalışması ne kadar elze
1
m eden lafın ucunu kaçırmamak için: miinin de harap olan son cemaat mahal· 

me öteden beri saplanan bir düşün- liyorum.. ise bu gibi tenviratlıı ışıklanan, cı;ure e- - üstadını.. dedim, hatıralarınızda line bir menber yaptırarak halkın na-
ce · Köprüyü geçer geçmez _şaşıraca- y l d b' k l akl . rin ve ·hassatan sabaha kadar gece me· rahmetli Hamdi için çok vesveseli _idi maz kılmasını temin etti ve çok dua al-
~.:.. 1 b l ·ık ·· .. .. ·· b d · er er e ır ço ·sa ata yapr arı saisine mecbiır olan daire ve yerlerin diyorsunuz, hakikaten öyle miydi? dı. 
.r:ı, bs~an ~ u ı gor.!1şumb~nd enb~ görünüyor ... Ve her taraftan keskin bozulan makinenin düzelmesini bekle- . da - Bugun" e kadar g<>lip geçmiq mec:hur 
aenn ır tesır yapacagını, ır en ı- bir lahana kokusu intiqar· ediyor... . . . . k dil - Vesvese de söz mü? Kuruntu on .. "l> "' 

ıt •• k k l ·h . . :. mek ıçın geçecek zaman ıçmde en e- son haddini bulmuştu. Milbarek rüya pişekarlar kimlerdir? re unume çı aca manzara arın zı - Sokağın bu vazıyetı, orasının sabah- . ~ . . J 

nhn · l ·· d v • • • • n kapkaranlık ve ışlerının sekteye ug- gördÜ.m diye sahneye çıkmak isteme.sin- - Size hatırımda kalanları söyliye -
H rb ~~~.t ~ ~g;nı ~~etmıştım. lan sebzevat satış yeri ittihaz edildi. rarruş bir vaziyette kalıp intizar ~tmek. den vıazgeçin, evden sol ayağımla ~ka- yim. Belki aralarında unttuklarım var 
İ tu E 1.ç .. e _ ye~·· ~ık K ğini. sarih bir surette anlatmaktadır. ten ise her yer için ihtiyatlı ve tedbirli ğa çıktım, ha şimdi başıma bir feWtet ve belki sırasını ihtiyarlık hali karıştı· 

k'' ~.e dınonu ~~ kıbaş, f 1 
'i:a· Burada durup beklerken, sık sık davranmak muktezi ve mak.sadi temine gelecek ·diye korku içinde akşamı güç rırım. Hatırladıklarım şunlar.. Kadir 

· ~an ır;!krİ .. d 
0 

a arı~a do- rahatsız edildim. Sokaktaki satıcılar, kMi tedarikli olması lazımdır. İşiİı ehem- ederdi. ağaı AgAh, Tosun efendiler bir de ahdi 
n . uş P a akar a, dn,?ma~~ ar Lan birbirlerine çarparak koşuşuyorlar .. , miyetine ve dairesinin binasının vüsat1- Onunla oyun vermek için Kadıköyü· aciz .. Bak son zamanlarda Naşitle aynı· 
gayT\ yazıyı o uyama ıgım ıçm, e- y ld ı· l r' ··ı d' . tih d v• • alı tr 1 .,.ır___ s G'.ks •t k ilk As tm t o d a· F Ikla d h d ha . o an ge ıp geçene ı mu cma ıyen na göre ın · ap e ecegı numar pe o ne, .ı.vJ.CW.Wya, arıyere, o uya gı me- yan Uç.. ımı unu uş um.. a 
~ a bn b~a;a • n kn... nadtavsbı~le kakı~tınyorlar.. • lambası hemen yakmağa hazır bir' hal- !erimiz ömürdü. Denize asl~ bakamazdı. değerli bir pişekArdır. 

unan u ırıncı so agın a mı ı. c·.. l . . b'· .. k .. k l d bul d l _ ·c.1_ 1;.. . v B' elind b tutar.l-- öt ,_, lind -. Tür' kiyenın· me~ı.ur taklidçilerini m1 B'ld'V · b. ıger erının utun uvvetını u - e un urma an muvl:Ll.lA. oıncagı ve ır en en uu.u. eAJ. e e 'i''" 
yorum... ı ıgım ır şey varsa, 1 k k lak a1 b. 1 k 1 . b d" .. k . ih llın de hatırlıyabilir' mıs· iniz? b ka.. d p k ki 'b · anara u tırm ayan ır ses e ço yer enn u esası ıışunere • on. .. 

~k~o b.gın_. ta • era l~ko al andgı 1 muttasıl bağırıyorlar .. Sık sık bir çok zar da etmiş bulunaca~ hatıra gelıiıek- - Saham kabarıyor aman ağabeyci- - Nasıl hatırlamam .. Başta şişman 
çırEı,?'. bU:.~0~ ~rışkedrna 1 0 madsı ır. hammallara rastlıyorum ... Hayır ... te olduğundan en küçük bir tereddüt, ğim... · Ibrahim olmak üzere Cüce Yusuf, deli 

grı ugru, ço ar ve son erece- Hakilc.. I b 1 h" d bö 1 1 .. il alı Imak . . b' Dedikçe limon gı'bl sararırdı. Hele Ahın--:ı ""·-ucu Mustafa büyük Ayı d k" J' b" kak F kat b · k" ı stan u un ıç e "ye o. şaşırmanın on DlXll§ o ıçın ır ,_..., ....... ~ 
e ır 1 ır so ... a u çır 10 I"' d tedb. 1-.::ak b' k daha ha ... -lat- onun arabaya binic:leri . ... Bineceği ara- MAı.-a..t küçük Ayı Mehmed, PoYt"az ı:x.ı v ld k v maması azım ır... ır oıar ır erre ...... --s ~ 

leolll4!S nel'r~grnT enk mk~~r~bı ~bu çakekg· Burada gördüğüm vaziyetler, bu mağı ve tavsiyeyi faydalı buluyor~. bayı tekerleğinden dingiline varıncaya ça~, çingene Said, tesbihçi. Sadık, 
ce 1••• ıp ı opru gı ı, u so a - ~l--!:. 1 b ]d. d 1 -*- kadar sıkı bir tetkik ve teftişten geçirir yahudl Oşep, Şehreminli Mustafa Gab-ta da, b'r seyi · · taCak d d s~ın stan u anma ut o amıya-

L! b. 1 q·ıd krcyıyıfavtut ebr~e .. ke cağını bana derin bir surette sezdir .. ' Tu·· rk - Bulga_'Mı sonra sıra atlara gelirdi.. . rlyel, küçük Mümtaz, Arap Mümtaz, 
um ır çey ı a e aşıyan uyu k d" • Jıe .r - Atların nesini muayene ederdi? Arap Cemal, Tırhalalı Ismail, Kül8hçı 
bir kalabalık kavnaı:ııyor Göruı·· me te ır.. .. • Şahin A-:- v A 

Ya '\ Galata .:e •• Be .. i·· L•:.. 1~yo~ Ben henüz köprüye, Galataya ve Hududunda müşterek - öyle haşan, genç, güçlü kuvvetli Mehmed, . ağaı .n.;c.u. aga, cem 
r ... yog u SOK.aıuarı Be v l • A kı . . .. • atların koşulu olduğu arabaya katlyen Ali. Kurban Osş, 

1 
~sti, meddah Is -

nın küçük bir nümunesi... :c;>g~na,h~. yanı k~upab l tasına gümrük bınası .. . binm~zdi. Hayvanlar mutlaka hantal met, meddah AŞkt, ıneddah Stiruii, Gar .. 
Acaba saat ikiye geldi miL Zan pe Y. ın ır, mev ~ e u unuyo- Trakya .~H~). - Uz~prU· Ka· olacaklardı. Öyle bir kaç kamçı ile ha- pis, Karagözcü'K!tip' Salih "deveci Şilk· 

etmem Her hald b 1 tm• rum .. Öz letanbulun ıse, buradan da- pukulle ,.,::--':ı.ıerınde te .. 1-'1·-t yaıpm1q kil Bunla 
••• e en ace e e ış h h li uzak ld - la h su.u.u. uı-.ı ~ .. --, rekete geçmiyeceklerdl. rU, Şair ömer ... Bwilar es . eri.. • 

olmalıyım ... Ah bu askerlerin rande- ~Ahay. okta _0 baugu adn §I ykor. olan ~tanbul ~~i başnUdUrü B. _Neden? rm içinde kurban Osep, Çeşmemeydan· 
• ak · d l ı· , ıste s agın sın ~ sarı ve Methi İstanbula dondiL G . bi 

YU yenne v tın en evve ge ıp ye- f l . ~ k·ı lediv: dal lar _ Çünkü ya maazallah . Genç ~ lı Mtınafa, meddah ismet ve arpı.s • 
tİ§Meleri... es ci:ıı~/J ı b~y hegı b~a a~a· Haber alındığına göre Türk - Bulgar at olur da arabayı keyfine göre alıp g&, rinciliği teşkil ederler. Fakat bu devrin 

Bazı defa, bu yüzden komik yan- sbın1 . .' ır enFakaıre Y_~ 1_~ §edm~~lye hududunda müşterek bir gümrük bina· tilrür ... Devirirse .•• mukallidleri arasında Naşid hiç şUphe-
1 .. 1.1.1 __ d '--- .. t • B d kik - e ırıyor... t rnum~un egı ... sı inşasına yakında l-Mlanacaktır. . . .. . k b ehrl 1lr 
ı~ıu.cu a ~ gos enr... u a a Dah akı k S ik. "'°i Gülüştük ... yarım asır oca ir ş siz en yaşta ge .. 

