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B. Bek Sovyet elçiai ile 
görüştü 

Vartova 26 (A.A) - B. Bek dün ilk de
fa olarak Sovyctler birliğinin yeni büyük 
elçiai B. Saronovu kabul etmiıtir. 

--------' 1 
Günü 12it nüshalar ( 25) lrunqtW'. 

_ TELEFON: 2697 
Cümhuriyetin ve Cümhttriyet uerinin bekçişl, sabahları çıkar dyad gazetedtr Yeni A.. Matbuamda Baı•lm...-. tlin münc:lerecabndan gazetemiz meauliyet kabul etmez. 

iki Vekil istifalarını verdiler 
Muhteşem hazırlık .• iZMJR 

Ente,.nasyonaJ 
FUARI 

22 Ağustosta, F aarımızın açıldığı gün serbest ticaret 
re iimli memleketlerle tıcaretimızin inkışalını temin 

edecek büyük hamlelere şahid olacağız ..• 
•••••••s••••r•••••••••••••••••••••••••••••••~•~•••••••a ..... ! .. istanbtii···Yerii ... liailar.serliSiftiii ... :ieustosta ~çı11nasma karar vem-

: mesi İstanbul sanayicilerinin biricik beynelmilel fuarımıza iştirakle· 
i ·ıerini imk8nsız kılacak hatah bir karardır. Hükibnetin ehemmiyetle 
: dikk tini celbecleriZ-• 1111.~lll'I Cl •••Dal • •••aaılallll•aaa818al811aaaeaı•aa•eeaaaaeaa• ........................................................................... lzmirin 

Aziz dileği 
----.&·---

Müzeler meydanına 
Milli Şef in 

heykelinin dikildi
ğini görmektir ___ fil __ _ 

~ at edinmek imkfuılarını elde etmiş bu

Adliyeye Fethi Okyar İnhisar/ara 
Raif Karadeniz tayin edildiler . . 

B. M. Meclisinde Nafıa ve Iktısat 
izahatını müteakip bütçeleri kabul 

ANKARA, 26 (A.A) - Parti dahilinde çalışmak arzusiyle Adliye vekili 
Konya mebusu Tevfik Fikret Sılay ve ı:iınriik \'e :inhisarlar vekili Lıtanbul me
busu Rana Tarhan vekllet vazifelerinden istila etmişler ve lsüfalan reisicüm
bur tarafından kabul buyurulmuştur. 

Adliye vekaletine Bolu mebusu Fethi Okyar ve Gümrük ve inhisarlar vekD
Jeüne Trabzon mebusu Baü Karadenizi.tı tayinleri başvekfılct tarafından inha 
ve riyasetiriimhurca tasvip ve tasdik buyurulmu.ştur. 

Bu husustaki riyaseticümhur tezkeresi Meclisin bugUnkil içtimaında okun· 
muş ,.e başvckMctçe yeni Vekillere vaı:ifelcr? tebliğ edilmiştir. 
MİLLET MECLİSİNDE B0TÇELEBlN MÜZAKERESİ 
ANKARA, 26 (A.A) - B. M. Meclisi bugiln Şemsettin GUnaltayın riynseti 

altında toplanarak 939 biltçesinin müzakeresine devam etmiştir. 
Saat 14 te toplanan ilç saat devam ed?n ilk celsesinde bir çok hatiplerin mü

talaalarından sonra Nafıa işlerinin umumi durumu hakkında Nafıa vekili Ali 
Fuat Cebcsoy tarafından verilen izahatı müteakip Nafıa vekrtleti teşkilat kanu

lngiliz 
aş vekili 

nu ile bUtÇesinl kabul etmiştir. 
İkinci celsede de İktısat vckfileti büt

çesi müzakere edilmiş ve iktısat vekili 
Hüsnil Çakırın iuıluıtını müteakip mcz
l:Qr vekalet bütçesi tasvip edilerek ya
nn toplanmak ilzere içUınaa nihayet ve
rilmiştir. 

vekillerinin 
edildi . .. 