da. bundan yirmi sene önce başım- .. av ter en .. :. aat ıye on var. Halen iki memleket gtımrülderinde güldürmüş olan rahmetlinin hafırası hl· 
C:lan geçen bir macera aklıma geldi. Böy~e olmasına ragmen .. v Evet .. Ge- ayn ayn kontrollere tAbi tutulan yolcu- le biZl güldiirmilştil. ••BİTMEDİ •• 
~~~e~h~~yi ~1a~~k~~~~~~~~pmW~~"~b~~~~~~w------------~-------~-------

rum: dır... Bulgar memurlarının huzurunda müş-
Genç bir mül8zim sarışın bir ka- •• Bİ'J'MEDİ •• terek bir kontrolden geçirilecektir. Suriye Hıristiyanları 

ökaristik kongresi 
dma rut geliyor.. Ondan tam saat 
iklde buluşulmasına dair sağlam bir 

vaad atıyor.. Akdenizin incisi 
Vaka yeri Paris .. Ve buluşacakları ç Pi 

malıal, Sen Lazar istasyonu ile Ter- e~me aA 1•ıarında 
minüs oteli arasındaki köprüdür. '1' . Berut 5 ( ö.R) - Dört gün süren muhtelif dini merasimden sonra, 

Z.ava1h zabit ogün bir alay musi- Lübnan ve Suriye hıristiyanlanndan 100 bin kiıiyi toplıyan ökarietik 
bet1er, aksiliklerle karşılaşıyor. . : ............................................................................ ! kongresi nihayet bulmu§hır. Maruni patriki, Maruni rahiplerile birlikte 

Arabada giderken hayvanlar ge- : R • l Ot ı • i kongreye gelerek Lübnan hıristiyanlannın iştirakini bildirmiştir. Lüb-
mi azıya alarak bir kaç adamı çiğne- i Q S l ffl p Q Q S e f i nan müalümanlannın reisi olan Lübnan baş müftüsü ile Şii müftüsü ve 
yor .. Büyük bir kalabalık.. Ve sonra : : Dürzilerin ı. __ Qeyhi de kongrede bulunmuşlardır. Kongre nihayetinde 
~·s1 ı Za ha ••••••••••••• 11•• ••• • • • •• • • • • •• • ••••• •• ••••••••••••• •• ••• • • • • • •• • • • •• • • • • •• • •• ~ lf' k 

p<nİ erge iyor.. biti ve ara cıyı 
939 

Lübnanm müslüman bafvekili Abdullah Yahya demiıtir i: 
hadi karakola!.. 20 Haziran tarihinden - Bu toplantı muhtelif halk unsurlarını birleştiren kardeşlik ve mu· 

Elhasıl bütün bu felaketler zabitin habbet bağlarını takviye için müessir bir çare olmuştur. Hıristiyan dini 
gecikmesine ve randevu mahalline İtibaren 3ÇJlacakfJr ve islam dini, her ilcisi de, ayni muhabbet ve rahim esası üzerine din 
yirmi dakikalık bir teahhürle ancak farkı olmaksızın, her kese ayni ruh ve fikir yüksekliğini vermeğe rna-
saat ikiyi yirmi geçe gelmesine sebep tuftur. 

~~--=·~~'!!!!!!:!!!!!'~~,.;~~~;;;;;;;::;;;;;.;;~e;;;~;;;;;;;!!!!;!~-;:s:;9iis-.-!ii!i;;;;;;;,;;;;~;;;;;;;;~;;;:;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;:;.z~ı._,._~;;!!!;;~!!!!!!~!"'f!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!,...._-"!!!!l!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~m!!!!~!!!!!!!!!!!-.-

E H R A Z A D bir süvari heykeli varmış. Bu süvari · •Ey Hasibin oğlu Kral Acip-:-yattığın •A11ahıma çok şükür• diye ilave etilin. 

Büyük HALK Hikayeleri 
-25-

heykeli o kubbenin üzerinde durdukça, yeri, bir karış kaz, orada bir yay ile üç Kayıkçı bu sözleri duyunca beni kayık
bu mıknatıslı adanın yanından geçecek ok bulacaksın, bu okları kubbedeki hey. tan denize attı. Kendisi de kayığiyle be.
her gemi muhakkak ona çarpıp parçala· kele at .. Heykel kınlıp denize düşecek· raber denizin dibine gömtildü gitti. 
nac~. . tir, o zaman denizde büyük bir fırtına Küçüklüğümden beri iyi yüzmek bill-

Kaptan bunları anlattıkça benim de kopa~ dalgalar gükriyerek sular ta yordum. Yüze yüze adanın sahiline çık-
korkum derece derece artıyordu. adanın tepesine kadar çıkacaktır. O za. tun. Ben sahile çıktıktan az zaman sonra 

Gemi alabildiğine adaya doğru gidi- man rüzgar kesilecek, dı::niz. dinecek ve adaya koca bir gemi yanaştı, bir fela. 
t}Ç'ONCÜ DİLENCİNİN HİKAYESİ yavaş yavaş harekete getirdi. Bir hafta yordu. Ada, gözümüzün önünde şişip denizin üzerinden sana doğru bir kayık ketten kurtulunca her zaman başıma 

SULTAN ACiP ka~ar da b~ylc gittik. Bir gün öğleye büyüyormuş gibi oluyordu. Gemi adaya gelecek, kayıkta bir kayıkçı bulunacak, muhakkak daha büyük bir felaket geldi· 

Bir kerre - elbette bilirsiniz ki -
kirazın aslı bizim memleketimizdir. Her 
yerden önce bizim Giresun şehrinde Y~ 
tiıtiği için eski Romalıların boğazını pek 
eeven meşhur Cenerali Lukülüıt ağacını 
oradan alarak memleketine götürmüş Y• 

bütün dünya kirazı böylece tanımıştır .. 
Onun için kiraza kabahat isnat etmek bi· 
ze hiç yak~maz. 

Sonra da, kiraz hem lez.zetile, hem gÜ· 

zelliğile en nefis yemişlerden biridir. 
Lezzetinin iyiliğinden dolayı kirazdan 
türlü türlü likörler yapılır. Güzelliğinİ 
de, genç kız dudaklannın kiraza benze
tilmesi iabat eder. Onun için güzel kızlar 
kiraz yedikleri zaman dudaklarını bir 
defa daha kiraza benzetsinler diye ku• 
laklanna küpe gibi kiraz takarak, ken• 
dilerini görenlere o teşbihi hatırlatmağa 
çalışırlar. 

Daha sonra da, isterseniz, kirazı bir
likte tahlil edelim: 

Vakıa yüzde 80 su ama kalanın yüzde 
14 Ü ~ek.er olduğu için tatlı ve nefis bir 
su, albümini yüzde 0,08. yağı 0,07 ol· 
duğundan insanı beslemeğe pek yaramaz. 
Fakat madenleri bakımından tam. mü
kemmel bir yemİ§. En lüzumlu on iki tür• 
lü midenden on ikisi de onun içmde 
vardır. Bu madenlerin kiraz içinde mik· 
tarlannı miligram lıeabile söylerken ne 
i~e yaradıklarını tekrar etmiyeceğim. ç;.. 
lek yazısını okudunuzsa bunlar elbette 
hatınnızda kalmıştır. 

Kükürdü 1 1, fosforu 3, sodyonıu 3, 
pota.eyomu 25 O manyezyomu 12, kired 
20 0,36, bakın O, 15 hem de pek çok ve
mişlcrdekinden daha çok,manganezi 
0,03, iyodu 0,0020. 

Sadece ~ir maden o·caiı değil, pıaden .. 
ler bankasi)e omuz öpüşmek istiyen bir 
yemiı ..• 

Ya, vitaminleri, diyeceksiniz. Acaba 
vitaminleri yok da onun için mi çocuk .. 
lann boyunlanru mceltecek.. Kirazda o~ 
lardan da var: A vitamininden SOO öl-
çü. Halbuki: 

- Arkamdan kıt gelmese çocukların 
bellerini kütüğe benzetirdim. 

Diyen dut yemişinde bu A vitamİrUll"' 

den ancak 280 ölçü var. Zaten Ameri
kan kirazlara daha ziyade güneı göı Jük
lerinden oranın hekimleri kirazda 1000 
ölçü A vitamini. hulmuolar. Bu vitami .. 
nin çocuklan büyütmeğe, hem de onları 
anneleri ve babalarile birlikte mikroplu 
hastalıklardan korumağa yaradığını, ta· 
bii, bilirsiniz. 

Kirazda C vitamininden de 16 milis· 
ram vardır. Vakıa bu kadarı limonun 50 
bele portakalın 200 ö]çü C vitamini ya
nında pek az gibi görünüyor• da taze 

üzümde C vitamininden ancak 4 A w 
tamininden de ancak 5 O ölçü bulunma• 
ıına göre kiraz vitamin bakımından tuo 

üzümden üstün çıkar. . 
Kirazın böylece pek değerli bir m"' 

denler ocağı, çok faydalı vitaminler ol"' 
duktan bnflca bir de idrar getirmeğe ya
rar ilaç olduğunu duymuı:ı olsanız gerek-
tir. Kiraz çöplerinden bir avuç bdat 
( 30 gram alarak bir litre au içinde kay" 

nattıktan sonra tekerle yahut bir yemlfl• 
tatlıJandırarak idrar arttırmak ilzere içeJY 
ler hala vardır. Bir çoktan bunu en iti 
ilaçlardan sayarlar. 

Eski zamanlarda Bağdat hekimleril>" 
den meşhur Masuye kirazın çekirdeJtl;erY 
ni dövdürerek onlann yağını çıkartır ..,. 
romatizma ağnlannı geçirmek, mesane 
taılarını eritmek üzere hastalanna fçjrİI"' 
mi§. 
' Bir de Latin hekimlerin kiraz Uzerineo 

me§hUJ' pirleri vardır. Belki li.tincesindeJS 
gazgeçerek mealini bilmek istersiniz. 

cKiraz yemeğe bak, onun aaruı ~k 
fayduı olur. Mideni temizler, çekirdeil 
mesanedeki taşlardan kurtarır, tekıııA 
kanın daha iyileşir.> 

Ben Padişah oğlu bir padişah idim.. dogru gem~n direğindeki nöbetçi, ta bin adım kadar yaklaşınca gemide bir lakin bu kayıkçı hiç te kırdığın tunç ği için bu gemiyi görünce korktum, bir 
Tebaama adalet ile muamele ederdim ... ~:~a~da abeganp ka:aran bir şeyler gör- çatım oldu, gemi bin parça ayrıldı. Ge- heykele benzemiyecek .. Sen kayığa gire. ağaca çıkarak gizlendim. Gemiden kaz
Mülkümün dört başı mamur idi. Çocuk· dugunu ha r verdi. Kaptan bunu du- mide demir namına ne varsa, çivi, halka, ceksin, kayıkçı da kilrek çeke çeke seni malarla bir çok köleler çıktılar. Bir va· 
luğumdan beri deniz seyahatleri çok ho· yunca, crMahvolduk! artık kurtuluş yok» çengel, hepsi yerlerinden fırlıyarak gi- bir sahile götürecek.. İşte kurtuluş ora· diye vardılar. Orasını derince kazdılar. 
şuma giderdi'. ~ada sırada de~e çık· diye bağ~dı. Şaşkınlığından, sarığını dip adaya yapıştılar. Biz hepimiz denize dadır, oradan yayan olarak az zahmetle Gemiden ihtiyar bir adam, bir genci 
maktan kendınu alıkoyamam. Bır defa- kaldırıp guverteye çarpıyordu. Biçare döküldük. Allah tarafından elime koca şehre varacaksın .. Lakin sen bunları ya· elinden tutarak o çukurun yanına ge· 
sında on gemi hazırlattım. Gemilere bir adam biraz kendine gelince uzakta görU- bir tahta parçası geçti. Ben ona tutun- parken A1lahın ismini anmıyacaksın.. tirdi.. Gencin yanına ekmek, bal, tere
ay yetecek kadar su ve erzak aldım. De- len şeyin mıknatıs adası olduğunu, an- dum ve güç beli adanın sarp kayasına Yoksa başına büyük bir felaket gelebi- yağ koydular .. Sonra çukurun üzerine 
nize açıldık. Rüzgar çok güzel esiyordu. Iattı. çıkabildim. Etraiıma bakındım, kimseyi lir!• tahtalar dizdiler. Tahtaları da topraklar 
Biz de bir adadan öbür adaya gidip gel· Bu ada mıknatıs demirinden ibaret göremedim. Olanca kuvvetimle sağa ~ Uykudan uyanınca, rüyamda duydu· ile örttüler. Genç, bir oda içinde imiş 
dik. Hoş vakit geçiriyorduk. Nihayet bir sarp ve uçurum bir tepe imiş.. Yanına la bağırdım. Hiç kimse cevap vermedi.. ğuın ses bana ne dediyse hepsini yap- gibi yerin dibinde kapalı kaldı.. Yalnız 
giln öyJe bir fırtına koptu ki bir türlü gelen gemileri, kuvvetle kendine çeker- O zaman adada insan olmadığı ve gemi· tun. Yay ile okları buldum .. Süvariye girip çıkabilmesi için küçük bir delik 
gemileri istediğimiz istikamete götilre- miş .. O kadar ki gemi müthiş bir akıntı· deki arkadaşlarımın hiç birisinin kurtul· attım, heykel kırıldı. Denize düştü, fır- bıraktılar. Sonra ihtiyar ve köleler ge- l.etonya ile 
medik. Fırtına bizi önüne kattı ve gün. ya kapılmış gibi adaya gider, uçurum- madığını anladım.. tına koptu. miye döndtiler. Gemi yelken açtı ve bi- Estonyanın ademi 
lerce sürdü götürdü. Gemimiz öteki ge· larına çarpar, parça parça olur ve gemi- Hemen adanın saı-p yamaçlarından Deniz coştu. Sular yükseldi. Sonra raz sonra gözden kayboldu. taarruz pafıtı . 
milerden ayrıldı. Fırtına başladıktan de ne var ne yoksa, denize dökülerek, o ötemi berimi yaralıya yaralıya, adanın dalgalar durdu. Deniz. düzeldi kayık be. Ben gencin kim olduğunu ve neden Berlin, 5 (Ö.R) - Harice mahsus bit 
yirmi gün sonra rüzgar dindi. Cam gibi dipsiz denecek kadar derin sularda bo- sivri tepesine doğru çıkmağa başladım.. lirip geldi. Ben de içine bindim. Kayık- buraya getirildiğini öğrenmek merakına telgrafta kaydedildiğine göre ~ 
durgun denizin yüzünde, sanki çivili ğulur ölürmüş .. Bu adaya şimdiye kadar Adanın tepesine varınca tam da kapta· çı kayığı götürmeğe başladı.. Deniz y{l.· düştilm .. Ağaçtan indim. Delikten çulcu· Leton ve Alman - Estonya ademi ~ 
imŞz gibi hareketsiz kaldık. Gemideki çarpan gemiler binden fazla imiş .. Ada. nın tarif ettiği gibi sütunlan, kubbeyi, zünde gittik, gittik, nihayet karşımda ra gfrlp çocuğa kim olduğunu ve neden ruz paktlan önümu.ıdeki çarşamba P' 
aletleroen nerede olduğumuzu anlıyamı- nın tepesinde on tane mermer sütun, bu heykeli buldum. Yorgun olduğumdan yeşil bh adanın sahilini görmeğe başla· buraya getirildiğin! sordum.. nU imza edilecektfr. Letonya ve ~tonY9 
yorduk. İki gün sonr .. serin serin esme- sütunların üzerinde koca bir tunç kub- kubbenin altına girip uyudum. Uykuda ı dun. Sevincimden dayanamıyarak bir baJVekillerlnin bu münasebetle BerJiııl 
le bafhyan bir meltem rüzglrı gemiyi be. kubbenin teoesinde de vine tunctan iken riivada ı;Övl~ hir !::PC rt11vrt11m • 1\),. ,l..,:ı;...,. .,...,. .. ., ,1,. 1,,.,,..,1;..,.; lr ... .,~ .. _,,;I, ..... ___ • --1--L1.-:I .ı.....L ... 1- -..2111- --
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BİZANS SARA YJNIN İÇ YÜZÜ Sütten ağzıyananlar 
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-47 Nasıl uyanmalı ? -222 

Sebastiyano ve Hıristidi 
Y4Z4n: ECZACI KEMAL K.AKTA.Ş 

SUttcn ağzı yannnın yoğurdu üfliy• 
rck içmesini pek tabii bulurum, icabın
da hep üfleriz. Süt insan ile beraber 
dünyaya gel~, onun gıdası mayası, 
her şeyi olmustur. İnsanların çiy süt em
miş olması hnyattn bir giln gelip çiylik 

Şeytan yine işe karıştı 
, :tr·~~-
Kocanızı seviyor musunuz> 
Onun muh bbetini dainın muhafaza 

etmek istiyor musunuz> 

Kendilerini tehdit eden tehlike karşısında 
icinde yaşadıkları saraydan kaçıyorlardı 

Oğlunu kurban etmeğe giden lbrahimi, .zev
cesini ve çocuğu kandırmağa çalıştı 

O halde o evden soknğn çıkmadan ev
vel, ona kendinizi sakın çirkin ve bakım
sız göstermeyiniz. Ak .. i hnlde İcocanız. 

akşama kadar işinin başıncl.l hep sizin ha
yalini2İ dağınık a. ç!ı, bakım :ı: olarıtlc 

ıözünün önüne gefrır. 
• 

- Ne diyorsa Sebastiyano? .. Impa
ttor şimdi sarayda değil mi? 
- Değil zannediyorum. Emin o1malt 

:in gidip odasına bakmak lhım ... 
Hıristidi ycrinden fırladığı gibi oda

nn çıktı. 

Sebastiyano, onu beklerken kafese 
>lrulmuş arslan gibi sabırsızlık içinde 
ir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. 
Hıristldi, beti benzi atmış bir halde 

;eri geldi. 
- Yok .. dedi. 
- Ben de öyle tahmin ehnişUm. Sa -

ayın kapısı açıktı. Bu kapının anahta
• ise yalnız bende ve birde imparator
a bulunuyordu. Ve imparator, kendi
mde olnn nnahtann bir eşinin bende 
lduğunu bilmiyordu... ~ papasın es

arengiz ziyaretini mUtealdp imparalo
un da bu esrarengiz kaybubeüni ben 
ok mlinnlı ve çok ta tahlikeli görüyo-
um •. • 
- Nereye gitti dersin acaba? 
- Bunu bana değil melun papasa 

or ... Hıristidl_ Aklıma şeytan neler ge
lriyor biliyor m1UU11? 

- Mutlaka yeni bir ytanlılc düşü -
1Uyonnm.. 

- Evet .. Şimdi sarayda tamamen b.A
dm. olan b~. Burada imparatoriçenin 
ilüsilnden başka saltanatla allkadar 
dmse yok .. 

- Orası öyle .. 
- Saray muhafwan içinde ~eri 

>ek bilmem ama .•. Benim ve Kocagö -
'eğin maiyetinde çalışmış olan eski hay
lutlar bize köpek gıöl bağlı kimseler -
lir ... 

- O da doğru .•• 

- Kocagöbek şehir muhafızları arası
ıa Bizausın kabadayı babayiğitlerin

Jen aldığı yine bize taraf tar olanlara 
nlithiş bir kuvvet teşkil eder .. 

- Sonra ne olacak? 

- Hani biz bu kuvvetler elimizde 
ken baş kaldıracak komplocuların el
erinde pisi pisine kurban gidecek yer
le kendimiz isyan bayrağını çeksek ve 
saray kapılanru kapamak suretiyle me
tell seni imparator ilin etsek... Ne der
dn bu işe .. Peki de.. AlimaJJab bu işin 
;aakkmdan gclmc1.sem bana da Sebasti-
1ano demesinler ... 

Vaziyetin vahamet ve ciddiyetine rağ
nen HırisUdi bir kahkaha savurdu .• 

- Ulan .. dedi. Başvekil yaptım diye 
timdi de Bizııns toınııklnn Uzcrinde cli
ediğin adrunı imparator ilin etmek hak
anı mı kendinde buluyorsun.. 

- Ben bulmıyoruın.. Bugün ellinde 
>ulunan kuvvetlerimize gliveniyorum. 
?eytan çarpsın kl bu kilise papaslan 
nuhakknk bizim başımıza bir çorap öre-
:ekler .. 

- Ah .. İmparatorun nerede bulundu
{unu bir öğrenebilsek .. 

_ Öyle iso ne halt edelim? yapabilmesinin iınktinlannı işaret eden 
_Ya, dediğim gibi imparator olmaf,'1 derin bir sözdür. 

kabul edersin ve sarayı 'kendimize bir Süt, insan mny~ .. ~~lnız m~~di ~-
kale yaparız, yahut ta... dnsını değil. ruhi bcnliğinın de buny~-

tbrahimin oğlunu (ister İsmail olsun 
ister ishak) kurban etmeğe götilrmesi 
ve kurban şekll hakkında da muhtelif 
rivayetler mcvcuttur 

tbrahim zevcesine (Saraya veya Ha-
- Yahut ta şimdi derhal kendi adam- ni kurmuş olduğu knnnati vardır... Sut 

lar1mıı.ı da toplamak suretiyle ve gün kardeşlik, süt nnalık telakki!. en.· i.nsan. lık cere) W S lar 
ı ki - Oğlumuı.u yıka, tem e.. aç ını 

ağarmadan buradan çıkar ve sıvışırız.. üzerinde sütün ruhi tesir erınm ~. .~- tara .. Gözlerine sUnne çek.. Llitif koku-
- Nereye gideriz?. h şahididir. SüdUnil emerek buyuyen ,__ . 1 kı k Zira 

d d -'-·- bil · d gı .u.ır slir Saç anna na oy... onun 
Bi.zansm sence de bence e ma • çocuk, o kn ının YiUlllL> nycsın en - ·· d . tin · d 

- _.,_: h d d in1 · da -'-al-'- 1 •• ·lını• değildir. Maneviyat ile birlikte bir ostun zıyare e gı ece-
lfım olan =ıu ny u cnne.. uuı• uu r.u 1'" • d . 

Hıristidi elini şakağına dayamış düşli- Alimi, ruhiyat ve atavizm sütten mana- ğimV.. cdl ı. h 'tabe d . 

lar .ı..ft~ • .,..,.. Sildilnti veren kndının e oğ una ı n e. 
nüyordu.. ç .......... """il...... ld ~ fikr" 

1 
- Sen de dedi yanına bir bıçak vo 

Birdcn ayağa kalktı ve toplanmağa karaktcri sülte mUnhnl 0 ugu ıy e bira . al ' Olabilir ki dönlişte odun 
başladı.. südil bozukluk derin mnnnlara sebep ol- k z ıp ·rı·~-

rd İ nlık ile bu kadar i"li ~=~u eser geti cu. ... 
Sebastiyano so u: muştur. nsn . ~ ~. Bir rivayctte Jbrnhim doğrudan doğ-
- Neye karar verdin? olan süt ecuıcılıkta sübyeden baŞka bir _, öt"' il 1 .. 

il b' b' . 1 kar ruya oğlunu ıuıp g unn ş ur. 
-Gitmeğe •. Bu mclun saraydan uzak- şey değildir. Yağ c su ır ırıy e ış- y· ld ·a terken oğlu soruyor. 

lerd" S"'t ise bün ede hlsı1 ° n gı er laşmağa... mıynn .şey ır. u. . . Y _Baba .. gideceğimiz yer u1.ak mı?. 
- Demek imparator olmağt kabul et- o~ b~ ~Y~ .. sUby~dir. Farmak~ _ Daha birnz gideceğiz oğlum.. 

miyorsun.. . lojı ilrnı subycyı şoyle tnrif eder. Yağ.ile lbrahi oğlunu alıp böylece ktırban 
_ Alayı bırak Sebastiyano .. Dcdiğm süt birbirleriyle karışmıyan şeylerdir... t ~ ~:il .. k tŞeytan> da boJ 

gibi eğC"r bu heriflerin niyetleri kötü ise Fakat her hangi bir ya_ğ kitlesi, küçük: ~ mege got rı:r en tb hlın" . 
bu sabah bizl snğ komazlar .. Madam ki küçük parçalara ayrılarak her parça bir u~~or. Doı,rnıca rn m zcvcesı-

b. h yut ---'- il ··rıül k da ne gıdıyor. imparatoru da c.lde ettiler, ız apı - albomin veya uwuı. e o ere su di Ib .Lı- x.ı - Ya hatun, yor, rwULll o5 unu 
tult demektir- Sen derhal ve el altından mwillô.ldn kalırsa ziyayı kıran bembeyaz lı . blll , 
bizim muhafıilan topla .. Nazan dikkati bir mayi hAsıl olur ki buna sübye deni- a P nereye gıttt :or z:ı~~tt·. 

d 
- Bir dostunu nyare"' gı ı. 

çekmeden usill usQI sarayın arka kapı- Ur. Südiln içinde tereya~, laktoz enilcn Ş 
sından sıv~nr ve doğruca Hipodrum bir nevi şekerle albomin bilhassa lehe- eytan: . 

0 
. ğ L.o.. 

1 
.2- lan . . uzlar vardır -Hayır, diyor. , senın çocu unu uu-

civarındakl meyhanenin a lınwı top - m az mikdıı.rda muhtclif t .. ğaz] .ttl Ibl" laıd lığın şefkat 
sınlar .. Blr kısmı da Kocngb'beğin mey- Eczacılıkta yapılan balıkyağı, Hint yağı, bi l~ğa f_i'- __ ___: l ın is n 

. . s erıni taıu ... ıs~•Y e onu yan, g -
hanesine gitsin.. badem yağı sUbyelcri. hep sütten ilham nah .. '"kl k :...: F k t Ibrahi 

l ak
., '--.:..-L ılını ,, .... ""'----ttandır a suru eme Q~yor. a a -

- Ya Kocagöbek ne o ac . . a~ yap ~ mwıwuıauu • min zevcesi: 
- Ona doğrudan doğruya ben gide - Her hangi bir yağı, yağ kıvamile içmek - Sen çıldırdın mı, diyor. Hiç bir ba-

ceğim, vaziyeti anlatacağım ve ne icap zorluğunu sübye tadil eder. Biltiln has- ba cvlll.dmı boğazlar mı? 
ederse ynpacaL~. Altahtnn bizim karı talar yoğurdu süde tercih ederler. Silt- - Boğailnmaz nmn.. Ibrnhim Tann-
için şehirde ayn yer tutmuştum. O bu- ten ağzı ynnanlann yoğurdu üflcmesi dan öyle buyruk nldı .. 
r::.ıda olsa idi nasıl kaçıracağımızı düşü- yerinde bir ihtiyat olur. Başka bir yazı- Bunun üzerine Ibrnhimin zevcesi: 
necektim. Kadın dcdim de hatınma gel- mızda yoğurdun nnsıl üfleneceğinden -Madam ki Tanrı öyle buyurmuştur, 
di ... Karbonopsinayı da sabah olmadan bahsedeceğiz. 
muhafızlardan biri ile tekrar Sofi anne- onun buyruğuna itaat Ibrahim için ol

duğu kadar benim için de borçtur ... 
nin yanına yolla .. . Avam kamarası ş u . Ib hl ın ğ eytan bunun zerınc ra m o -

Sebastiyano hiç sesini çıkarmıyor ve Iunu kandırmak istiyor, bir rivayette 
sadece dü,şünüyordu . -<tt ak bir gUvercin, bir rivayette ihtiyar bir 

Nihayet: Muhalefetin sualleri- derviş ki afetinde olarak yolda ona so-
- Hıristldi, dedi. Böyle kahpeccsine kuluyor: 

firar hlç hoşuma g\tmiyor. Bu kadar yıl- ne CetJap Verdi - Baban seni öldllrmcğe götilrUyor. 
lık altın adımızı çamur edeceğiz. Gel bu -~ - -- Diyor. Ç<>cuk: 
kaçmak sevdasındnn vazgeç te şunun - BAŞ TARAFI 1 nci SAYFADA - - Hiç gördlln mil. dJyor, bir baba cv-
şurasında kabadayıcasına dövüşelim. !Adını katlede ... 
Kısmette varsa postu da namusumuzla - Şu hnldc, cevap tctldk edildikten Şeytnn: 
feda edelim.. . sonra, hükümct yakında mufnssal be- - Görmedim ama, diyor, Ibrahlm Iş-

Hıristidi Sebastiyanonun koluna sım- )'anatta bulunmak fikrinde midir? te bu görülmemiş işi yapacıı.ktır. ÇUnkU 
sıkı tuttu. B. Çcmberlayn : - Evet, bay. onu buna Tann böyle emrctm~ür. 

Gözlerini gözlerine dikti. Amele mebuslarından Davit AdanlS - O halde Tannnın emrine babam 
_ Aptallığı bırak.. dedi. Eğeı· ölmek ta şu swıll sormuştur : gibl ben d tAbllın ... 

Lazımsa b~ka türlü ölürUı. Fakat biz - Milnih milzakerclcrindcn evvelki Şeytnn bunun üzerine Ibrahimi iğva 
buradan, bu saraydan temelli gilmiyo - bcyanntınızda. hükUmet dcvletleri ara- etmek istiyor. Ona dn yaklaşıyor: 
ruz. Tekrnr buraya gelmek ve artık bu- suıdaki temasların foydnlarını :zikret.nıiş - Ya Ibrılhirn, diyor. Yanlış iJ yapı
rada temelli birleşmek için gidiyoruz. olduğunuza göre, Moskovaya resmi bir yorsun. Oğlunu nafile yere kurban ede
Saraym entrikalnrı içinde büylidUk. tlyaı::ctte bulunmak hnkfınını göz öniln- ceksin. Rüyanda snna görünen Ccbrnll 
Buraya ve bwm yerimize gelerek yerle- de tutuyor muswıuz? değil, eytandı .• Sana fesnd yapmak ls-
şecek olanlar daha hcnüz saray dnlave- B. Çcmbcrlayn : - &h.scttiğiniz be- tedi. 
relerinde ncemidiler. Onlan gafil avln- yannt t.nbil olarak o zamnn hüküm sili'Cn Bunun Uzerlnc Ibrahim: 
mak ve intikam almak için bizim ölme- miilflhnza ve ahvnl ile nltıkadardı. Şim· - Asıl şeytan ııensin .. Çekil karşun
nıiz değil, ya~amamız lfızımdır. Haydi.. diki ahval ve şerait dahilinde tavsi.yeni- dan.. Beni kendine 1Abi kılamaz.sın ... 
vı:lkıt geçirme .. Ver sarayın arka kapı- zi müfit şekilde takip etmek iınkfını ol- Diyor v cytnn Aciz kalarak çeklll-
sının nnnhtanru bana .. Ben kapıyı açık duğunu zannetmiyorum. yor .. 
bırakıp ve doğruca Kocagöbeyin yanına Davit Adams : - İngiltere ve Rusya Nihayet bir dağa tırmanmnğn bnşlı -
gidiyorum .. Sen de bizim1dlere. söyledi- arasında geçilmez bir engel mevcut ol- yorlar .. 

Ibrahim oğlunu yanına oturtuyor .. 
Bıçağı da yanına koyuyor. Sonra ağlı
ynrak evlAdını bağrınıı basıyor. 

Oğlu: 
- Ya baba .. diyor, neden ağlarsın? 
lbrnhim: 
- Evll\dım, diyor, rüyamda Tnnn se-

ni kurban etmemi emretti Ve ben de 
bu emre uymak için seni buraya getir
dim.. Ne dersin? 

lbrahimin oğlu ile ve bu uretle istişa
resi sırf onu tecrübe maksadı içindi. 

cKur'an> oğlunun şu suretle cevap 
verdiğini yaı.ıyor: 

cEy baba .. Ne buyuruldu ise işle .. In
pllnh benl sabredlcllerden bulursun.> 

Ve sonra ilAve ediyor: 
- Ne olurdu baba bunu bana evde 

iken söyllye idin d annemle vedalnşa 
idim ... 

Ve ik1si de birbirlcrlnc sarılarak ağ
lıışıyorl.ar .. 

Tarihler Ibrahlmin nğlamasını tees -
sürden değil. fartı şefkatten olduğunu 
ynzıyorlar ve ınisM olarak ta hazreti 
Muharnincdin oğlu Ibrab.lm.ln vcf:atı ar
kasından ağladığını gösteriyorlar. Haz
reti Muhaauned. o lu vefat edince ağ
lamıştı. Bunu gören (Ebubekir): 

- Ya Muhammed, demişti. Sen blzl 
ağlamaktan mencttln ve sabır tavsiye
sinde bulundun .. H lbuki lşte §imdi se
nin de gözUnden yaş geliyor .. 

Hazreti peygnmber şu cevabı veriyor: 
- Yn Ebubcldr, gönül mnhrun olur 

ve gözden yaş akar .. Bu nesne şefkat
ten gelir ve ihüyarsızdır ... 

Siz şimdi düşünürsünüz: cSabahlc
yin yataktan k lku ktılkıu:ız hemen sa
çımı tnrayıp m kiyniıını nasıl yapanın) 

Bund hnkkınız vnrdır ıuna, bir de §Unu 
dÜ§Ününüz ki, insan her aab h tasvir gibi 
s\izel uy nmaz. 

Kahvealtıda kocanız muhakkak sizi 
güzel gönnelidir. 

Uyanır uynnmaz bir kadının kendi ·• 
ne göstcrm ai lflzungclen ihtimamı be
raberce gözden ge~relim: 

Bütün ııecc yastık üstünde ezilmiı olan 
saçlarınızın havalnnm ğa ihtiyacı vardır. 
Yataktan kalluu kalkmaz onları geriye 
ve arkaya doğru iyice fırçalnyuuz. Saç· 
lannızı tepenize doğru knldınnız ve ba
aınwn etrafına aank ıCklinde bir kordcl.;. 
yahut bir mendil sarını%. 

Teniniz bir 11% bozuk.sa hemen boyan· 
mayınız. teninizi gül suyu ile silip üstüne 
hafifçe pudr sürünüz. Eğer aolgunsanu. 
yanaklannıza bir az da pembelik koya
bilirsiniz. Fakat gözlerinizi ve dudaklan· 
nızı katiyen boyamayanız. 

Kocanızın karvıtında U7kudan gözleıi 
iımiı bir kadın görmekten memnun ula
bileceğini tahmin eder misiniz? U.raıur 

uyanmaz gözlerinizi kuvvetli bir çayla 
yahut dece tuzlu bir su ile yıkayına: ye 
göz k paki rınızan ültüne tatlı bademyait 
damlabnız. 

Eğer bahlan uyanır uyanmaz bir bar
dak eu içmek itiy dında değilseniz. mu· 
hallik ağz.ınızı bir d' BUyu ile çalkalaya-
nu:; nef inizin ağırlıbra gider. 

Rop dö mbnnıza üstünüze şöyle bir ** Oğlu lbrnhimc dedi ki: atmayınız! itina ile giyiniz. 
- Ya baba.. Tanrının emrini teı ye- Eğer kocanızı aeviyonanu: ve onun 

rine getir. Vakıt geçirme ki gUnaha gir- da sizi sevdiğini istiyorsanız: bütün bun· 
miyesin.. Hem ola ki annem haber ala lat1 ihmal etmeyiniz. 
ve buraya celerek bcnl elinden almak z ,L t. 
isüye... eroı-e rn vaş ı 

lbrahim yerinden kalktı. olamaz ! 
Iki kolunu da sıvadı. OğJunun dta el- z L..:_ Jet F k t h .L-d 

.. __ L.-- eran:.u• yaıı yo ur. a a er Aa ın 

!erini bağlıyarak sağ ~ ve yo.ro h-•-L k ·· · · L b 
ırdı mu ~· yaıına gore gıymmcaı; moc: u-

ynOt J • b I L b ~ JııU riyetindcdir. Tıpkı tipine göre gb'inmdc 
ğ u, oğazUlJl ça ınac.aıı;; ıçae• • b · · d ld Y.. 'b' 

kln blr h ıd .,_,erini k mec urıyctin e o u~u gı ı. 
zarcn ve sa n c guu apa- •. ~ 

b kliy ·rd K dini •---- Al Her kadın her yaıta aü.alenmege, boıa 
mış c o u. en ..... ~uuuen - . 
Jahına bağlıımışb. gıtmek için çabnlamnğa mecburdur. Çok 

Ibrnhimin cli titredi. genç yaşında olduğu gibi, ihtiyar yaıında 
bile. GözUnUn yaşı yavrusunun yanağına 

damladı .. 

-BITMED! •• -
Mareşal Badogliyo 

ihtiyar bir icadının (yaıına göre) aüa· 
lcnmcai. eJyinip 1'uı nmuı bir erkeğin 
hotuna gitmek. kendisine bir nifanh YC· 

ya bir sevgili bulmak için daği1dir. Bu· 
nu akla getirmek bile ayıptır. O aadeec 

Trablusgarpta.. kimseye görünmek. dağınık çlı •c 1a. 

ROMA, 5 (Ö.R) _ Trablustan bildi- l~ ol~amak için giyinmclı: mecburi-
. yetindedır. 

riliyor : UBuhnresabahk Redoınadfnnl askcrtrd bir Ynlnıı. orta yqla, Y ıca n yqlı ta. 
tayyare e et en ta ynn o usu d 1 d ~·ı 'h · k d ı bil 

k"--' b' . . -~~~~1 B d 1. ın ann egı • t tıyar a ın ann e za-c.r lWllıar ıyc reısı ...... ~ a og ıyo f l 
Trnblusa gelmiş ve ınnreşal Balbo tara- ri '! m lanna müsaade etmek icap eder. 

fından karşllruımıştır. Mareşal Bado ll- - -= 
yonun Trnblusa bu seyahati ne sebeple Garibaldinin 
yaptığı maltlm değildir, y l ı dön Ü ni Ü 

. Fransada bir dostluJı 
nevı tezahürü yapıldı 

- Onu öğrenmesi kolay .. Bugün ol
nazsa yann. mutlaka bir taraftan çıkar. 
) zamana kadar da ECUmyos cenapları 
•apacağını yapmış olur... Ne malum 
enln ve bcnim hakkımda imparatordan 
dam karan almnd~ı .. Bir kerrc 1myru
(U ele verdin mi.. Artık ondan sonra 
• endini kurtnraca[,'llD diye çabala dur .. 

ğim gibi nerelere gideceklerini hnber duğunu demediniz mi ve şahsi bir ziya- - Bu ne gündür ki peygamber evla
ver. H! ... Unutma .. Her biri yanlarına retinizin arzuya şaynn olmıyan bu hildi- dını bcnim Uzerimde öldUrmeğe gcliyor .• 
bir kaçar silüh fnila alsınlar.. Gündüz seyl bertaraf cdcccği fıkrlnde değil mi- Diyc dağ titriyor.. Gökte melekler 1 
ve hep beraber Tcosy.nnın evinde bulu- siniz"? nğlaşıyor. ı 

Her 
Resin1 ve Afiş Paris, 4 (A.A) - Garibaldinin yıl

dönUmU mUnn betiyle diln bum İtul-

şuruz... Bu son sual ccvnpsız knlmıştır. Nihayet dağın :tepesine çıkıyorlar .. 
•• ~ l = ~-=.2) ~ =/1 
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Senmars: 1 - Nereye göndermek niyeündcsiniz 

- Bilmece gibi söz söylemeği bırakı- monsenyör! 
az da açık mtlntını%.. 1 - Akdenizin dibine mösyö Gniafon.. 
- Antuvnnın hrikild ismi nedir bili- IIadam ki karıma hayntınd.ıı muhafızlık 

or musunuz? Mistufie .. Roznrj boğuk etil. Karımın cesedine de mezarında re-
ir ktıf ür savurdu: fakat etınesi icap etmez mi? Madam Sen-
- Mistuflc hn!... marsın cenaze ve tedfin merıısimini bizr 
- Evet binbaşı efendi .. Yani sizin es- zat ben kendim ve yalnız olarak üzeri-

:1 dostunuz.. me alıyorum. Bu iş halloldu demektir. 
- Dostum değil, düşmanım .. Beni iki Şimdi Leküyerlc Şarlonun da kim ol

cla yere vuran ve az kalsın öte dUn - duldarmı ö&trcnelim .• 
ayı boylatacak olan luıin... - Balıkçı Leküyer, vaktiyle kont dö 
- O aynı zamanda Pinyerol kalesin- Brevana sadık ve onun §atosunda bu -

e, arkasında papas clbiscsi ile monsen- !unmuş eski bir nstluı.dedir. ismi şöval· 
ör Scnmarsın ziyafet nuı.sasında bulu- ye dö Labardır. Bu adrun eski cfendile
nn ve monsenyör Luiyi kaçmnağa te- rine karşı bir köpek sadakati ile bağlı -
?bblis eden adamdır da... dır. Madam Senmars gözlerini hayata 
Sennuırs vah:.c;l vahşi sırıttı: yumarken ilk ve tek aşkı monsenyör 
- Pekal!.. Pekala.. dedi Bir saate Luiye saçlanndan kesilerek verilıncsi

almaz ben onu başka bir yerde vazife ni vasiyet etmişti. Bu vasiyeti biraz ev
örmeğe gönderirim. vel işte bu Leküyer, yani şövalye dö La-

bar yerine getirdi-. -
Senmnrs, kcndinc Mkim olmak iste

mesine rağmen gayri ihtiyari titredi 
- Şu halde, dedi. Mcvkuf madam Sen 

Marsın öldilğllnU biliyor. 
- Evet monsenyör .. Nasıl.. Size ha

ber vcrdli;im bu sürprizden memnun 
oldunuz mu? 

- Evet .. Hcm eğlenceli hem de fay
dalı bir sürpriz .. Faknt bütün bu i§ler
den, bu ihanctlerden siz nasıl haberdar 
oldunuz.? 

- Mevkufun bulunduğu odanın Us -
tilnde ve slı.in bana gösterdiğiniz gizli 
delik başından gece ve gündilz ayrıl -
mnmak suretiyle ... Ah monsenyör .. Ben 
bu delikten neler, ne llitif sahnelere şa
hld oldum .. Öyle ki ... Olan tasvir ede
cek olursam bu glbl işlerde pek pişkin 
olan Mösyö Roznrjm bilc yüzü kızarır .. 

- Ne dcmck istiyorsunuz? 
- Şunu dcmek istlyonım ki, bir kaç 

ny sonra monsenyör Lui baba olmnk sa