lunuyoruz. Dokuzuncu Izmir Enternas-
yonal fuarının alacağı mahiyet, şüphe 1 Ü 

Kültürparkta Gül bahçesi edilemez ki geçen fuarlarla mukayese Dün Edimburgta mü-

MAARİF BOTÇESI DE KABUL 
EDİLDİ.. 
ANKARA, 25 (A.A) - B . M. Meclisi 

bugün Refet Canıtezin başkanlığında 
Belediye reisi Dr. Behçet Uz'un re - rini gezerken dokuzuncu Imıir fuarı \edilemez. h • b • f k 

fakatlerinde fuan ve Iuar müessesele- hakkında daha salim ve toplu bir kana- - SONU 2 iNCi SAHlFEDE _ fnj ır nU U 

Mesuliyet 
Duygusu .. 

---.tz---
KırtaslyeclUkle 
mücadelenin başbca 
tal'tlcbr-

-tr-
ŞEVKET BlLGtN 

T enkidler arasında eski rejimlerin 
mirası olan kırtasiyecilikten bilhassa 

- SONU 2 İNCi SAHİFEDE - 1 
ŞEVKEr BiLGiN 

Bükreş 
---"'---

Elçimiz geldi 

sö yiemiştir 
-+· -· 

uMaksaclımız dünyayı 
harbin dehşetinden 
korumak ve sulhu 
ın halaza etmektir.>> 

LONDRA, 26 (Ö.R) - B. Çember
laynın, İngiliz - Rus milzakerelerinin ce
reyanı haklonda, Avam Kamarasında 
yaptığı beyanat metninin Moskova hü
kUmetine tebliğinden 24 snnt sonra, İn
giliz hükümeti Rusyanın su)h cephesine 
iltihakı hakkında hazırladığı pakt pr~ 
jesini de Moskovnya bildinn~tir. Lon
drada kaydedildiğine göre, Rusya ile 
müzakereler hakkında, son günler zar
rında İnf!iliz ve Fransız kabineleri ara
sında sıkı temns hic bir Wı kesilmemiş 
ve en tam bir fikir birliğinin tczahüril
ne vesile olmuştur. Diğer taraftan bir 
cok hükilmetler, ezcümle Varşova ve 
Bükreş hükümetleri müzakerelerin ce
reyanından haberdar edilmişlerdir. Baş
vekil B. Nevil Cemberlayn Amerika se
firine bu hususta bizzat izahatı bildir
~ ve İngilterenin niyetlerini hUküme-

- SONU 1 iNCi SAllİFEDB -

- SONU 3 "ON'ct) SAHİFEDE - Yeni Adliye vekili Fethi Olq,cır 

Avam Kamarasında. 
istizahlar devam etti 

Andavallı - Bak Ulan içinde iki tane körpe kız va,.. Görüyor mtUUt17 
Kakavan - Hadi onıdan Andavallı- Dikkat etsene onla"" bina koca ıc.,,_ 
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Müzeler meydanına Milli Şefin hey
kelinin dikildiğini görmektir 

ŞEHiR HABERLERi 
Vali vekili Türkiye • Mısır 

Mesuliyet 
Duygusu .. 

--~*---
Kırtasiyecilikle 
mücadelenin başlıca 
şartıdır-

---·*---
-*-- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

Şeref ine veda ziya-
feti verildi iki memleket arasında rastlanan ge-

Gaziantep valiliğine tayin edilen bay ·ı • b } • h kk d şikayet edilmiştir. Halk idaresinde 
Cavit Ünverin baziranın ilk haftası iF° ?J emeDJD Se ep eri a lll a rapor halk işlerinin bir banka intizamı ve 
de İzmire veda ederek yeni memurıye- .. til .. ··tülm' · l' d Vatan· . . - . sura e yuru esı azım ır. 
tine gıdecegı haber alınmıştır. · aki im · · hah "· 
İzmirde bulundu" üç sene ve ilç ay- Ticaret odası, Tilrkiye - Mısır ticareti carette, Ywuınistan bize r ... P o. ~tu:· daş, kanunun kendısıne şettıgı 