adetini duyacaktır .. 

Bu sözler gerek Senmarsın ve gerek 
Ro:ıarjm üzerinde öyle rnUthi~ bir tesir 
bıraktı ki, ikisi de gözlerini açarak kan
bura diktll r. 

Scnmnrs: 
- Bu ... Bu söylediğiniz. şey imktı.nsız-

dır ... 
Diye mınldandı. 

- N~den laıkfuısız öfsun monsenyö;.: 
Böyle bir hnlin vukuu için ne l!Wmdır? 
Bir kadınla blr erkeğin mevcudiycti de
ğil mi? Erkeği biliyorsunuz. Kadına ge
lince.. O da sizin emniyetle ve muhafız 
olarak tayin ettiğiniz kliçük Şarlodur. 
O .. Monsenyör Luinin silt knrdcşi mat
mazel Jvondan ba§knsı değildir. 

Kanburun bu sözlcrini boğuk bir vah
şi hayvan uluması ve bir d~ gıcırtısı 
karşıladı. 

Senınars: 

- PckilA .. dedi .. Bu Şarlo için de müt
hiş bir ceza tertip edeccğim. 

- Monsenyör .. Bu iıı;i bendenize bı
rakmak llitfunda bulunur musunuz? Siz 
Mistullcnin cezasını üzerinize nldınız. 
Mösyö Rozarj ccnaplan LekUyerin ce
zasını deruhte etti. Size bildirdiğim bu 
kıymetli haberlere rnUkCifat olarak bu 
kadarcık bir mUkfıfatı bana çok görmez
siniz ümidindeyim .. 

- Onun cezasını acaba eyi intihap 
edebilecek misin? 

- Monsenyör .. Size en kuvvetli te -
minntı vereyim. Ben bu Ivonu seviyor
dum. 

Senmnrs vahşt surette sırıttı. 
- Vay canına .. dedl. Şimdi artık mfuJ.. 

terih olabilirim. ÇUnkU blwıt kcndi 
tecrübemle kıskanÇlığın nelcre kndlr 
olacağını öğrendlm. 

Mürncnat : YENİ ASIR id r i.. ynn eski ınuhnriplerinin bir heyeti de 

hazır olduğu hnlde bir Fransız - İtalyan 
- KÜıknnçlık mı .. Hnyır. Hayır mon- dostluk tezahilril yapılmıştır. 

scnyör .• Ben sad oo bu kıza onu MIA Frnnsız - İtnlynn dostluk komitesinin 
sevdiğimi isp:lt edeceğim. Ancnk her ke- sekreteri Coccld söz nlıırılk, Ronın-Ber

sin sevda hususunda nyrı ayrı telAkklsi Jin askeri paktının nkdindcn 15 gUn son· 
olduğu gibi benim de kendime göre sev- rn, Gnribaldinln İtalyn istild1U milcndc
gimi izhar usullerlm vardır. lesini, hUrriyct id alini ve Frnnsız-İtnl-

Bütün geceyi ve blilün ertcsi gilnU ynn do tluğunu temsil ettiğinin knyde
mons nyör Lui ve Ivon zahiri bir slikOn dilmesi faydalı olacağını bildirmiştir. 
fakat hakikatte büyUk bir endişe içinde 
geçirdllcr. B. Atli 

Sir dö Lnb:ır bir daha göziikmemişti. 
Akşam üstü nöbetten Jvonu almak Ameliyat yapılmalı 

üzere Ro1.arj geldi. Adet olduğu vcçhile üzere hastaneye 
onun gcc yarısı nbbetl dcğiştinnesi In- yatırıldı... 
zımdı. Rozarj bu nkşnm nedense ı.nmn- Londra, 5 (A.A) _ Avnm knmarasın-
nından evvel gelmişU. da nmelc partisinin mUhalefet şefi olan 
Kapıyı anllıldıynrak scSlendi: Attlcc runeliy t olmak ilzcrc dün akşam 
- Hey .. KUçUk.. gel ... Sana bir sllrp- Londrndn. bir sıhhnt evine girmiştir. M.u-

riz hnzırlııdırn.. maileyh, g çcn hafta Southport kongresi 
Ivon gözlcrlnl oğuşturarnk Rozarjı ta- csnns.ında hnstalanll\Şı. 

kip etti. Attlce'nin bir kaç hafta yatakta kal~ 
Roznrj onu koridorun nihayetindcki ınnsı Ulum g lccekür 

knpıdnn kulenin önUndekt avluya gö - H · ) 
ıurdu. arp o ursa 

- Burada dur ... bekle .. dedi. Birnz - YEuİ ZELAHDA 
dan dostlarından biıi geçirilecek. n 

Ivonun 'kalbl çatlzyac \anış gibi çar- Avrupaya asfıer 
pıyordu. gönderecefı •• 

Duvar kennrlarında sllfihlı insanlar Londrn, 5 (Ö.R) - Yeni Zclnnda na-
dizilmi ler, ses çıkarmadan beki -tlyor- fın nazın harp halinde yeni Zclnndanın 
lardı. Ellerinde me alcler ve sırtlarında ana vntnn müdaf nsı için Avrupaya ruı
mcrdlvcn ve ip iki muhnflZ geldiler. ker gondercceğini temin etmiştir. 
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Ayni günde iki nutuk ... 
ilk defa olarak Berlin ve Roma 
endişelerini açığa vurmaktadırlar 

Halkevi Ankara Radyosu 
---~·---

Mançukuo'da 
Souyetlerıe Japonlar 

DALGA UZUNLUCU Spor günü yineçarplftdar 
. . Londra, 5 (Ö.R) - Japon kaynağın- BUGVN 

İki üç ay evvel Halkevi spor komıtesi d l h be ·· --~--
. . . an ge en a rlere gore Mançuko Sov- 1639 183 K /120 w 
iz.mir Lise ve orta okul beden terbıyesı . m. es. w 

vet hududunda Japon ve Rus askerlen T A. p 3170 9465 K / 20 W 
öğretmenlerini de davet ederek spor d . • • · m. es. w. 
bayramında Yapacaklan har k tl 

. t arasın a yeruden çarpışmalar olmuştur.. T. A. Q 19 74 m.15195 Kes./ 20 Ww 
e e erı es- H"dis ah lli ki uh ' · ' a e m a , geçen sene m are-

bit etmiş, bir de program hazırlamıştı. bel 12,30 Proğram, 12,35 Türk müziği l -ere sahne olan Çankufen civarıdır. 
Bu programa göre mayıs ayının ilk * Buselik peşrevi. 2 - Şakir Ağanın • Bu-- -haftasından itibaren hareketler başlıya- İ selik ıarltı - Sünbüllistan etme etrafı. 

• - BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - sız siyasetini, iş birliği adi altında gös- vemetle karşılaşmamıştır. caktı.. spanyadafd Jtalyan 3 - İshakın - Buselik şarkı - Gönül ver-
şöylediği nutuk bu suretle bir çok tef- termiştir. Bazı İtalyan gazeteleri B. Da- Fransada şimdiki vaziyet Klcmanso Birinci hafta Boks, İkinci hafta güreş, harp malzemesi me bi vefaya. 4 - m Selimin Buselik 
shlerin mevzuu olmuştur. Bunların ladiyen.in Fransanın iş birliği arzusun- ve Poankare zamanlarını hatırlatmak- i.içüncü hafta boks finali, dördüncü hal- Londra, 5 (Ö.R) - Hariciye müste- şarkı - Bir pür cefa hoş dilberdir. 5 -
hepsi şüphesiz müsait değildir. Fakat dan bahsetmekle iktifa ederek ve halle- tadır. Fransadaki vaziyeti muhakeme ta güreş finali ve haziranın ilk haftasın- şan B. Butler Avam kamarasında, İs- Sadeddin Kaynağın - Buselik şarkı -
Fransız başvekilinin sözleri dinlenmiş dilmesi icap eden meselelerden bahset- ederken, hatırda tutulması ıazım gelen da da Kız lisesi ile Kız muallim mektebi panyol dahill harbi esnasında İngiliz va- Saçlarıma ak düştü. 6 - Buselik saz se
n Jimnı gibi duyulmuştur. miyerek uzlaşmak niyetinde olmadığını mülA!ıazalar bwılardır. talebeleri, erkek liseleri arasında, end- purlarının bombardımanı yüzünden te- maisi. 13,00 Memleket saat ayarı, ajans 

ingiliz matbuatının fikrince B. Dala- ispat ettiğini yazıyorlar. Fakat bildirme- Dahili birliğini temin eden Fransa, bol, basketbol maçlan yapılacak, bu ta- lef olan veya yaralanan İngiliz tebaası ve meteoroloji haberleri 13,15 Müzik 
diyenin dünkü nutku, evvelki nutukları ğe unutuyorlar ki B. Daladiye, Fransa- harice karşı her vakitki gibi azimkAr bir kım müsabakaları birincileri ile Halke- ve gemicileri için ve İngiliz gemilerin.in (Karışık proğram), 13,45-14 Kon~ 
derecesinde ehemmiyetli olmuş ve bari- nın hal çaresini aramağa hazır olduğu vaziyet almışb.r. İngiltere ile ittifak te- vi bahçesinde yapılmış boks ve güreş tahribi dolayısiyle ileri sürülmüş olan (Kadın saatı Ev hayatına dair) 19,00 
d siyaset ve vaziyet hakkında kullandı- meselelerin nevima bir fihristini yap- min etmiştir. SovYetlerle iş birliği gaye- birincilerine mükMat ve madalyalar da- tazminat taleplerinin bir anket mevzuu program 19,05 müzik (Bir uvertür - PJ) 
tı bütün kelimeler ölçülü olarak kulla- mıştır. İtalyan gazetelerinin bu tefsirle- sini takip etmektedir. Fransız siyaseti- ğıtılacaktı.. olacağını bildirmiştir. 19, 15 Türk müziği (halk türküleri n 
nılmıştır. En mühim vil~yet gazetelerin- rini Alman gazetelerinin mütalaalariyle nin yeni dinamizmi, Fransanm kendine Boks ve güreş müsabakaları cidden İspanyaya gönderilmiş olan İtalyan oyun havaları Sadi Yaver Ataman) 20, 
en ·Yorkşayr Post• Fransız başvekili- karşılaştırmak ve aradaki farkı tebarüz has siyaset sahalarında kendini göster- çok alakalı ve antrenör Nuri ile Halkevi harp malzemesinin geri alınıp alınmadı- 00 memleket saat ayan ajana ve mek· 
ilin İngiltere ve Fransa tarafından Av- ettirmek faideden hali değildir. miştir. Müstemleke kuvvetleri de arttı- boks öğretmeni Yusuf Kenanın çalışma- ğı hakkındaki bir suale cevap olarak ta oroloji haberleri, 20, 15 nqeli müzik 
rupada takip edilen siyaseti çok sarih ALMANLARIN 1TtRAFLARI ~ ve sosyalist meselelere verilen ları sayesinde binlerce seyircinin beye- hariciye müsteşarı faşist hilkilmetin 1s- R 20,20 Türk m\iziii (kJuik proara•) 
•Jarak tarü ettiğini yazıyor : İyi bir te- ıKolonya• gazetesi Fransada altı ay- §ekil bu umumt siyaset icabatına uy- caniyle cereyan etti. panyollara çok mühim harp malzemesi idare eden: Maui Cemil, An.kara ııad
ıadilf olarak, ayni günde B. Hitler de dan beri mükemmel bir doğrulma ve mU§tur. Pazar gijnkü halkevi bayramını §imdi tevdi ettiğini ve İtalyan hüldlmetinln yoau küıne heyeti 1 - tanbml Cemi be
j,eyanatta bulunmuştur. Fakat Alınan kalkınma yapıldılım itiraf etmektedir... •İngiltere ile akdettiği ittifakta Fran- evden itibaren takip edelim. taahhütlerine göre bunlann ıerl aı. yin .. bayati pqre-.i l - Tabi eladi 
411evlet reisinin nutkunda ayni anlayışa Bu gazetenin fikrince bu doğrulmamn sa ikinci sırada bir mevki işgal ediyor Saat 12 ... Yüzil mütecaviz sporcu &ı- ması ieap ettiğini bildirmiJtir. bayati eemai - Çakmaz denml cliWıen 

, tesadüf edilemiyor. B. Hitler İngiliz ai- i1d tarihi vardır : 30 son tepin ve 15 dejildir. BiWtis aevk ve idare eden de milll sancağımız ve Parti hayratı ol- -- 3 - Apk Muatalamn .. ba7d ~ ~ 
~den bahsederken İngiliz bükü- mart ... 30 son tepinde, B. Daladiye na- mevkidedir .. BB. Daladiye ve Bonııe duğu .halde Konak ve Kordonu takiben ........ iZ ClbnJaat bep ne bakmıyor <f - ı...ail Decluıia 
metini, Almanyayı muhasara etmeğe ça- zili.: bir nutuk söyliyerek Fransanın mil- Kardinal Ri§liyöden Klemanaoya kadar A1sancak sahasına gittiler. Sahada ~k Peblnln s.-uallatl bayati .. rlu - Kupclan yar ı6ie sile 
flpnakla itham etm.i§tir. Fransız bükü- 11 doğrulma hissini harekete getirmif ve Framız siyasetine ilham vermekten bir güzel bir geçit resmi yaptılar. -ı j - keman takıimi 6 - Doktol' s..M 

• ~ reisinin nutku buna ayni gUn için- Münib anlapnacını takiben dahilde mil- An bile geri kalrnaDUf olan anuaevt ha- İstikW marşını, trlbUıılerl dolduran Parla, 4 (A.A) - CtlmhurreW B. ı.~ Ezki bJcaz beste - Baktıkça J.U.OG b..a 
M verilm~ bir cevap telikki edilebilir. H birliii temin etml§tir. 15 martta ı.e, reket ve faaliyete müstenit bir liyuet halle ayakta ve heyecanla dinledi.. rUn saat 7·40 ta Lllle ve Roubaxyede 7 - Ş..ki beyin .. hicaz wukı • fİlalı8r... 

· ~. Daladiye Frama ve İngilterenin bir Bohemya ve Moravyanın Almanya ta- takip etmektedirler.• Erkek liseleri ile kız lUesi ıelmemlt- hareket etm.iftir. Bu ziyaret resmidir '" la 8 - lll Selim .. ,.hnu .. rb - liır 
bıUsellAh bitaraflık ve Avrupa sulhunu rafından ifgal1 üzerine, Fransız bqveki- Alman pzetesinin bu neşriyatı, va- lerdi.. yanmda ticaret, iş, adliye ve sıhhat v• nevcivana dil müptelldu. 9 - Rlıla 
koruma siyaseti takip ettiklerini mU- li yeni bir nutukla M:ünih siyuetini ter- dyette husule gelmiş olan derin dejifik- tik hareket bir çift boksörün heyecan-~ ve bir çok gahıdyetler bulunmak- efendi .. tehnaz prkı • Meramı ancleU. 
~emmelen göstermlftir. ketm.i§, dahili birliği takviye ederek !iğin minidar bir delilidir. la takip edilen maçı oldu. Bunu kız mu- ta • 1 O - lama.il Dedenin - bic:az yeriıll •· 

trALYANLARIN TEFSİRLERİ Fransanın harici aiyasetini eski konti- Fransız gazeteleri bu siyasetin tama- allim mektebinin 10 topu, bayrak yan- Roubu:, 4 (AA) - B. LebrUn, umu- maİ8İ ·Gene nete muhabbet. 1 t - N.. 
t İtalyan ıuetelerinin tefairleri, nl' di- nantal sisteme dayaı:nqm. Böylece miyle sulha matuf oldujunu, Fransız §l ve tekrar boks maçları takip etti. mı harp esruunnda JstilA ve tahribe ul- kolaki uata .. Şehnaz eaz eemaW 2 t,M 
!pceklerini P§U'dık1an intibamı bırak- Fransanın kallwunaaı her sahada de- hUkUmetinin en vahim ihtilMlar karşı- Büyük bir heyecanla takip edilen ha- nyarak sonradan imar edilen flmal ve konupna l 1, U mtizik (ndyo ork....,..1 

· ~·Bunların lddiasınca, B. Dala- vam etıni§tir. 30 lk:inci teşrinden beri sında da sUlninetle, fakat azamı gayret rekAt cidden alAkalı oldu. Tribiinleri dolu ~lediyeleri birJiii tarafından tel'- Şef HM&n Ferit Alnar) 21,15 kon....., 
·.• hakikatte •çenberleme• aiyuetin- Fransa harp kudretini her sahada art- ve enerji ile Avrupa sulhu lehinde ça- dolduran halkın ekseriyetini ticaret, er- tip edilen ~al terakki aerglsini ziya- 22,30 mtizik (opeu aryalan • Pi.) l), 
C1en başka bir ICY olmıyan İngiliz-Fran- tınnış ve hükümet ciddi hiç bir muka- lıftığmı tebarüz ettiriyorlar. kek liseleri talebeleri tefkil ediyordu. ~~~:k üzere, saat l0.40 da buraya 00 eon ajans baberleri. maat, ..ham 

Lise atlet takımlan, ba§lannda ölret- 5~""· tabvillt, kambiyo - nukut bonaa (fiat) 

Sovyet cevabı tetkik ediliyor 

Diplorr1atik mahf ellere göre bu 
yapıcı bir mahiyettedir 

---~---~--~-------~ 
- BAŞTABAFI 1 İNCİ S~E .--: 1 sunun manevralarında hazır bulunmak 1 Jomatik mahfe11eri Sovyetler birliğinin 
tebbll Y~ paktına ithal edilmesıru üzere İngiltereye gelemiyeceğini, çün!tU Fransız - İngiliz tekliflerine verdiği ce
lılf~~edır. . .. . . ayni zamanda Sovyet ordusunun da I vap hakkında büyük bir ketumiyet mu-

.uıgutere hlikümetinin burada tama- manevralar yapacağını bildirmiştir. hafaza etmektedirler. 

1 mJyle takdir edilen Sovyet .itir~ Mareşal Voroşilof, kendisini temsil et· SoyYetler birliğinin bazı tadiller teklif 
llribnkfuı oldu~ kadar ta~ etme~e mek üzere yüksek rütbeli SoyYet zabit- ' ettiği ve bu tadiller içinde en nazile ola
llfnta~atı aynı mahfellerde ilive edıl- lerinden mürekkep bir grubu gönder- run Baltık devletlerine ait garanti mese
Jnektedir. meği vadetmiştir. lesi olduğu tasrih edilmektedir. Zira 

1 ~nru:a, 4 (A.A) - ~ - Fransız Ecnebi müşahitler, siyasi büro Azası- Paristeki kanaate göre bu devletler tak
fıekliflerıne SoyYetler bır~ği tarafın~ nın ecnebi memleketlere istisnai ahval- dir hilrriyetini ve kararların mesuliyeti

. nrilen cevap hakkında, Tımes gazetesı- de gitmekte olduklarını kaydetmekte- ni muhafaza etmek istemektedirler. 
ahı aldı~ mal~ata g~re, bu cevap ce- dirler. Voroşilof, 1933 senesinde Türki- Pariste, bununla beraber, meselenin 
IUet venci mahiyettedir. . . . ye cümhuriyetinin onuncu yıldönümü tali bir cephesi mevzuubahis olduğu, zi-
~vYet muhtırası bazı de~ş~~ler münasebetiyle Türkiyeye gitmiştir. Mu- ra SoyYetler birliğine karp Baltık dev

teklü. etmekte ~ de bu. değişiklikler maileyhin Türkiye seyahati, kendisinin !etleri kanaliyle bir taarnızun aevkül
prensıbe ait delil, şekle aıt bulunmak- SovYet Rusyadan ilk müfarekatidir. Ay- ceyş bakımından güç izah edilebileceği 
tadır. ni müşahitler, mareşalin vermiş olduğu zannedilmektedir. 
M~ov~, ~ _(A.A?, - İyi ~ir mem~~- cevabın İngiliz - Fransız - Sovyet müza- SoyYetler birliği tarafından ileri sii-

dan ~ldığine gore Voroşılof, _İngılız kereleri ile alakası olmadığını ilive et- rülen ihürazi kayıtların tahakkUk etmiş 
hublyesıne gayet dostane ve mticame-

1 
mektedirler. olan anlaşmanın esasını müteessir et

' JeUrane bir cevap vererek İngiliz ordu- Paris, 4 (A.A) - Havas : Fransız dip- mediği hassaten kaydediliyor. 

Danzig Sen.atosunun notası 
Polonya gazeteleri bu notaları büyük 

bir hiddetle karşılıyorlar 

menleri olmadığından hareketlerine be- -- 23,20 müzik (cazbant ~ Pi.) 23,55,l.f 
yecan katamıyorlardı. Yeni AumtaPalya yannki program. 

Halkevinin takun mükifatları için ha- btllırazı.. OPERALAR VE OPERETLER 