!ık "dd t · · d gu · hallana kendi- hakkında bir tetkik hazırlamıştır .. 1930 Mısıra yaş meyva olarak uzilm, ıncır gı- hakları ve salahiyetleri kullanarak 
mu e ıçın e İzmır eml k · · d b' ddel .. d · ümk" 

sini sevdiren vali vekilimiz şerefine dün yılından sonra_ iki m. e et ti~~etin e 1 ma er gon ermeınız m un işini takip ederken aylarca yorulmak 
gece belediye reisi tarafından Kültür- rastlanan gerilemerun sebeplerını gayet oluyor. akit k betmek zahmetinden 
park gazinosunda bir ziyafet verilmiştir. vazih bir şekilde ifade eden bu raporun Mısır, zeytinyağı ithalılbnı daha ziya- ~e v im l d ay Fak b d'l k ten 

Ziyafette İzmir komutanı da hazır hülasası şudur: de Yunnaistan ve Tunustan yapmakta- ~~tu. a ı ır . at u ı e za 
bulunmuştur. 930 yılında Türkiyeden Mısıra bir dır. Ancak, iyi çaJ.ı,ıma ile .~ınn zey- reıırnın ruh~nda mevcuttur. . -*- milyon 281.871 liralık ihracat yapılmış- tinyağı ithalatını memleketimizden yap- Hükümetın en çok ehemmıyet 

At~ poligonu ( k d } •• •• ken 938 yılında bu yek\in 265.410 liraya ' ması mümkün olabilir. verdiği şey de vatanda•lann İf· 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - hir standları bulunacak ve 150 den faz- S a Il m Ü Ü 1 U ğ U inmiştir. Bizden evvelce mühlm mikyasta pala- !erini kolaylaştırmaktır. Sayın me· 

la teşhirci ve satıcı bu standlardan ga - Buna mukabil son senelerde Mısırdan mut satın alan Mısır, son ~larda pa- buslardan biri kırtaaiyeciliği teşkil8.• 
Hü.kümetiıniz her sene Izmirde açıl

makta olan fuara bu ııene daha başka bir 
rnina vermek tasavvurundadır. Bu hu
austa Dr.Behçet Uz'a talimat verildiğini 
de anlıyoruz. 

Izınir Tilrklyenin Egeye açılan kapı
mıda en mühim bir muvasala yeridir 
ve istikbal bu mevkii takviye edecek -
tir. 

Ba Hne tamamen beynelmilel 
6ir mahiyet alacak olan dokuzun
cu laarunu:ın açıldığı gün •er6eat 
ticaret refimli memleketlerle ti -
caretimizin inkifalınt temin ede
cek büyük hamlelere fQhiJ olaca-
~ 

Geçen .enelerdeki tahditler hllAfına 
bu aene, ticaret anlaşınalan ile bağlı bu
lunduğumuz ülkelerden gelecek ~ 
çllere 2000 liralık serbest döviz verile
cektir. Ingiltereden qtirlk edecek te§
bircilerin her biri için bu miktar 3000 
liradır. Maksat, iyi iktısadt milnasebet
ler tesı. emelinde bulunduğumuz ülke
lerin ihracat maddelerini toplu bir şe -
kilde Tilrk milstehliklerine göstererek 
eıı iyisini ve en müsait prtlarla satış
larını seçmek hakkını kendilerine bahş
eylemektir. 

Bundan da anlaşılıyor ki, hiç bir ka.
ta ve tahdide ]Uzum görmeksizin dış ü1-
kelerle ticaretimizi artırmak düşüncesi 
hikim olacaktır. Fuarın bu seneki hede
fi işte budur: Teşhir kadar kuvvetli sa
ti§... Satış kadar eyi teşhir-

ISTANBUL SANAYlCILERI 
Bu sene Istanbul yerli mallar sergisi

ni hazırlıyanların bu aerginin açılma ta
rihini tesbit hususunda bir hataları ile 
karşılaşmış bulunuyoruz. 

Meınleket§!lınQI bir mahiyet taşıyan 
hmir enternasyonal fuarı Ağustos ayı 
içinde açılacaktır. 