zırladığı sekiz yağlı boya tabloyu : Londra, 5 (Ö.R) - Altı m.Uyon İngl- 21,20 Suueb\11'8: Bir opera temaili. 

1 - Güreş takımı liz liralık yeni Avusturalya istikrazı 22,05 Lübemburg: Sivil berberi. 
1 - Boks takımı.. Lo dr · .... lr .. ~t-• ..+.- A n a pıyasasına ~~""· vu.stu- 22,0S Milano: La Roudine. 
1- Avcılar atış birincisi bay Mustafa ralya başvekili bu istikrazın tamamiyle DOYUK KONSERLER: 

Barutçu og~lu. A t 1 millt ··daf .. -'--'-vus ura yanın mu aasına ı.uuı:wıı 17,05 Kolonya: Balet muaikisi. 
1 - Avcılar grubu edileceğini bildinniştir. 17,0S Prag: Çaykovski, Scbubert, Lis-
4 - Kız muallim mektebi.. --

Kazandılar.. . . Bir Japon protestosu 21.00 
Madalyalar henüz gelmediğinden tev 

zt, Wagnerin eserleri. 
Billm!f; Senfonik koneer. 
Hilvereum 1: Saint - Seane, Chal'" .. .. - Şanghay. 5 (Ö.R) - Japon otoritele- 21,00 

zi merasiminin 9/ 6/ 939 cuma gunu Hal- ri, Şanghay Amerikan makamlanndan 
kevinde yapılma~ı kararlaştırılarak me- Çinlilerin Amerikan müesseseleri ya- 21,35 
rasime son verildi.. 

bier ve sair bestekarların aerleri 
Bordeawı.: M~t. Rouaeel ve 

. .. kınında askeri tesisat vücuda getirmek-
Diğur mekteplerin gelmemesıne rag- t . . db. 1 1 tal 22,0S 

men Halkevi bayramına otuz tal be . en men ıçın te ır er a ınmasını ep 

Ravelin aerleri. 
Doyçlanclzender ı Roeeini, Nar

dini ve Bizetinin aerlerl. 
Preseburı: Mu..opkinin eeedeıl 
BeromUneter: Çaykovski ve Se
bumannm aerleri • 

e sıy- etmiş ve ayni zamanda Çinliler tarafm-
le katılan kız muallim okulunu ve mek- dan Am rik ba k 2 . e an yrağının nllanılmuı- 2,20 
tebin beden terbiyesi öğretmem bayan nı da protesto eyle-:nlerdir. 22,2S 
Turanı takdir ederiz.. ,.~ 

-- IZMIR VETERtNER MODOR- ODA MUSiKiLERi 
Basketbol LOöONDEN: 17,0S Münib: Rouini ve Haydnin eeel'• 

.. Bucacbıki ayp clepomndaki ela- )eri. 

Uçok Alsancağı mızhkLann ödemit Tıre Torbah 22,50 Fıoranea:ltalyan beeteklrlannın 
ğl~ ff apm c:lubrlanndaki etek ayplannın eaerleri. 

ma up e ı bir 1enelik ihtiyacı olan 50070 yulaf .SOLiSTLERiN KONSERLERL 
Oçok, Alsancak basketbol takımlan 6/6/39 &--!L!_..1_ :&..'L-- 15 -.'Wn 19,0ır 

wnomucn ~ •- J Stuttgartı Şan koneeri httaos 
arasında dün akşam Oçok sahasında bae- m"..1..1_..1_ -•-:k--e konulm•• ... -. 

UUUC1.1C ea.uuuv7 ""'S"'... Ye bariton). 
ketbol maçları yapılmııtır. ihale ıünü Z2/6/"J9 perıembe 19,0S Viyana: Dvorak, Bnhme, S... 

Birinci devreyi Oçok takımı dörde kar- ...:ı-u" -..!•~•et daimi" -~!.--!-..1-..... •ua,,. ~ hubertin eserleri. 
fi on dört sayı il~. ikinci deVTeyi üçe kar- ihale edilecektir. Taliplerin prtna- 22,20 Brealbı Beethovenin Pİ1••o 
ıı sekiz sayı ile, üçüncü deVTeyi sıfıra kar- meyi görmek üzere her gün veteriner eonatlan. 

fı aiti sayı ile, dördüncü devreyi de altıya müdürlüğüne ve ebiltmeye iftirak ----------------
Ul'fl altı sayı ile, Oçok kazanmııhr. etmek istiyenlerin 22./6/39 da vill-

T asnif neticesinde Oçokun on üçe kar· yet daimi encümenine müracaatları 
ıı otuz dört sayı almak auretile Alsancak ilin olunur. 
tak1mın1 mağhlp ettiği görülmüştür. 6, 7 1927 (1129) 

Bu maçın finali çarpmba gecesi saat--------------
20,30 da yapılacaktır. ı m•• YJL' +s PPJCQG 

....... clllsiz ve Dr .Ali Riia 1 
Körler mües5esesi -
Karşıyaka sağır, dilsiz ve körler mil- •• 

Acele kiralık han 
Gazi bulvarında Ziraat bankası ya -

nmda 18 numaralı han kiralıktır. Res
mt ve husust daire, yazıhane olmağa 

fevkalAde elverişlidir. lstiyenler Gazi 
bulvarında doktor Hultisibey caddesin· 
de 42 numarada diş doktoruna baş vur
sunlar . 

Telefon: 3287 
Londra 5 ( ö.R) - Leb ıazeteleri Danzjg 5 (AA) - Danzig Nazileri- mit olduğunu beyan etmektedir. essesesi Alsancakta Sent Antuvan has-

Danzig senatosunun yeni iki notasını hid nin lideri Albert F orıter, bir nutuk irad Danz.ig 5 (AA) _Na.yona! eosyaliat tanesi binasına nakledilecektir. Bu bina 
detle karıılam11lardır. Birinci nota,Lehia- ederek serbest tehir tarafından ortaya lideri Företer dün aöylediii nutukta AJ- esasen Kızılay cemiyeti tarafından satın 
tanın geri almağı reddettiği üç gümrük atılmıı olan beynelmilel meselelerden man - Polonya münasebatını uzun uza- alınmış_tı. ~ ve dilsiz ~e körler mU
~~itini boykot~jla t~hdit e~ekt.~, ikin- bahaetmiftir. Mumaileyh, Danzigin biz- dl)"a mevzuubaha etmit ve Polonyayı Al- essesesı bu bınaya nakledildikten sonra 
cuı aerbeıt ,ehırdekı Leh gumruk me- zat kendi ve•·ı·h· ••yeem· de ku tı· ı L d'. .. h k L talebe kadrosu 120 den 150 ye -1..6

-
1
--

Unlen 
(1134) 

- - vve ı oa- manyaya .. al'fl uruet are et etmeme .. - ~ .... 
murlanmn liean ve hareketinden ıikayet maeı lizım aeldi~-i beyan etmi· tir. 1 ,.L _ 1 . . caktır. Müessesenin bu seneki masraf 

• • 51il § • e nnam ey eDUfbr. • • 
etmektedır. Gazeteler bu notalan maze- Jyi malUınat alan mahafil bu b ab F ·· t D . 1:.ı· i fı tahsısatı vekaletçe 25000 lira olarak tes-. • . . , eyan on er, &nZJg ayan ınec 1a tara n- . 
l'etaız bırer tahnit addedıyorlar. Danzig polie kuvvetinin yakında takviye dan Val'fOVa hükümetine verilen nota bıt olunmuştur. 

Kattoviç 5 (A.A) _ O. N. B. ajan• edileceiine delalet etmekte olduiu eu- mucibince, Kalthaf hidi.eaincle methal- --
mıın iatihbarına göre, Polonyada Lipi- retinde tefair etmektedir. dar olan Polonyah memurlann geri alın- O R A K L A 
nide Alman papu Krollik, Polonyayı Alman mahafili, bu tedbirin geçenler· muını istemi§ ve Danzig'in itidali ve Hit- Dd kişi yaralandı 
tahkir etmek cürmü ile tevkif edilmiı ve de vukua gelmiı olan bir çok hadieeler lere olan itimadını muhafaza eylediğini Ödemişte Ertuğrul köyünde İdris oğ-
Königshütte hapisanesine aönderilmit- yüzünden zaruri bir mahiyet iktisap et- katiyetle beyan etmiftir, lu rençber Hüseyin Kaya, yol kavgasın-
tir. dan Muslu oğlu 61 yaşında İslim ve ka

iki yolcu otobüsü iki 
trenle çarpıştı 

nsı Rabiayı orakla muhtelif yerlerinden 
ağır surette yaralamıştır. Yaralılar Öde
miş hastanesinde tedavi altına alınmış 
ve suçlu yakalanmıştır. 

---"'--ARKEOLOJi : 
•••••••••• 

Doium •• Cerrabt Kadm 
hutalikJan ()peratörll 

Her gün hastalannı saat Uçten son
ra Atatürk caddesi ıEsld Birinci 
kordon• 222 numaralı muayeneha
nesinde kabul eder. 

TELEFON : 2987 

Zayi 
Senjozef FranalZ kolle~ aldı· 

imı 19/5/935 tarihli phadeiname
mi kaybettim. Y eniıini alacağundan 
hükmü blmadıimı ilin ederim. 

• 

Hasan Muhtar 
Ataman 

1926 (1127) 

Elengüllü Ilıcası Açıldı 
Aydının G~rmencik Nahiyesi civannda meıhur ,ilah El ...... 

dıcalan 1 Haziran 939 tarihinden itibaren iflemeye bqlamıtbr. -
lbcamızın Romatizma, Siyatik ve envaile Böbrek, Ciğer, Mide, Me

saııe ve bilumum kadm hutahklan için kükürtlü ve çelikli banyolan 
cilt hutalıklarma kal'fı çok tifab çamuru ve Mide, Barsak ve Baım 
hutalıklanrıa kartı da emsalsiz içme ıuyu mevcuttur. lbcamızın tifai 
husalan bir çok sayın doktorlanmızın tavsiyeleri ve halkımızın sene-

Bu tevkif hadisesi geçen çarp.roba gü
nü vukubulan hadiselerle alakadardır. 
Çarpmba akıamı Alman kilisesinde dini 
&yin yapılırken Polonyalılar ayini boz
mak İstemiıler ve papas ayini yanda bı
rakarak bunlan kiliseden kovmak mec
l:ııuriyetinde kalmıştır. Alman papas ya
kında mahkemeye sevkolunacaktır. 

Rcading •Kaliforniya• 5 (A.A) - Re- lan ağırdır. BERGAMA DA lerden beri devam eden tecrübeye müstenit rağbeti ile sabittir. 
~din~ ci.va_rında . bir virajda bir otobüs Tren otobüsü 15 metreden fazla bir RESTtJ'RE İŞLERİ lhcaya gidip ıehnek üzere her saat için Germencik btuyonunda 

Dün yeniden Sainte Marie kilisesinde 
mümasil hadieeler olmuş ve ayin yanda 
ltalmııtJr. Kiliseden çıkan Almanların bir 
çoğunu dışarda toplanmıı olan Polonya
lılar fena muamelede bulunmuşlardır. 

Yukan Silezyamn diğer bir çok yer· 
l--!_..J_ t • I • 1 • 11 

devnlmıştır. İçınde bulunan yolcular- mesafeye kadar sürüklemiştir. Bergama Eskelapyonun restilre edil- ımüteaddit kamyonet ve tenezzüh otomobilleri mevcuttur. Muhterem 
ım:&--eriJerin ... tirahati' ıç' m' her tür' lu"' terti'bat - 1--·-, venı'den b ... a_ı......__ dan ikisi ölmüş, on yedisi yaralanmış- Lake Hopateong •Nev - Jersey• 5 (A. mekte olan eserlerinde!) 19 revan dire- ~il llUUUU&f ,,. Q.IUIJI 

tır. Otobüs amele nakletmekte idi. A) - İçinde 400 kişi bulunan bir tenez- ği muvaff~yetle yerlerine konulmuş- .!_:~-t ilive ediJmittir. Ayni zamanda gayet temiz ve ucuz bir lobnta 
Berlin, 5 (A.A) - Vulfsen istasyonu züh tramvayı bir yük trenine çarparak tur. Şimdi basamaklarla saçak taşları • • ·: P,i BJl'lc& radyolu ve bol eğlenceli bir de pzİno tesis ohm-

civarında bir geçitte bir trenle bir oto- ateş almıştır. Bilyük bir kısmını sergi- resti1re edilecektir. ımuttur. 
büs arasında vuku bulan bir çarpışma den gelen izciler eden ol Antikite severler -,.,,, .. ~ ........ h.,v._n_c ..... ıo..: .... ...,..~.._.___S_ı~cak~..;;.JU_..:günlerin;___ _ _ • _i __ en __ eh_v_en_ .:..tenit __ • _altmda ___ aerln _ __:çam)arin:__ __ -......;;:1:;..ölıesin-....;;:. __ __.._ _ _ 



IZMiR SiCiLLi TiCARET ME- ıona bırakılarak munzam iki hariçte tirket için iyi tesir yapmı· hakikatlere tirkct idareıinin f" • 
MURLUOUNDAN: maddenin göriitülmesino ı~ildi. yacaiuu, ihracahn devamını •e yanı tebrik olduğunu ıöylemittir. 

Ba,kan, Ruznameye ilavesini idare mecli~inin zarar istemiyece- Batkan: Munzam maddelerin 
Tescil edilmi! olan (Türkiye pa- teklif eden hissedarların bu gün ğini, mütkül zamanlarda dütüne- ikincisi; tirketimizin Türk sanayi 

lamutçulan anonim §İrketi} nin içtimada hazır bulunmadıklarını rek hareket edeceğini, yalnız mu- ve Ticaret anonim tirketindeki 
22/5/939 tarihinde alelade topla- ve fakat kendileri ile görüftiijü. bayeatta masrafın fazlalığından alakuında menafi meselesi üze
nan umumi heyeti zabıtnamesi ti- nü ve munzam maddelerden bi • maliyet fiahnın arttığını ve mas- rindeki teklifi, tirketin fazla hi .. 
caret kanunu hükümlerine göre si- rinciıinden maksadlarmın, tirke- rafı azaltmak maluadil yüzde sesi dolayısile fabrikaya fazla 
cilin 1519 numarasına kayıd ve tea- tin ihracat itlerini terk ederek yetmit mubayaatın yapıldığı Sa- p lamut aabnaaımn teminini is-

YAZ • • • 
Nedkof Karndimcf bu yaz mezuniyeti- Sen gittin gideli bu odaya başka kimse cil edildiği ilan olunur.. y lnız dahili muamele yapılması- lihlide acente yerine fUbe tesisi- tihdaf eylediğini fakat bu itin 

ni erede geçireceğini bir türlü k.ararlal" gelmedi. Yok .. Evet. yalan söylemiş ol· lzmir sicili ticaret memurluğu nı is~daf eylediğ~~i ~öyled~en nin muvafd: olacağını dütündü • doğrudan doğruya idare meclisi
tuamıyordu. Deniz kenarlanna gidecek mıyayım. Veremliye benziyen bir adam resmi mührü ve F. T enik imzası ıonra ıhracabn mutküllefmıt ve ğünil ve meclisi idarenin bu iti ni alakadar ettiğini, senebe aene 
otaa yeknesaklık canını akacakb. Öyfe burada bir müddet kaldı. Düzeldiğini mürekkepletmit olduğunu, karın halletmeıini rica ve temenni ey • istifade yolu takip eylediklerini 
ya, sabahları yan Çlplak vücutlan göre- zanneCltrek çuçabuk evlcniverdi. Iııte 1 : Zabıtname az zararın İıe çok bir it haline lemif tir. fakat fabrikanın bütün palamut 
cc:k, öğle yemeğini tarasada büyük bir burada. bu odada evlendi .• lt bi~. 2: Hissedarlar cetveli aeldiğini, fakat tirketin nizam· Batkan, timdiye kadar yapılan itini yapınaaına mucreti bulunma-
Qtahsızlık içinde yiyecek, geceleri arka- Fakat. daha iki ay geçmeden öldü gitti. ZABIT namesinde palamut üzerine yapı- tecrübeler neticesinde teminatlı dığmı ve esaaen doğru olm.adığı-
Clqlarile birlikte dansinse gidecek ama. Ama, genç kıza da yazık oldu. Köyde lacak itlerin ?5ası~~ .i~racabn ~r- acente teklinin daha murafıız m söyledikten ıonra fazla müza. 
bu hayattan 

0
, senelerdenberi usanç ı;e- bir dul kadın daha fazlalaştı. Bu kız Türkiye palamutçulan anonim br~lması .!et~~ ettıgı~ı ve bu Jt· ve en emin bir tekil olduğunu kereyi icap ettiren nokta bulun • 

tirnıi§ti. Meryem Ana kadnr cüzddi Te köyümü- ıirketinin yılhk idi toplantisı ikinci lerı d~ mumkün olduıu kad!1" za- mecliıi idarenin kanaat aetirmit madığını, söz söyleyen varsa el 
OÜ§ÜnÜp tıııımdı. Nihayet k.at"i kararı· zün munllimi idi. Bilmem hatırlıyor mu- defa olarak 22/Mayıs/939 pazartesi riih~tleı:d~n ~dçınm9!d~a.zıfe ve olduğuna ve bu sebepten memur- kaldırmasını bildirdi. Hali hazır 

fU Terdi. Oç yıl evvd gittiği köye bu sene sun sen. mtSJrlnn biz ~rken o buraya günü saat 15 te lmıir ticaret ve sa- s~ ... ~Y~~!~ 1 are fm ~~~e v~- la fUbe teklinde mubayeabn ida- iktisadi ve ticari vaziyetler kar. 
de gidecek. Bir dakika aonra aklına yeni gelmi1t eiz görmü§tiinüz 1 nayi odası salonunda iktısat vekile- nldıgm1•• !gedr ~a taldn bun>:abl!· resi çok mahzurlu olduiunu ve ne şısında menafii tirketi düfiinme-
J> • pey geliı- gibi oldu. Ayağa kalktı. Eli- - San saçlı muallim mn ti adın murakıp komiseri Ali Yapa- caket ah emı!,111 e }; yı I an 1e;,1w. 1.r tekim bet altı yıl evvelisine ka • ğe s lahiyettar bulunan idare 
P"e ~ yı alarak baktı. Cözbebeklerinin - Öyle ya .• O. Hayret ettin.. Nasll nn huzurile ve idare meclisi azasın- ço . t. avvu er .. ua~ e g~. ·~~1! dar kooperatifimsi gaye takip meclisince nazan dikkate alınma· 
UetUnde hüzünlü perdeler belirdi. Çünkü, oldu diye.. Hiç kimse anbynmadı bu- dan Fuat lyimcnin bqkanlığmda ya- eskı aı~te~ ve .reıımbıı_ık~edgıttı~~nı eddilerek yapılan mubayeat yüzün- sı temennisinde bulunularak bu 
-• d k' d . b' k . . . .. - pıldı. Komiser Ali Ynpar '-- ~ .. ve yenı sııtemın tat ı sn e muf - en dahilde büyük miktarda mat- maddelere aı"t mu""zakere mu""ttefı"· 
•nın a ı erın ır aç çızgıyı gormuş. nu.. ... Ka11UIU ve .. .. k"ld' .. · · h • • 1 
baouun önündeki ançlar azalmıı. kulak.la· - Ah .. Yeter .. Çenen yine açıldı. nizami mernsimin yapıldığım ince- ~l~t ç; ~- ıgın! ~e ~ ıtınkr~~e- ubatın kaldığını ve itlemiyen he- kan kafi görüldü. 
ranın üstil 1gümü§lenmeie ve bütün ihti- - Fnytoncu kansına çıkılJYordu ledikten ve kapıya bilik edilen liste JWldl~ egı~-:ıcesın .e d'a~fı. i ~r sapların bunlardan geldiiini tim- Müteakiben dördüncü ve be-
yarlık alametleri görün~ğe bqlamıştı. Yorgundur misafir. Bırak uyusun ya- mucibince 103425 hisse sahibinin ol ~dgunu, ki' a_t f 1":,.! u lf erın di iıe tirket para ve çuvallarını 9inci maddel "ld' M .. dd 

Kederli, kederli düııünürken aklma hu.. ' hazır bulunduğunu tespit eyledik- v~ 1 akre teJdn~m ta 11 mebcrasdına ~a~andti hetmek v
1
e büktün me~uliye- led biten ikl :: ~~bir 

1

~ur:kıb~~ 
. b' . . . • .. 

1
.. N dk f .. d F k k t •• k . • I aırme te o ugunu ve un an tını er ute ev eme auretile Sa · ı· 1 .1 yenı ır fey geldı. Cnvrı ihtıyarı gu um· e ·o yata gına uzan ı. a at. uy u en sonra muza ererının yapı • Y f' bd l . . k"' . . "' • ız ı rey c S""'"ı m .. ., · b"ld' "Jd' ..,,, mena. ı < emenın ım a 1 hl d t · 1 · k · -:r -.-ı 1 ırı ı. '- -~! Ç" k" .

1 
__ 

1 
• ıh b' ·· 1.. 1 . d buld Ö soııra n ı ı e mevcu &Jmsar ar ur etıne De ı 1 ,.ı .. ld 

tiÇQJ. un u, yeşı yoncwar, cevız ve - ır turu ge mıyor u. masını uygun u. nce rey \. .,_.1• . d'w• • "d l' . ke tal b aktu bT; .. ,._ .. Y pusa arı !Aagıtı ı. yapılan 