Istanbul yerli mallar aergist de Ağ\1$
\osta açılıyor. 

Izmir fuarının açılına tarihi bu gün
lerde ve bu aylarda değil, daha bir sene 
evvel tesbit edilıniştir. Hatta onuncu Iz
mir fuarının açılma tarihi de fimdiden 
(22 Ağustos 940) olarak tesblt olunmuş
tur. Z..tanbul sergisini haztrlıyanların 

bunu bildikleri veya bilmeleri icap et
tiği halde Istanbul yerli mallar aergisini 
Ağustosta açmaları, Istanbul sana:y:ici
lerinin Izınir fuarına ~klerini zorlaş
tırmış ve hatıl inıklnsız bir hale getir
miştir. 

Arada bir rakabet manası sezmek 
mümkün olmadığına ve buna lbtimal 
nrilınediğine göre, verilen kararı mem
leketin yüksek menfaatleri için hatalı 

ve garazlı olarak kabul etmekten baş
ka yapılacak bir şey yoktur. 

Her sene Miltınoda kurulan serginin 
tarihi Ey ifil ayına rastladığı için Ital -
yan!ar bu eerginin tarihini değiştirınlş
ler ve bunu fuar komitesine bildirmiş -
lerdir. htanbul sergisi komitesinin aynı 
zarureti daha şiddetle duymaması im
klnsızdır. 

yet ucuz fiatle istifade edeceklerdir. Kadrosunda dört yaptığımız ithalat, ihracatımızdan fazla- !amut pelidinde mevcut bır haşere- . li.. tf tın· t" Bu anlıf 
Uçüncü pavyon, Alman resmi devlet memur açılıta JıaJdı dır. Buna sebep Amerika ve Hindistan den (!) dolayı bunların tathirattan son- tınh~enış ~ı~e -~ld~ ı~~.' y bir 

pavyonudur. Eyi iktısadi münasebetler b' ı af menşeli bazı maddelerin, Mısır menşeli ra ithalini şart koşmuştur ki, bu suret- teş uı yeru egı ır. unevver 
tesis lediğiıniz Alman a hüküıneti bu sı:~: v~~Metinde~ g~l~n ;~~grF; maddeler meyanında Türkiyeye ithal le palaınutun maliyeti kilo başına 11 -18 çok zevat devlet teşkilatının müte• 

ey . .Y .. . • • ta vilııyet mer ezı e_ li edilmesidir. kuruş fazlalaşmı.şbr. madiyen genİ§lemekte olmasını kır• 
sene Izrrur fuarına ge~ olçüde ıştirllk ça, Kemalpaşa kazalarındaki ilcret is- Mısırın bizden aldığı maddeler kuru Mısır, üzilm ithalıltını da biz.den lAyı- · ili" e ııebe olarak östermit· 
etmiş bulunmakla, bu ülkeden satın al- kını memurluklarının, Menemen ve Ku- üzüm incir palamut, valeks, zeytinya- kiyle yapamamaktadır ta.sı~ec g . P ·ıa g ha "t 
dığı . ddel · · üst hlik şadası ilcretli iskfuı fen memurlukları • ' n.sı'ı • . kestan kuru B be y . "tan Kalif rni lerdır. Hakıkatte teşkı t en sı 

. ınız ~yı ma . ennı m e - kadrolarının haziran 939 dan itibaren gı, çam gı, cevız, .. e~ .. una se ~ . unanıs :,. av~ hadde indirilecek olsa devlet ~eri· 
lerine takdim edecektir. Alman pavyo- lAğv dildi"' bildirilmiştir Vilılyet mer- ıneyvalar, kereste, odun ve komürdur- ya mahsullerının daha u n • ıl .. .. h l l • • " 
nu, sergi sarayı içinde bir hususiyet ola- kezi:e ye~~den memur iaym· edilmiye- Son senelerde Mısırla yaptığımız ti- Mısıra getirilmesi imkAnlarıdır. n.~nl nask . yuMredum~ b'a de gel etctegıkgil~ · ı · · ru ece tır. enı ır ev e eş a• 
cak ve Alman sanayı madde erırun ge - cektir uh' d • b'' ·• 