l !I-.. .. ül _ k'. K . d _'l ~ -l çl t 1 w k h· h" l danı ıne gır ıgını, ı are mec ısı- n tın m en ır ucret ·zı· 1 l'w.ııur ngnçlan arasına göm muş oy öy en U ZD.K a§Ill yr ve san s:ı ının op nmaga en ço ısse sa ıp e - • b .1 b .1 l • l . . . . . .• ~ı ı r~y :ve rçy erin tasnifi neti-
g6zlerinin önünde canlanır gibi oldu. hayalini unutsn.nk istedi. F.aliat. nrkadaıı· rinden Hüseyin Çağlarlar ile Ah- ~1~ w~ e. 1 ebz~rar 1 ~.lre g:~m~- vererek ıd~r~ meclııı?ın ın~zake- cesinde azalıklar_a 454 reyle Mü-

KCSy, tepelerden bakılınca, bütün ev- lannıl ne diyecekti, .od nın parnsınıda pe· met Nuri Eraur e katiplik vazi • yece~!n~ J::. · ~- ırı~a ti 1 ~l g~ ı~~~- re ve k~arıle en az hır k9mısyon- hendiı Ali Nihat öru-e 413 reyi 
lec kü~ birer çocuk o.111ncağı ınru gö.- §in 

9
lnrak ödemişti San saçlıyı l>ir kerre fesini yapmağa öğretmen Hayri teceg~ı1-'f hsnu t'ıye e 1

• erı ıuru- 1~. ~.u tırkete hav~le edildiğini, avukat Nahit Hilmi Özeren :e 
sG1ıiİ7ordu. Bu o~ardan birinin olsun.görebilseydi. Karannı ~erdi. Ve er- A.1pkut seçildiler. e1 ~~ ... .1 ! eyJı 1 un;;mıyeye arz butun zan ve endıtelerin varidi murakıplığa 373 reyle Şükrü C 
içindeki sarı çlı muallim kız ne kadar tesi günden itı'baren sık eık sok.ağa~mn- Batkan müzakereye batlana _ ey~ ıkgmı vee rlacak 18:° vaz l~eç.- h tır olamıyacağını bilhesap vahirci seçildiler ve murakıpld; 
d 

.. I-'' b"I ... • .. 
1 

d"k mege arar v rı me azımge ıne a~ıklıyarak heyeti umum· · .. . 
a guze aı. Üç yıl evvelki seyahatinde ğa ba,Indı. ı ecegını ıoy e ı ten spnra hi~ mnamenin tebd1)i icap ed _ . • ıyeyı ucreti ~eçen yıl olduğu gibi 300 

onu görmüş, hntta konuşmuştu. konuş- Bir kaç gün sonra karşılaşblar. San sed~lara dağıtılan ruzname ve nı~~ . •· l a· e tenvır ey.ledı. lira, olarak müttefikan kabul 
·r • • d Y " .. d L'"l" 'b" cegını soy e ı. Hakkı T'" .. H 1'1 Akk 1 d ıualan yalnız hır kaç dakika sürmüştü saçların endamı aynı aynay ı. uzu n- oı anço mucı ınce evvela katip H' sedarlnrdan Hakkı T" .. uregun, a 1 en- 0 un u. 
ama. -mütekabil tatlı bakışlardan kopan ha beyazlanmış, baştan ayağa kadar si· tıırqfından id re heyeti ve mura t kl.1:. 1_ ·ı...::· 1' • "ld'~r~g~n tin sadet haricine ç.aktığını ve mü- Temettüün te\rziine · mevcut . . . . k "l" • e u-ın wu-ır emı verı ıgını ve zakerenin kafi olduğunu, Fikri ıuJeler, atq parsaları gibi kalplerine ya- ynhlar gıymıflı. 1P raporu ve bı ~Ç_? okundu. t~rir.i veren zatın izahat .verme- Altay da tahsi meseleler hakkın- malların satıldığında hatlanacağı 
pııııp ya.lan1Jtı Nedkofun bir kabahati - Sabahlar hnyrolsun. Nasılsınız ba· Raporlar kabul ve bılanço tasdik • . • t • IO 8 k ve bunun azami -iki ay içinde ya-
vardı ki o da· "o vak.it köyden ayrılırken yan. geçmiş olsun, d~rken Nedkofun sesi edilerek idare heyeti ibra olun sını 11 ell!eıı - ~usuna &faha?, da idare meclisinden izahat alın- pılacağı batkan tarafından ıöy • 

. . .. . . d - serınayenın yuzae onuna • ıp ması mu"mku"n old - 1 1 d" H 
.. n saçlıya cAllahaısmarladık> bile di· kısılıp bogazı kurur cıbı oluyordu. u. '-' d rlann ı-'-l'fl · · ugunu ve sa a- en ı. ayırlı itler temenni edi-.. . . . . R . ik" . nıue a eK ı ermın ruzna- hı"yeti" bulunan "d ı· · · I ek 
yememi}ti. Kız acaba onu hiıla hatırlıyor -Teşekkur edenm. Jyrytm, sız nasıl- uznamenın ıncı maddesi te- ·ta" ve ed"ld·-· • · 1 are mec ısının er İçtimaa :saat 17 de ıon ve-tr··· . .. . meye ı ı ıgının nızamna- bu iti halletmesi İcap edecegw ini ")d" 
mu. yahut tamamile unutmamı§ mı idi} sınız} l?e uun suretı tevzımı gösterir meae sarih olduğunu takriri ve. rı ı. 
Bu üzüntülü dü,üncder içinde geçen yol- -. Cörüyorauquz ya ben işte yine lıste okunduğundan tasvibi reye ren zatların maalesef' :içtimaa gel- ve müzakerenin kif ayetini istedi. Murakıp komi er Ali Yapar, 
caluk can sıkıntın içinde devam etti. geldım. . . ... . . k~n·~·~~ ~e toplulukla muvafık mediklerini fakat kendilerile gö- Mustafa Nazlı, ihracat itlerini Ba kan Fuat iyim en, Rey topla
if reode hep yabancı insanlarla kaqılaşu. ..- Eve~ hılıyorum. Daha geldıgınız gorulmuftur. rüftiiğünden fikirlerini tebarüz Y~ ?1asraflarını açıklıyarak şube mağa memur Ahmet Nuri Erdur, 
Bunlar, yalnız aiyasetten bahsettiler. gun habenm ~l~u. . Ba,kanı~ teklifi üzerine inti. ettirdiğini söyledi. ıt.ının. de ~ar~rlı olacağını ıöyle. rey toplamağa memur Hüıeyin 
~edkofun ho,la.nmac:ltğı mevzuda bunlaT. Nedkofun 1Ç1 gıdıklandı. Demek ki. baba taallôk eden ruznamenı"n · kkn • yıp fırkelln ısahetli hareketini Çağlarlar, katip ffavri Alpkut. 

d 
Halıl A et: ihracat ffıni bı- takdir eyledig"'ini ve al ... ı A l J· ·· 

Vuacağı §iınendifer duraiını trenin san saçlı kadın onu dü~nüp hatırından ördüncü ve hefinci maddeleri rak k · d ekil · P amu~u O· s ı gibidir. 
pc:ııçc::resindcn dört gözle bekliyordu. Bir geçirmiııti. Nedkof: ara pıyasa an ç menın mak itibarile çok yakinen bildiği Murakıp komiaer Ali Yapar 

~. tııayonlardan s'oıua işte küçük du- - Niçin gelmiyorsunuz} diye ancak Tüıkiye Palamutçuları Anonim şı·rketı• 
rak.. Yeni boyalı bir bina .. Alçak ve d al- söyliyebildi. 

lan ıiizg&rdan hafif hafif sallanan bir - Çok meşgulüm, §U, bu derken ak- 22 Mayıs 1939 lopJa f h• d 1 ı· ~ağaç. Yetil tarhlar arasında döküle- vam oluveriyor. 0 1 JSSe ar ar CCtVe ( 
~ yığın yığın çakıl tıı§lan görülüyor. - Faka t, evde bütün gün yalnız ba-

Atlan bil" ağaç gölgesine sığınaıa eski bir ıınıza ve hüzün içinde. 
fayton.. Tren düdüğünü işiten faytoncu san saçlı kadının gözleri erkeğin göz
l>u alçak tavanlı büfede son rakı k.ade- lerinin içini muhnbbetlc doldurdu. Ned
hini hoııalttı. Koııa kop müıteriye doğru kof, yerinde mıhlanmış gibiydi. Sevdiği 
'dirlteıı rakılı pos bıyı]dannı elinin tersi bu kadına bir çok §CYler söylemek, yüz 
ile li1di. iki ki§ilik san aolgun kanapeaİ bin kerre hatırladığını. ço'k sevdiğini ve 
plan faytonun önÜndeki çökük atlu nal- hatti. evlenmek bile İstediğini anlatmak 
larile yerleri etindirerek aırnaıık sinek- istiyordu. Fakat, bütün bunlan aöyliye-
J.eri Urkütmeie ça!ıpyordu. bilmekten onu meneden biT ıey vardı. 

Soluk aoluk faytonun yaruna gelen ara- Evlenip dul kaldığı ve hu suretle, on· 
baet Baba Ilya, mÜ§terinin yüzüne dik.- dan uzılklll§tığt. yahut kendi yaıı ilerle· 
katli, dikkatli baktı ve: mit olduğu için mi ceaareti yoktu. Niha· 

- Be çocuk.. Ben aeni bir vakitler 
görmüttüm ama. 

Diye nurildanıı-lten ı 
- A .. A.. A.. Semin ha.. Senıhı ya .. 

~ dedi ve ba,ka .ciz .c>ylemcden 
mü,ıainlıı elindeki bavulu aldı. faytonun 
gerisine kalın İplCTle bağladL Fayton ha
reket etti. 

- Acaba yolda bavul düşmez mi} 
dedi. 

- OIUT mu öyle- ,ey.. Hiiiy.. Holan 
(<>ilan.. Sen merak etme canım.. Sen, 
Sen.. etme.. 

- Pclcala.. Çok iyi, danlma baba .. 
A~a geldi de söyliyiverdim. 

yet. 
- Bugünler artık köyden uzaklaıımak 

istiyorum. kirayı ödemiş olduğum halde 
buralarda yalnız başıma daha Fu:la ka

Lunıyacağıın. dedi. 
_ Fak t. ne kadar çabuk. 
- Ne ynpayım. yalnızlıktan bık.tını 

artık.. 
Kadın susmuş, gözlerini öne eğerek 

düşünceye dnlm1'ho 
Nedkof, her ,eyi anlam14b. San saçlı

nın aözlerini aradı. buldu.. Elini elinin 
içine aldı. yavaşça sıktı, dudaklarına gö

türdü. 
Ertesi gün, köy kilisesinde nikah çan· 

lan çalıyordu. 'C ozlu yoldan fayton yalpalıya. yalpa
lıya ilerliyordu. Yolun iki tarafı üzüm 
bnğlarile dolu idi. IZMIR AHK:ııtMI ŞAHSiYE 

Böcekler vızlıyor. Kuşlnr çığlık ko- SULH HUKUK HAKtMLtöt 
Pıuvoı-du. Bu dekor içinde benliğinden İzmirde Güzelyalıda Hüseyin kap-
geçen yolcu dü§iinüyorda. tan sokağında 22 numarada Ahmet 

cBöylc yüksele. yiibde orman ..-e dağ- oğlu Rizanın akıl hastalığından do
lum tcJ>cainc. en 'tepesine kadu çıkabil- laya hacrine ve vasi olarak aynı evde 
ec, kartallann yuvn kurduklan yerleri oturan kız kardqi Şefkat madenci 
görehilae.. Evet o, bu dakik kendini oğlu tayin kıhnmıı olduğu ilan ohı-
kartall81' kadar yırttcı buluyordu.. nur. 1923 (1126) 

'Yolcunun bu hayulini oturduğu yerden - ------ ------
baıımı geri çeviren faytoncu yanda b.- llte~mr;~.z7..z7..7T.//LZ71ZZZJ 
raktı: Satılık Harman 

- Bu sene yine bizim eve mi gidece-
ğiz, bayım. dedi. Makine 1 eri 

Nedkof, evet makamında baııını sal
ladı, köy artık yakınlqıyordu. Tarlalar• 
dan yonca lı:okulnn geliyor, köpekler 
vaveylayı kopanrk~ köyün kenarındaki 
dere İçinden öbür taı'afa geçmcğe alı~kın 
atlar lan çiğneye, çiğneye ilciliyordu. 

Atlu gcnif kapının açık duran kanat· 
lanndan homurdanarak içeri girdi. Fay
toncu bir tutam otla atlann terli sırhnı 
uğuştururkcn. bir kocaknn çıplak nasırlı 
ayak) nna geçirdiği sert papuçlarla tıpış 
tıpııı ynkınln tı: 

İngiliz (Roston • Arğa) Patüs 
(Diring - ve Massa Hanı) seki
zer ayaklık biçer, bağlar maki
nalan çok ehven bir fiatla aab
hkbr. Görmek istiyenlerin: Es
ki Foça Bağ arası köyünde kah
veci B. Hasana müracaatlan. 

5 (1121) 
= =-

IZMJR SIClL TtCARET ME
MURLU<aUNDAN: 

Misafire elini uzattı ve hoıı geldiniz. Kerim Merttürk ticaret ünvanile 
dedi. lzmirde Etrefpqada Kankhpmar 

Orm na pcnçaesi olan evin bir oda- caddesinde 6 numaralı mağazada kö
suıa bavulu götürdüler. Pençeı-cleri ar- mür ticaretile uğrqan Kerim Mert
dına kadar eçtılu. Odanın içi ağaç ve türkün ifbu ticaret ünvam ticaret 
toprak koku.ile doldu. Misafü: kanmıu hükümlerine gÖl"e aiCilin 

HiSSEDARLAR ESA ısı 

Bay Mustafa Hamdi Gömeç namına bay Halil .Akkent 
« Ahmet Kalaycı namına bay Nuater Alkoç 
« Cemal Enin 
« Zemci Enin 
« Sabahattin Kral 
« Ziya Bora 
« Hüseyin Galip Şerbetçi 
« Hüseyin Galip Şerbetçi bay Mehmet Ali namına 
« Ali Nihat Örge 
« Hasan Kurdoğlu 
« Mahmut Zeki Kantarcıoğlu 
« Ahmet Nuri Erdur 
« Ahmet Nuri Erdur bay M. Fehmi veresesi namına 
« Ahmet Nuri Enlur bay Muammer Nalbant namma 
« Nusret Siber 
c Ali Nazmi özpalamutçu ' 
« Ali Nazmi ÖZpalamutçu Molla oğlu Hasan ve.rese&i namına 
« Ali Nazmi ÖZpalamutçu Molla oğlu Ahmet namına 

Bayan Sadife Suner namına bay Faik Suner 
Bay Ha,im Sanver namına bay Faik Suner 

« Hasan Fehmi Krimi namma bay Niyazi Tusder 
T. Palamutçulan A. Ş. Muhasebecisi Mu lafa Kiper 
Bayan Seniye Sedes namına Mustafa Kiper 

« Zinet Şakir namına bay Galip Suner 
Bay Ahmet Hamdi namına bay Galip Suner 

« Süleyman Palamutçu namına bay Kemal Gürokur 
« Ali Haydar Sivrioğlu namına bay Kemal Gürokur 
« Mustafa Özmen namına bay Ferit Türk\ingün 
« Suphi Tolum namına bay Ferit Türküngün 
« Murat Salih Mentqe namına bay Ferit Türküngün 

Bayan J:layriye Mayda namına bay Hüseyin Çağlarlar 
Bay Selim Kohcn namına bay Hüseyin Ahuoğlu 

« Sabri Cevahirci 
İthalat ihracat T. A. Ş. tdare Meclisi Reisi bay Fikri Altay 
Bayım Zehra Çarkacı namına bay Hüseyin Y arnaner 
Bay Ali Sönmez namına bay Cezmi Türlten 
Abdü~an o~ullan vereseai namına Muammer KüçükLayrakta:r 
Bay Lutfu Bayoglu namına bay Muammer Küçükbayraktar 
Bayan Fahriye Kuıadalı namına bay Muammer Küçükbayraktar 
Bay Refik Abidin veresesi namına bay Mehmet Sart 
Bayan Eda namına bay Mehmet Sart 

« Meveddet namına bay Ali Polga 
« Pakize Sadettin namına bay Hayri Alpkut 

Bay Şevki Çavdar 
c Fuat Nalbant . 

Bayan Necviye Özpalamutçu namına bay Hüseyin Bingül 
« Lürfiye Tüzün namına bay Hüseyin Bingül 

Bay Muhtar Çilli namına bay Hüseyin Bingül 
« Hqim Uysal veresesi namına bay Mustafa. Uysal 
« Muhsin Beıirnoğlu namına bay Ömer Görğü 
« Al.af T ogay namına bay ömer Görğü 
« Hüsnü Güreli namına bay Ömer Görğü 

Bayan Hanım Bayoğlu namına bay Mehmet Fevzi Sözen 
« Saadet Öztürk namına bay Mehmet Emin Akçarh 

Bay Asım öztürk namına bay Mehmet Emin Akçarlı 
Bayan Nazife namına bay Bekir &oğlu 

« Ane namına bay Bekir Eroğlu 
« Sıdıka namına bay Bekir Eroğlu 

Bay Arif Soyer 
« Ahmet Pomaklı 

ADRES 

c 
c 
c 
c 

btanbul 
İzmir 

« 
c 
c 
« 

Jzmit 
tzmir 

« 
Nazilli 

« 
M. KemalpllFl 
lstanbul 
İzmir 

« 
İstanbul 
lznıir 
Afyon 
Salihli 

« 
« 

btanbul 
Milas 
hmir 
lstanbul 
fzmir 

« 
Is tan bul 
Nazilli 
Demirci 
Kula 
İzmir 

« 
« 
« 

ı tanbul 
ödemiı 
İzmir 

« 
« 
(( 

Salihli 
İstanbul 

« 
Burhaniye 
Kula 
Muğla 

Ci[ 

Demirci 
« 
« 

Manisa 
c 

Eaaleten Vekaleten 
ff i 

1000 
1000 
1000 
1000 
2000 

2000 
2099 
2063 
5858 

• 

1000 
827 

633 

1888 
7223 

• 
1000 
300 

• 

• 

• 

• 

422 
574 

Hisse 

2362 
1012 

105 

574 
300 

210 
208 
874 
200 

2115 

437 
548 
518 
609 
437 
881 
156 
749 

10355 

1392 

546 
437 
539 
425 
99 

420 
580 

1016 
1524 

338 
300 
437 

3452 
437 
438 
220 

2480 
82 
82 
67 
67 

152 
• 
• 

Yek\ın 
Hiaıe 

2362 
1012 
1000 
1000 
1000 . 
1000 

2105 
2000 
2099 
2063 

6732 
1000 

1245 

1074 
2115 

1070 

1066 

1046 

1786 
10355 
1392 
1888 
7223 
546 
437 

1063 

1000 
1016 
1524 
1000 
300 

1075 
3452 

1095 
2480 

164 

286 
422 

Adet 
Rey 

10 
10 
10 
10 
10 
10 

10 
10 
10 
10 

10 
10 

10 

10 
10 

10 

10 

10 

10 
10 
10 
10 
10 
5 
4 

10 

10 
10 
10 
10 
10 

10 
10 

10 
10 

1 

2 
4 
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SARIFES 

tZMIR BELEDlYESINDEN: 1 J •• ı ·· d h t b k k h f 
1 _Darülacezenin senelik ih- nsan ara 0 Um Ve e Şe Saçan U Or UDÇ aşara 1 

tiyacı olan 800 kilo dana eti sa • 
tın alınması başki.tiplikteki şart· 
namesi veçhile açık eksiltmeye 
konulmuttur. Muhammen bedeli 
200 lira olup ihalesi 9-6-939 cuma 
günü saat 16 dadır. iştirak ede· 
cekler 15 liralık teminat makbu
ziyle encümene gelirler. 

2 - Darülacezenin senelik ihti
yacı olan 10,000 kilo ikinci nevi 
ekmeğin satın alınması başki.tip
likteki şartnamesi veçhile açık 
eksiltmeye konulmuftur. Muham: 
men bedeli 800 lira olup ihalesı 

Bir çift kara sinek 

ile 

öldürünüz 

bir yazda 1,500,000 olur 

9-6-939 cuma günü saat 16 dadır. Malarya, sıtma, trahom, çiçek, Di· ~~~~-:'=~7~~~~~~7J!t= 
iştirak edecekler 60 liralık te~i-
nat makbuziyle encümene gelır • 
ler. 

zanteri, Kara humma, verem, Şar
bon, Kolera gibi bir çok salgın has· 
ta ıklar taşıyan sinek, tahta kurusu, 
Pire güve ve bütün haşeratı uyan-

3 - Darülacezenin senelik ihti
yacı olan 23 kalem muhtelif er -
zakın satın alınması bafkatiplik
teki şartnamesi veçhile açık ek • 
ıiltmeye konulmuı;tur. Hepsinin 
muhammen bedeli 1354 lira 25 madan FAYDA ile imha ediniz ... 
kuruş olup ihalesi 9-6-939 cuma 
günü saat 16 dadır. iştirak ede-

cekler 102 liralık teminat makbu- FAYDA bütun·· h t öldur" u"'"'Ü 
ziyle encümene gelirler. aşera ... 

mayilerin en iyisi ve müessiridir
Kat'iyyen leke yapmaz. Kokusu la· 

4 - Yüz bin adet granit paket 
tafı satın alınması baş mühendis
likteki şartnamesi veçhile kapalı 
zarflı eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli on üç bin lira tii ve sıhhidir ... 
olup iha lesi 9-6-939 cuma günü sa· 
at 17 dedir. 2490 sayılı kanunun 

. tarifatı dahilinde hazırlanmı~ tek
lif mektupları ihale günü azami 
saat 16 ya kadar encümende ri -
yasete verilir. Muvakkat teminatı 
muvakkat teminatı 975 liradır. 

d~ gazı bo;va ile Rıarqtıraralı ve 

süslü Avrupa ve Amerilıa etilıeti ve 

marlıası lıoyaralı F A Y D A yerine 

satmalı istiyenler vardır. Salıınınız 
FAYDA ismine dilılıat edünüz. 

5 - Gazi ve F evzipaşa bulvar
ları arasındaki doktor Huliisibey 
caddesinin iki tarafına kordon çe
kilmesi bat mühendislikteki keşif 
ve fartnamesi veçhile açık eksilt
meye konulmuttur. Muhammen 
bedeli 1015 lira olup ihalesi 9-6-
939 cuma günü saat 16 dadır. it- Hasan Deposu lzmir Şubesi: Kcmcralb Ilükümet caddesi No. 69 TL. 3180 
tirak edecekler 77 liralık teminat 
makbuzu ile encümene gelirler. D • 

25-30-2-6 1763 (1027) • • 
1 - Azizakyürek Bulvarının 9 

• • 
ll • 

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

Karşıyaka satış yeri Ferah Eczanesi TL. 5023 
• 

eylül meydanından itibaren 1396 lesi 13-6-939 salı günü saat 17 de- türk caddesile cümhuriyet caddesi :• 11••••n1111 •• 11 ~~ 111111 • 11 ~·· 11111 •••n• 
sayılı sokağa kadar olan kısmında dir. 2490 sayılı kanunun tarif atı arasındaki kısunlannın beton döşe- I E Yağlı tüp resım 
paket tatlariyle 3200 metre mu- dahilinde hazırlanmıt teklif mek- me iki tarafına kordon çekilmesi ve : boyal~~ 
rabbaı yeniden döfeme yaptırıl - tupları ihale günü azami saat 16- yaya kaldırımlanna çini dötettiril- : :ı'.ransanın ~emşurnul ~ANC 
ması baş mühendislikteki ketif ve ya kadar encümende riyasete ve- mesi İ§İ b&§mühendislikteki ke§if ve : ~O PARİ fabrikas~n~n ~ag~ tup re-
9artnamesi veçhile kapalı zarflı rilir. Muvakkat teminatı 18514 li- §artnamesi mucibince kapalı zarflı • sım boyaları gelmiştir .. lzm~de Bal
eksiltmeye konulmuftur. Muham - ra 20 kuru,tur. eksiltmeye konulmu§tur. Muhaın- cılarda 209 No. Alf.\IET l\1Ü~AZ 
men bedeli 16,400 lira olup ihale- 3- Havagazı fabrikasına 1500 men bedeli 10872 lira olup ihelesi CAIIİT İSTANBULLU boya tıcaret
si 13-6-939 salı günü saat 17 de - ton Zonguldak Zerodis Lave % 16/6/39 cuma günü saat 17 dedir. hanesind~ satılmaktadU: .. Bu meşhur 
dir. 2490 sayılı kanunun tarifatı 10 maden kömürü satın alınması 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilin- boyaları bır defa te~rube edenler 
dahilinde hazırlanmıf teklif mek- Havagazı direktörlüğünden teda- de hazırlanmıf teklif mektupları iha- artık başka ~arka rcsıı_n boyası kul-
tupları ihale günü azami saat 16- rik edilecek fartnamesi v--hile I ·· ·· A t 16 k d lanmak istemıyeceklcrdır. 

-~ e gunu azamı saa ya a ar en- 1111 •••• 111 ................... •• ....... •• •• 

ya kadar encümende riyasete ve- kapalı zarflı eksiltmeye konul • cümende riyasete verilir. 
rirler. Muvakkat teminatı 1230 li- muştur. ~ubammen bedeli on al- Muvakkat teminatı 815 lira 40 
radır. · tı hin bef yüz lira olup ihalesi 9- kuruştur. 

2 - Basmahane istasyonu ci - 6-939 cuma günü saat 17 dedir. 31 6 9 13 1853 (1080) 
varınd~ yapıl~~ak ı~b~e ve me~- ~490 sayılı kanunun ta~ifatı dahi- - Fen he~etl deposuna teslim 
va halı baş muhen~ı~lıkten 18 !•· lmd~ hazır~~~?1ıf te~lıf mektup- edilmek fartile 1500 torba çimen
ra. 16 kuru'. mukab~lmde t«:darık ları ıhale ~unu aza?1ı saat 16. !'a to satın alınması başmühendislik
edılecek keşıf, fennı ve malı fart- kadar encumende rıyasete verıhr. teki fartnamesi veçhile açık eksilt
na~e ve ~roje il; vahidi fiyat cet- Muvakkat teminatı 1237 lira 50 meye konulmuttur. Muhammen 
velı veçhıle yemden kapalı zarflı kuruttur. bedeli 1575 lira olup ihalesi 16/ 
eksiltmeye. k~nul~uştur. Muham- 25-30-2-6 1764 (1031) 6/939 Cuma gÜnÜ saat 16 dadır. 
men bedelı uç yuz altmıf dokuz - Doktor Mustafa Enver bey iştirak edecekler 119 liralık temi-
bin yüz beş lira 25 kuru• olup iha- caddesile 1382 sayılı sokağın Ata- nat makbuzu ile encümene eelir-

« Fehmi Palamutçuoğulları 
Bayan Fatma Fakihe namına bay Lütfi Ok!:ularlı 
Bay Ali Suavi namına hay l.ütfi Okçularlı 
Bayan Münire namına bay Lütfi Okçularlı 

« Zehra Anıl namına bay Lütfi Okçularlı 
« Faize lvigil namına bay Lütfi Okçularlı 
« Zehra Leman namına bay Nazif Alpyürük 

İzmir 

« 
« 
« 

İstanbul 
« 

• lzmir 
Bay Mustafa Reşit namına bay Nazif Alpyürük « 

« Mustafa Kemal namına bay Nazif Alpyürük « 
« Ahmet Mithat namına bay Nazif Alpyürük « 
« Hilmi ve Ahmet Çetiner namına bay Raif Soylar Nazilli 

Bayan Suat namına bay Raif soylar . İzmir 
« Mehpare namına bay Raif Soylar « 
« Atike Uyarlar namına bay Raif Sovlar KemalP8§a 
« Azize Onaran namına hay Halit Bekemler lzmir 
« Fatma Ferahnaz, Mihriban ve Meli.hat namına Zeki Canım lstanhul 

Bay Esat Onaran namına bay Şükrü Cevahirci lzmir 
« AH Palamutçuoğulları « 
« Ali PaJamutcuoğullan bay Halil Taml namına Kula. 

Bayan Mühliye Zehra Palamutçuoğulları namına Yaşar Özüzümcü İzmir 
« Nazire Tören namına bav Nedim Olcayto lstanbul 
« Jal~ Tören namına bay Nedim Olcayto « 

Bay Tevfik Fikret Serter lzmir 
« Tevfik Kamil namına bav lbrahim Sıtkı Yontuk lstanbul 
« fbrahim Ethem Postacıoğlu lzmir 
« İbrahim Ethem Postac1oğlu bay Avukat Tevfik Fikret namına {( 

Bayan Saadet Fahri namına bay Hakkı Türegün « 
Bay Fuat lyimen « 

« Rahmi Köken namına bay Hasan Hepclinç Ankara 
<< Hasan Fahri Karaoğlu namma bay Mehmet Ali Arık İzmir 

Bayan Karni e Aygün namın;ı hay Recep Bozkır Ankara 
« Zehra Sonat, Servet Türker, Şaziye Evsen namİna Hakkı Ulu~ Tekirdağ . 

merıç 

Bay Ali Riza Türköz namına bay Ahmet Akay lzmir 
Bayan Zehra Fesçi « 
Bay Fehmi s;m aroğlu namına bayan Macide « 

« Mustafa Nazlı « 
Mürakfo Komise" Baska~ Rey toplamağa memur 

1100 

351 

• 

945 

219 

15529 

672 

414 

ler. 1, 6, 9, 13 1875 (1102) 
- Basmane istasyonu karfısın

da Tepeciğe giden otobüsler için 
bir durak yeri yapılması başmü
hendislikteki aartnamesi veçhile 
açık eksiltm~ye konulmuttur. 
muhammen bedeli 1218 lira 58 
kurut olup 16/6/39 Cuma günü 
saat 16 dadır. iştirak edecekler 91 
lira 50 kurufluz teminat makbu
zu ile encümene gelirler. 

1, 6, 9, 13 1872 (1101) 

1100 10 
50 
50 
35 
34 
34 203 2 
50 
50 
50 
50 200 2 

208 
50 
50 
87 395 3 

1000 1000 10 
1578 1578 10 
1000 1000 10 

724 1075 10 
1200 1200 10 

253 
733 986 9 

945 9 
873 873 8 

218 437 4 
3000 3000 10 

15529 10 
441 441 4 
437 437 4 
207 207 2 
229 229 2 

1000 1000 10 
672 6 

437 437 4 
414 4 

Ali Yapar Fuat lyimen· Ahmet Nuri Erdur 
Aslı gibidir 

51117 52308 
Rep toplamağa memur 

103425 497 
Ki tip 

Mürakı!> komi&er Hüseyin Çağlarlar Hayri Alpkut 
Ali Yapar 

... On kuruşluk pul üzerinde 22 Mayıs 1939 tarih ve Türkiye Pala
mutçuları Anonim ıirketi resıni mührü ve imza (okunamadı) 

1 U .f:'-

• 

Çünkü ASPİRİN seneler:, 
denberi her türlü soğuka1-

gınlıkf arına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç o1duğunu 
isbat etmiştir. 

AS PİRİ Nin 

emin olmak için lütfen 

kasına dikkat ediniz. 
mar.: 

Spor ve Beden terbi
yesile alakalı zevata 
Başvekalet Beden terbiyesi ge-
nel direktörlüğünden: 
Genel direktörlüğümüz tertip edeceği bir spor müzesi kütüphanesi.. 

ne ve nesredilecek bro§Üre konulmak üzere qağıdaki maddelerde g&.. 
terilen ~alumat ve resimleri toplamak kararındadır. Alikah zen.tm 
bu ilanımızı mektup yerine kabul buyurarak liakal 6 X 9 ebadında bir 
fotoğraf ve tercümei hallerini Ankarada Beden terbiyesi genel direk4 

törlüğü adresine göndermelerini rica ederiz. 
1 - idman ittifakının tetekkülünden itibaren umumi merkezde 

federasyonlarda ve diğer heyetlerle mıntakalarda çalışmıt olan zeval 
2 - Beden terbiyesi ve spor iılerine öteden beri emek vermit olan 

zevat 
3 - Şimdiye kadar muhtelif sporlarda Türkiye rekoru kannm~ 

olan sporcular rekor nevileri kazanılan yer ve tarih 
4 - Muhtelif ıporlann milli ekipleri içinde yer almiı ve milli te4 

maslara i,tirak ettirilmiş olan sporcular 
5 - Beden terbiyesi ve spor için eser meydana getirmit gazeteler-

de ve mecmualarda spor muhabirliği yapmıf ve ıpor gazetesi çıkanıUt 
olan zevat 

Bu zevatın mümkünse eserlerinden ve yazılarindan birer kollelul
yonu birlikte göndermeleri rica olunur. 

6, 9, 12 1909 (1130) 

lzmir Veteriner müdürlüğünden: 
/ Vilayet ayğır deposuna ait arapçı ve tehitler köylerindeki çayırlık· 
lar biçtirilip yığın haline getirilmi§ tahminen 130 bin kilo kuru otun 
balya yapılma ve aşını duraklarile aygır deposuna kadar nakilleri da-
hil kilosu bir kuru§ 60 santimden 2080 liraya 6. 5. 939 dan itibaren 
eksiltmeye konulmu§tur. 

Taliplerin ıeraiti anlamak üzere her gün veteriner müdürlüğüne 
ve eksiltmeye İ§tirak edeceklerin ihale günü olan 22. 6. 939 pertembe 
günü vilayet daimi encümenine müracaatlan ilin olunur. 

6, 7 1933 (1128) 

lzmir Fukara Perver 
tinden: 

Cemi ye-

Cemiyetimizin fevkalade umumi toplantiai 11 Haziran 939 tr.rihine 
rastlayan pazar günü saat 10,30 da A.zizJer sokağında 42 numaralı bi
nada icra edileceğinden, izalann iıbu toplanbya gelmeleri mercudm. 

Müzakerat ruznamesi: Cemiyetin muaddel ana nizamnamesinin 
müzakeresi ve tasvibi. 1931 (1132) 

IZMIR ASUYE MAHKEMESi 1 
IKJNCI HUKUK DAtRESI 

Sayı 939/744 
lzmirde Darağacında Sepetçi soka

ğında 14 sayılı evde Hacı Mehmet 
kızı Şerife Ettimur tarafından tatan
bul Haseki Hubyar mahallesi Seb
zeci sokağında 2 numaralı evde eski 
Gülcemal vapurunun serdümeni Hü
seyin Hüsnü oğlu Mehmet Retat 
aleyhine açtığı sübutu talik davasına 
mütedair arzuhal suretiyle davetiye 
varakası müddeialeyhin ikametga
hının meçhuliyetine binaen mübaşir 
tarafından bili tebliğ iade edilmİ§ ve 
zabıtaca yaptırılan tahkikatla da 
ikametgahı taayyün etmemiı oldu
ğundan tebligatın ilanen ifasına ve 
bu baptaki tahkikatın 28/6/939 ta

AŞÇIBAŞI MARK 
Makarnalar 

rihine rastlıyan Çarıamba gÜnÜ saat Selanik sergisinin !137 ve 938 seneler· 
on üçe talikine karar verilmit ve da- birincilik madalyalarını knzmımış 
va arzuhal suretiyle davetiye vara- --------------ı 
kası mahkeme koridoruna asılmıı bir vekil göndermesi, aksi takd" 
olduğundan müddeialeyh Mehmet hakkında muamelei gıyabiye i 
Rqadın tayin olunan gün ve saatte kılınacağı tebliğ makamına kaim 
mahkemede hazır bulunnıuı veya mak üzere ilin olunur. 



-- . - -.... ... - ..... 

T . Bovven Rees Messageries Umdat · ()li ·ie ve Fratelli Sperto 
ve şürekası Maritimes A=~:'~ Şürekisı Va pur Acentası 

Le· 
vante Linie 

G. M. B. R. HAMBURG 
CUHARD LfHE K UM p A H y A S J BELLENIC LINFS LTO. BIRtHct KORDON RUS ADRIAr.feA S. A. Dl 

Llverpool ve ANGımtA vapuru ses h..ı..n .,,._ aDfA.11 'J'EL. 2.UJ NA.VİGA.TtOHE 
Glasgov hattı THEOPHILE GAUTIER vapuru 1 sn>da beklenilmekte olup Rottenlrun ZMA mqtötii 7/ 6 da gelir, nynl glln iTHAKA vapuru 23 mayına beklenl-BOTllİÜA Haziran ..,__ temmaa _..ı0 gelettk .mi ... Is- H-mı: ve ~ --1•" i yOk LO!G>U llATl'I ı l'it' Kod .. StL 40 ~ V.ı...., yor. 27 •• kadoor -"'"'"" _ l!otter-

tinde gelip r:".:;:.ı n Glasgovdan tanbul Pire NapoB ve Mardlyaya ha· .ı-kbr. •NILOo ..,uru 3 Ha.ı...nila ı...ıılıo ı:ıu-o, c.a .... Spalatıo, z.n.. Fi..._ ~;,rı't°"j cak ve -1-ıı 1""'"'1an 
mal çokaracakbr. reket :..ıecekıır HELLAS vapuru 15/17 haziran ara- n Anversten gelip yük ç•kamak ve Tricsteye hareket eder. \ııESStı'.İA br. 7 h . d bek 

Gerek vapurlann muvasallt tarihleri. · sınla bellenilınekte olup Rotterdun, •wn' .,.m.-da Loadr• ,.e Hull için yük LERO mornru 6 da gcı:- ayni gun" • 10 "' .... ~~puruk d nZII'an a -u. .. l il . ... ~t ·çe a Baı ~ An ~ ip yUk -·- w w nıyor.. ~~a a ar Anvers Rot-
isimleri ve navlunlan hakkmde Kellta tur 1• " Nd 1 LA~ al~ n wrsa t w.ltft~. 'Plıtal<.\ Lero, ~. 1~1"· R<4>f ~111\ı ll'fl!\M ve Hamburg için yUlc 
bir teahhUt altına giremez. Daı. fazla rhtd l ordoada 151 llUMll a BELdioN vapuru ayın nihayetinde 1,fYERPOOL RArft Bnri, Venedik ve Triesteye hareket eder. alacaktır. 
tafsilAt almak için T. Boven &eea ve Şr. BENT ~OUL ve.ŞER~~ \'apur acen· beklcnttmekte olup !totterdam, Ham- . •MARDİNİA~• v.~puru 10 Haziranda BARLETIA ~U 14/& da aelif ve . DELOS vapuru 21 :haz.irnnda bek1e-
run 2353 telef.., numoramna mUra.,.at tasma mum..ı .-. .. na olun.,,. lıu.-g ve Anversa limanlon için ylik ala- Liverpoldan gel\p yuk ç>karacak ve ay- ayni gün Pire J(oriu Saranda ıır· disl ruyor. 

24 
haurana ka\l.•• f'..nvers, Rot.-

edilmesi rı.. cıhmar. 'ISfBON , z 17 5 ..ı.tor. • n• zamando Li-1 için yiil< alac:ok· Val- Dm,' ~ ' 6 ~ '" ' lerdam, Bremen ve 11fm~ için yUk 

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

· T. C. Ziraat Bankası 
Kurulu.t t arihi : J888 

Sermay e si : 100.000.000 Türk lirası •• 
Şube ve ajan adedi : 262 

Zir;1'İ vo ticari her nevi Baııkn muameleleri 

PARA BlRiKTlRENLERE 28.800 IJRA 
tK&UdYE VERECEK 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbat'SIZ tasamd hesaplannda en u (50) 
lirası bulnnan)ara senede 4 defa çeldJecek kur'a ile apğıdakl plAna göre lk-

rami79 dailblacaktır : 
4 Adet LOOO Liralık 4.000 Ura 
' • 500 • 2.000 • 
' • 250 • 1.000 • 

40 • 100 • 4.000 • 
lM • 50 • 5.000 • 
120 • 40 , 4-800 • 
ı• • 21 • S;ZOI • 
otuAT: Beaplannı1ali pmalar bir ane içinde 51 ıına- apll dapn&

,_ıer. Oı:nmfye Çlktıll takdirde yllzde 2:0 fadaıll7le ....oeceldlr· 
Km'..r. _.. 4 W..1EJIM. 1 Bidld ...... l llad w l llwlı• ...._ ... , 

• 
rpıiı' ı ı' .... 

Fenni gözlük için 
ECZACI 

AKTAŞ 

... 

BALKANLAR ilASl JIA1TI tır. Tıi ' ~ t ~. altMktır. 
ZETSKA. PIJOvtDBA A. KOTOR ııOPORTO• vapurunun yükleri h .. rtumo. csı. Ven.ctıkt Mroket ı\~MlC?ııı'T H. HUU>T 

YUGOSl.AV BANDIRALI tanbulda aktarma edilerek Denizbank eder. GL'OCKSBURG vapuru 1 haziranda 
uLOVCEN» •DUMLUPINAlh vnpuru ile gclm~. Cİ'ITA D1BAR1vapuru1516 da ga- '1çk}cniyor. 3 hazirana kadar Anvers, 

Lüks vapuru ll haziran 
939 

pazar Ur, nyni gün İstanbul. J>ire, Napoliı Mar- Rotterdam, Bremen ve Hnmburg ıçın 
gUnU Şuşak, Venedik ve Pireden mu- GOVJ,.ANDRİS B•0'111EBS L'ft> ıdlyn ve Ctnovayn ~reltct eder. ~DO- YiIB ruaOAlttır. 
=~.::::,,~~~enee ve var- NEA l'::.ı,r.s. ' . :;:::.: .. ~molo S/Avustu.,.!ya ıç1n DEN Jl(ORSKE MİDDEf.. 

etLOVCEM» L trarwatlaotik vnpunı ile Pire • ROYALE NEERLAN ffAVSIJNJE, OSLO 
:va~nı 17 hazinin 939 ~martesi gü- Nev. York hattı Pire - Nev - York se- DAİSE KUMPANYASI ~OS~HoıU~S vapuru 20 ~~ 

ni.ı Kostenccdcn nvdt't edip 18 haziran yüuat müddeti 12 i\in, Nev. York {uan DEUCALİON una 'l/G t lhinde bfklenı)or. Dıyep ve Norveç ıçın yUk 
939 pazar gUnU saat 12 de: iç.in hususi ftatler Pireden haro'ket ta. a.lerek Bu--• V Ks:... ar h a nca~tır. 

Pire - Arnavutluk Umanları - Kotor- . • •· ·•-• ama. um\ nceye a. Dubn:nınik - Split Venooik ve Trlesteye rıhlen: reket eder. AMERİCAN EXPORT LlNES, 1.NC 
hareket edecektir. 1 TEMMUZ 12 A.ÖUSTOS, 13 EYL'ÜL PYGMAUON vapuru 12/6 tarihinde 

ANGl.O - EGYPTiAN MAİL ıJNE Gerek vapurlarm muvasallt tarihleri. Aınsterdam, Rotterdam ve Hamburg U- ~AMEL1A vap~ 19 mayısta ~ 
PİRE MARSİLYA ve PİRE BEYRUT gerek vapUI' lsimlerl ve navlunları bak· manlanna yUk alarak hareket eder. leruyor. NevYQrk içın yUk alacaktır. 

HAYFA - iSKENDERİYEYE hat kmda ta bir teahhllt altına gi.NmeZ ŞVENSKA ORİENT ıJNdM EXC:HESTER vapuru 9 haziranda ·C.t\İRO CİTY• Lil.KS VAPURU ile acen , ·ıu'Drur a'l\Tn bcldC!IUYor .. Tuna limanluı Çn yUk 
Marsilya için Beynıt-Hayfa-l"lken- Paha fazla tafsllAt a.anak için Birind ~"·" mot6ri1 20/6 da sele- alacaktır. 
hareket tftl'ihlerf deriye i~in hareket Kordonda 152 numarada ·UMDAL• lıerek Rotterdam Hamburs ve Sbn~ D. T. R. T. 

tarihim umum! deab Acentalılı LtcL mllrfıcut navya limanlanna yUk alarak hareket SZEGED vapuru 25 mayısta bckleıü-
10/ 6/939 edl1mesl rica olunur. eder. yor. Tuna llmnnlan lçln yUk alacaktır. 

2/ 61939 
16-6-939 
30-ô-939 

24-6-939 Telefon : 4112 MOdllrtyet BORELAND DM>t&i1 21/6 da pı.. TlsZA vapuru 5 hmranda bekleni-
g.7-a.ı~ Telefon : 3171 Ace.Dtıı rek Rottcrdam Hamhurg ve Skandinav- Ytr- Tuna liman lan lçln yOk alacakbr. 

ya limanlarına yUk alarak hareket eder TİSZA vapwu lt ~ bekleQ1.. 
SERViCE M Ja ...... , .. E . ~~· Be~t, Portsaıt ve iaeQ.deri,e 

AAAA as ı~ yUk alacaktır. 

aouınaın KıımJNl•lNUI 
ALSA Juı.JA wpu.&'\I 6/i wu.. •.eaneB arARtl'hfB 

de gelerek Malta Marsüya ve Cenova li- ROVMAIJf 
Siz de bu kremden şaşmavınır. 

manllln için yük ve yolcu alarak bar~ DUROSTOR vapuru. 9 haziranda bekt. 
ket eoder. nl ıas + • -1 i'PALYA Sft. An. cif NAvkıAztoNZ yot. s,en~, D-411-as ve Tuna lt.qıJn-

Jan lçflı yük a@ca'1Jr. 
'l'riyestede• l4/6 B/NEf'TUN!A Ce- JOUNSTON VAIUtF.N t.f?ttS L'm, 

nubl Afrika için aktarma alır. ı~o'D"" Tri ested - 111 S/ R08 .., .... ~.. u~:. vapuru !8 m,py~ bekJe-
Y en "'uıv ANDRA ce- rıl7or. Bupgas, Vama, K"stenee, l!lullna 

nubi Afriba için aktarma ahr. Kalas ve İbrnil limnnlan için yük ata. 

B A L S A M 1 N K R E M L E R ( Cenovada sn S/ROMOLO Avustu- caktır, 
ralya l~n aktarma alır. Vapurlaruı hareket tarihJertYte nav· 

Sıhhat bakanlığının resmi ruhsatın• 

hafa~ bir Ccn ve bilgi mahsulfidür. 
BUtün cihanda eni senedir daima üs· 

liin ve eşsiz kalmıştır. 

Krem Balsam in 
Uzun ltir tecrübe malısulü olarak vU.· 

mtla tetirilmiş yegfuıc :iıhhi krem
leidir . 

Krem Balsamin 
Şiluetilll • .. fal''•••• 6Dtil. 

-"hl .,,...&m r..e.lra, Parlıl, S-lia, 
Nevyork cüzellik eQÜtWeriadcn 7iz
lsce krem ara.wıa birincilik müklfa· 
tuu ~ olmakla ı,,pat Ctm:İIÜI'· 

Krem Balsamin 

fllndald hareket tarlhlet'ly\e navlun- lunlardııld de~lldlkl rden l\centa m~ 
lardakf de!işlkliklerden d,t>lcıyı acenta ımtlyet kabul rtmeı, 
mesuUyet kabul etmeı.. Daha tad" taf. Daho fazlı tafsil~t lçtn hTA'rtrRK 
silftt lçln lklnct Kordonda P'RATELIJ caddesi 148 No.da V. l'. Henı-y Van Der 
SPF.KCO vapur acCDtastna milracaat Zce ve Şsı. Vapur accntnlığına mtlraca-
edilmeşi rica olıınur. aı edilmcsl rlca Plvru.ır. 

Tsı&FON: lt<K • 1006 fll.a"OIC ı ZM7/S* 

•• •• 
OZUR 

Nafiz Mustafa Deler mü .. 
essesesinden: 

• 

1 Gündüz için ~. ıece jsia yal h n 
....... --

1 
_______________ _.____ balis acı badem ile 7çılmq ciniill ve 

_:_ rece ~killeri nrdU'. 
KREM BMSAMİN; öteden beri tıw•• ...._. vuo ve tip pkWı -'*· 

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

Kuralar: 1 Şubat. l !\'Ja111, 26 AiU1to1.. l EylW, 1 tkinciUfrin 
.t ar i b 1 er i n d e ç e k i le c e k t i r. 

-- ikramiyeleri: ımrzzzzazngr.uzv~, 
ı Adet 2000 liralık ... 2.000 Ura 
5 .. lllO Urabk ••• s.eo• Lll'• 
8 n SOO liralık -· 4-000 Lira 

16 )) 2$0 Urabk -· 4-000 Lira 
60 n ıoo liralık··· 6.000 Ura 
t5 )) 50 liralık ·- 4-7So lb• 

~~- n 2S liralık ••• ~~~Lir ı· 
435 )2.000 

~~--------------~~·....-!~·# 

Taze T emjz Ucuz lliç 
Her T:arlü. Tuvalet Çef itle~i 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 

tNGi:IJZ KA.NZVK ECZANF.il BEYOOLU • lsTANBtJL 

.......... 
Miele aü:t malıinalan 
~.._"tek.., +w.. 

llfEl.B 
Sli .........._ ...... --

..... H 

Mln• SOi' llAKtNALUI °""' maktna1ardaa daha ..... .. 
daha ucuzdur .. 

İST.ANBUL Sa~ deposu : Tabtaka· te.~ı No.lu POKmTRAŞ bı~aktan Doktor DOKTOR 
deposunda_ 

~~ ... ~..!=·~:·6AB~AF ··=N-:ml _,. Hami~ Ataman Celal Yarkm 
Muhabere ve münakale vekaleti 
lstanbul Elektri k işleri umum 
müdürlüğünden: 

t - Mahammen bedeli 49950 kı& dokuz bin dokuz yilz dli lira tutan 
28 adet mublelif Jaih traıııfonaıatör ~ zarf uaulı1e aatın alına· 
aktar. 

2 - Muvakkat teminat 37 46.25 i6' bin yedi yüz lark altı lira yirmi 
bq kU1llfbu'. 

3 - E"Juiltme 3. 7. 39 puarteai 8iiDii aaat 15 de metro bu bina
.mm Mtinci btmda q,laaecak olma arbrma eluiltme llıomiayonunda 
ppalacakbr. 

4 - Bu ite &İt pıtname1--... vezneıinden 250 brut mukabilin-
de ......... eıılilelailir. · 

5 - Tliklif iP~ prtnamedeki tarifat daftlincle hua• 
narak aaat 14 e kadar yedinci Dlblki .._.,on kitipli;iaıe iJma mu-

ılmlriln&M ...-.w.•am·• lbundır. 
3. ' 1&13 (1115) 

KULAK. BU&lJN, BOl'iAZ ve HAN· 
ÇERE UASTAl.JKJ..,,ABJ UZ»ANI 

Manisa, lzmir caddesi No. 13% 

Şen sineması yanında 
Saat 3 tea sonra hastalan kabul ve 

iZMIK MEMLEKET 
BA.SrAlfESI DARllJYB 

MCJrMıu•uı 
Muayeaeh .. : ildııld . ,... .... 

te4avi eder 
------------ N.. Z5 TELEJ'ON ~ ltll 

Günlük bir pazar-------
açıldı OPERATÖR DOKTOR 

Şükrü Saratcjlu bwnn w. Mimar Ahmet Cemil 
Kemaleddin "~.:;,~in hirleJtiii Oral 

OSMAN BAIDLUOCLU 
Keten iplikleri, balıkçı, perdelik. biikillU 
bilküsUJ;. her nevi ipliklerle makara ve 
hUU' yorgan çarşaflan, çarpftık, yatak· 
tik gw"bl bir eve Umn otan c10lnnnalar 
teptftn fiatine ~e yalna b• pa_._._Bu ıibl ~ 

........ .ı.ak • •• , ....... kablıbı 

Jf etnlelıet lladanesl 
eslıl operatörü 

Her cUn öğleye kadar f'ranmz hasta

nesinde öiledeıı soma Birinci Defler 
sokağında .• 
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• Hitlerin söylediği yenı nutuk 
1914 Almanyası ile bugünkü 

Alman devlet reisi eski 
Almanyanın bir mukayesesini yapan 
hükümeti şiddetle tenkit • • 

etmıştır 

Alman ziraat nazırı da Manevi sil8.hlanma için 
Memleketin siyasi ve iktısadi çem
berlemeden korkmadığını söylemiştir 

Vaşingtonda yapılan mitinge B. 
Ruzvelt bir mesaj gönderdi 

Cassel 4 (A.A) - B. Hitler, Alman 
eski muhariplerlnin kongresinde haz1r 
bulunmak üzere tayyare ile buraya gel
miştir. 

Führer, söylediği nutukta tekrar Ver-
sailles muahedesinden bahsederek 1914-
~n evvel de lngilterenin Almanyaya 
karşı çenberleme siyaseti tatbik etmiş 
olduğunu bildirmiş ve 1914 teki vaziye
te işaret ederek demiştir ki: 

O zamanki Alman hUküınetinin harp 
hedefleri yoktu. Fakat V ersailles mua-
hedesi müttefiklerin harp gayelerinin ne- B. Hitlerin nutkunu söylerken alınm'§ ii.ç pozu 
Jer olduğunu gösterdi. Alman müstemle-1 sındaki b~erli~e . milletin dikkatini 1 yesinde zir~ ~tın arttığını kayd-
kelerinin fetih ve Alınan dış ticaretinin çekmek vazifenuzdır. ederek detnı§tır ki: 
mahvedilmesi. işte 1914 ten önceki Ingi- Cassel 4 (A.A} - Alman eski mu - Eğer bu fazlalık elde edilmese idi iki 
liz çenberleme ılyaaetlnin hedefleri bu hariplerinin kongresinde hazır bulunan milyar marklık gıda maddeleri ithal 
idi. İtalyan eski muharipler cemiyeti reisi edilmesi lhımgelecekti. 

Hitler o zamanki Alman hUk!imetlnl Rossi, düşman devletlere karşı m!işte- Nazır, netice olarak Almanyanm yal-
tenkit etmiş ve bu hlikümetin milletin rek mücadelenin galebe çalmak arzu ve ruz siyasi ihatayı değil iktısadJ ihatayı 
askeri talim ve ~blyesini ihmal ede - lüzumundan doğduğunu söyl~: cBü- da nazarı itibara almış olduğunu kay
rek lngiltere karşısında lüzumlu lhti - tün müstakbel büyük kararlarda da mu- detmiş ve Almanyanm siyasi olsun, ik-
yat tedbirleri alınmadığını söyl~ ve zaffer çıkacağız> demiştir. tısadi olsun hiç bir ihatadan korkmama-
demiştir ki: Söz alan general Quiepo da: sı lfızımgeldiğini söyliyerek Alınan mil-

Çenberleme manevralarına karşı Al- cB!rleşmi§ kaldığımız takdirde ada - Jetinin ihatacı devletlerin teşkil ettik -
man politikası baştan aşağıya değişmiş- Jet ve barışı elde edeceğiz> de~tir. !eri halkayı kırmak için Hitlere yardım 
tir. Bugün Alman milletinin başında ar- Leipzig 5 (A.A) _ Almanya ziraat edeceğini illve etmiştir. 
tık bir Bethmann Hollveg değil, bir as- nazırı Walter Darre, Almanyanın gıda Viyana 4 (A.A) - Bu sabah gelen 
lı::er vardır. Bugünkü çenberleme siya- politikası hakkında bir nutuk söylemiş- İtalya propaganda nazırı Göbbels, Allfi
ııetile evvelki çenberleme siyaseti ara- tir. Nazır, rejimin giriştiği mücadele sa- erile uzun bir m!ilfil<atta bulunmuştur. 

Vaşington, 5 (.A.A) - Dün akşam 

akdedilen •Manevi sillllılanma • mitingi
ne gönderdiği bir mesajda Roosevelt de
miştir ki: 

•Dünyanın başlıca kuvveti bütün 
memleketlerdeki vatandaşların manevi
yatında mündemiç olmalıdır. 

Manevi sillllılanma programı harp 
tehlikesini azalbr. Böyle bir silahlanma 
m!iessir olabilmek için bütün dünyanın 

müzaheretine dayanmalıdır. • 

Miting esnasında tanınmış Amerikan 
ve ecnebi ricalinin 206 yı bulan mesaj
lan okunmuştur. 

Geçen sene İngilterede vücuda getiri
len •Manevi silAhlannıa• hareketi efkA
n umumiyeyl muslihane bir tarzı hare
ketle değil, bilruds enerjik bir tarzı ha
reket ve mukavemet azmiyle harbe kar
şı koymağa davet etmektedir. 

Buenos Alres, 4 (A.A) - Arjantin 
hariciye nazın Cantilo, Razon gazetesine 
aşağıdaki beyanatta bulunmuştur : 

Arjantin milletler cemiyetine, pren
sipleri ayni olduğu ve politikası adalet 
ve harp ilfuundan evvel hüküm ve uz
laşmaya müstenit bulunduğu için glr

~tir. 
Milletler cemiyeti prestijinin bazı dev-

Filadelfiyadan bir manzanı 

!etlerin hareketlerinden dolayı değişmiş konferansında izah edilmiştir. Amerika 
olması, bu cemiyetten aynlmaklığun ile müşterek menfaatlerimiz vardır, fa
için bir sebep değildir. Esasen milletler kat Avrupa ile de bağlanınız mevcuttur 
cemiyeti siyasi mahiyetini peyderpey ve ona karşı yer alamayız. Bununla br 
kaybetmekte ise de entellektüel ve sos- raber, bütün Amerika lüzumunda ~ 
yal sahadaki telif ve tanzim ve teşriki allerimize ve ananelerimize muhalif bet 
mesai mahiyeti büyümektedir. türlü müdahaleye mukabele etmeit 

Arjantinin siyasi istikameti Lima amade bulunmaktadır. 

lngilterenin hava kuvveti ispanyadan dönüş alayı 
Yapılacak her hangi bir düşman Mussolini dönen Lejyonerlere hita

ben hararetli beyanatta bulundu .. olacak derecededir hücuinuna • 
manı 

İngiliz harp tayyarelerinden bir grup 
Londra, 5 (A.A) - Tayyare inşaatın- tün sevkülceyş noktalarını büyük bir 

daki fevka!Ade faaliyet daha şimdiden havai faikiyet vücuda getirebilecek asri 
tayyarelerin nerelere konulacağı mese- tayyarelerle teçhiz etmek için bir plfuı 
lesini ortaya atmışbr. B!itün merkezler- hazırlamaktadırlar. 
de kafi mikdarda son derecede modern 
tayyareler vardır ve bunlar erkAruhar- Lond:.-a, 5 (Ö.R) - Hava nezareti İn
biyece matlup olan vezaili ifa edebilir- gilterede hava ordusuna son on hafta 
]er. Mütahassıslar, geçen eylıll ayındaki içinde yazılan gönüllülerin geçen sene 
vaziyetin tamamiyle değişmiş olduğunu I ayni müddet zarfında yazılanların üç 
ve büyük İngiliz merkezlerini bomhar- misli olduğunu bildirmiştir. 
dıman ettikten sonra hareket üslerine 
dönebilecek mutaarrız tayyareler mik- Roma, 5 (A.A) - Havacılık matbua
darının halihazırda ancak yüzde yirmi lırun ilk kongresi bu sabah 23 memleke
nisbetinde tahmin olunabileceğini be- : te mensup 150 muharririn iştirakiyle 
yan etmektedirler . Bunun sebepleri İtalya bava müsteşarı. general Valle'nin 
şunlardır : riyaseti altında açılnuştır. 

1 - Süratleri diğer memleketler tay- K ongreden evvel bir hava müsabaka-
yarelerinin süratinden çok daha fazla sı ter tip edilmiştir. 17 İtalyan, 5 Alman 
olan avcı tayyarelerinin kalitesi. ve ild Polonyalı tayyare içinde muhar-

2 - Londrayı himaye eden ve ameli rirler olduğu halde Roma tayyare mey
bakımdan a~ılması ga;vri kabil bir obüs danına gelmişlerdir. Tasnif ve müka.fat
scddi vücuda getirebilecek olan tayya- !arın tevzii bu akşam yapılacaktır. 
re dafü topların mebzul mikdarda imal 
edilır>esi.. Roma, 5 (Ö.R) - Tayyareciliğe mah-

Bütün büyük İngiliz merkezleri ya- sus dünya gazetelerinin ilk kongresi Ro
kında ayni müdafaa tertibatına malik 1 mada Kapitolda açılınışbr. 23 millete ait 
olac .. ktır. 500 tayyarecilik ve hava mecmuasını 

Roma 5 ( ö.R) - ispanyadaki ltal
yan lejyonerlerinin dönüşü münasebetile 
B. Mussolini ~u beyannameyi n§eretmi~ 

tir: 
cLejyoner arkadaşlar, l•panyada de

mokrasilerle Bolşevizme karşı 30 ay sü
ren zaferli harpten sonra vatan sahilleri

ne ayak bastığınız bu sırada vatan sizi 
seli.mlar. Kahramanca telef olan binlerce 
arkadaşınız orada kalmıştır. Şanlı, ıöh

retli bir ispanya) piyade taburu size re

I fakat ediyor. 

Lejyonerler, ispanya ve ltalya arasın
daki birliği harp meydanlannda mühür
lediniz. Sizin fedakarlığınız aayesinde 
birleşik ve büyük F ranko ispanyası doii· 
muıtur. Otuz ay demokrasilerin rüyaları
na giren daimi kabus oldunuz. Bununla 
ne kadar fohretseniz yeridir! 

Artık demokrasilerce çok iyi tanılan 

General Franko ispanyadaki Italyan 
lejyonttleri kumandanı ile bir arada 

ve korku ile anJan Litoryo fırkası bütilo 
kadrolarile ve kıtalarile ana vatandachJ. 
Vatanın minnettarhğma tamamen hak 
kazanmı~tır., 

Salamanka 5 (A.A) - Portekiz gö• 
nüllülerinin ispanyadan ayYıhşlan münr 
aebetile ispanya harbiye nazınnm buz'"" 
runda büyük bir askeri geçit resmi yapılo 
mıf ve madalyalar dağıtılmıştır. Portekfı 
lejyonerlerinin reisi general Astray ıÖ)"'" 

!ediği nutukta lspanyollarla portekizlil"' 
rin ... Bolşevikliğe .kartı mÜ§tereken nıi.V 
cadele ettiklerini tebarüz ettirmiştir. 

Roma 5 ( ö.R) - ispanya dahiliy4 

nazırı Dük D'Aosta harp gemisi ile lr 
panyol lejyonerlerini hamil olan vapur 
!ara refakat etmiştir. lapanyol dahiliY4 

nazırı Napolide yapılacak olan büyük ıı"' 
çit resminde hazır bülunacalthr .. 

• 
ıcra komitesi 

bulunuyorlar. Bunların arasında başlı

ca Avrupa ve Amerika memleketlerin
den gelmiş mümessiller vardır. Söylenen 
nutuklar arasında İtalyan hava müste-
şarı ve Roma vali muavini havacılık ga
zeteleri.D.in mühim rolünden bahse~-

Fransa 
dahili 

hükümetinin harici ve 
siyasetini tasvip etti 

Paris, 5 (A.A) - Radikal fırkası icra 
!erdir. Kongrenin mesaisi sekiz gün SÜ- komitesi, hükUmetin harici ve dahili si
recektir. yasetini tasvip eden bir takriri ittifakla 

Norn1andi 
kabul etmiştir. Bu takririn kabulünden 
evvel B. Daladiye, bir nutuk iradederek 
taarruza, gaddarlığa, ideolojik taassuba, --*-- hayati sahalar denilen muhayyel saha-

Bire Yunan gemiclsinin !ara müteallik mütalebata kat'ı surette 
hayatını Jıuretaredı karşı koymak azminde olduğunu söy
Londra, 5 (Ö.R) - Amerikaya git- !emiştir. 

mekte olan •Nonnandi• Fransız vapurU Fırka ikinci reisi B. Jean Mistler, ya
•Kalyopi• Yunan vapurunun yaralı bir pılmakta olan bütün itilaflar sisteminin 
gemicisini almak üzere İngiliz sahili temeli mesabesinde olan Sovyetlerle ak
açıklarında yolunu değiştirıni.ştir. Yu- dedilec~k ittifakın ehemmiyetine işaret
nan gemicisi Fransız vapuruna nakledil- le, şimdi Sovyet Rusyanın bir uzlaşma 
dikten sonra ameliyat edilmiş ve hayatı hareketinde bulunacağını, çünkü kendi-
kurtarılmışbr. si için müsavat dairesinde ve tam müte---*-- kabiliyet esası dahilinde bir misak akdi 
YANKEE ELİPPER mevzuubahis olduğunu söylemiştir. 
Avrupa yolunda Hatip, sözüne şu suretle devam et- Fransız parJamentosu içtima halinde 

Nevyork, 5 (A.A) - ıYankee Elippero miştir: dikçe faydalı iktısadl müzakerelere gl- Hl dilştlnmedik. Fransa ve İngiltere 
tayyaresi, dün akşam saat 19 da Avru- Almanların kuvvet darbeleri devresi- rişemiyeceklerini anlamaları icap eder. rafından akd~ olan bütün ın· 

Id - u kabul etme- Biz AlmanylQll çember J9ne aJmaiı u- lar, tedaftlS mahiyettedir. 