· miky ta t hir' · t · d ktir B · tl Dikili' · Sami Yay 29 M B d tının merkezden m ıte ogru utun nış as eş ını emın e ece . u sure e memuru , . . • .k 
Sergi sarayı, Montrö kapısının tam Foça memuru Necmi Olcay, Kemalpaşa a yıs orsa a ihtıyaçları karşılayacak genışlı t.e 

k d f · ka memuru Hakkı Tozmaz Menemen me- ve kudrette olmasından daha tabıt 
arşısın a ve uar gazınosunun ar ' B L __ • 

cephesinde bulunduğu için, gazinoyu muru Arif C~~tın, ~uşa~ası ~emu- ~ ~ bir şey düşünülemez. unun .,..,.ıt 
1 k rtadan kaldırmak . ru ~ Basrının vazifelenne nihayet "'ur••/tayın açılış İlJı balıfa maJasuflj misallerini gündelik işlerimiz arasın· 

ge ece sene o ıcap verılrruş oluyor. Ai ... d .. cbili • Halkı h"k" t k 
edecektir. Komite bunu hesaplaI111§ ve -*- Bol'Sa)!G geldi a gor ~· ••• n .. u _ ume apı• 
icap eden tedbiri almıştır. • d günüdür 1939 senesi ilk bakla mahsulü bugün sından ~ı ettigı, hukumetle halk 

MOZELER MEYDANI Adlıye e Cümhuriyet Halk Partisinin beşinci borsaya getirilmiştir. ~asında hır yaban~ mevcut.old'.'-
Fuarın bu aeneki hususiyetlerinden büyük kurultayı 29 mayıs 939 pazartesi . On dört çuvaldan ibaret bu!Uilll!l işbu gu :z:am~l~da teşkilatın_ ~nıtletıl-

biri de milzeler meydarudır. Kızılay ce- günil saat onda Ankara.da Tilrkiye Bü- ilk bakla mahsulü Torbalıda rençber B. mesıne ihtıyaç yoktu. Çunku devlet 
miyeti sağlık müzesini yaptırmıştır. zı- ---1.. - • I yük Millet Meclisi binasında toplanacak Mehmet adın~ ~n;"' bir ~çberlmiz halk için değil, halk devlet içindi. Bu· 
raat vekaleti ziraat ürünlerini hazırla- Terfi ve tayin lıstes ve takriben bir hafta sürecektir. ~dan. ye~ ve pıyasaya ar- gün vaziyet berakiatir. Her hangi bir 

maktadır. Maarif vekMeti, fuarın en gU- dün geldi... BHallcu mün;""'.be.tlde Parti t~daki· ~d~n =~=":~önderilerlir g:';1: işcle başı aıkılan yurd.daşın ilk müra-
İ dJi . . . terfi tayin ve ev erınuz en aşagı 1!i erın ed • • d 1 ti" "d • adli 

zel müzesi olan Kilittir ve inkıllp pav- . zmir .a 'y'7""" yeru . ve tam ve dikkatle yapılmasını rica ediyo- !anınızdan bay Mehmet delAletiyle bor- caat. ecegı yer ev e n ı arı'. , • 
yonunu hazırlamaktadır. Inşaatı bir ay listesi dün adlıye vekMetinden ~lgr~ ruz . sada kilosu dört kuruş on paradan satıl- aıhhı veya sosyal yardım tetkilatın· 
sonra ikmal edilecektir. Bu suretle mü- vi_!~yete v~- cw:ın~yet müddeıumumı- 1 .:_ Kurultayın açıldığı giln ocaklar- IlllF· Alıcı N. Alkoç ticarethanesidir. dan biridir. Devlet bütün ihtiyaçları, 
zeler meydanı dolmuştur. Gelecek sene ligıne ~e~lig ~c;tir. İzmir Umh _ dan itibaren bütUn kuraklıınmız gün- ~la mahsulilniln ihracat_ emt~ bütün şikayetleri, bütün rahatsızlık 

Terfi liStesının başında c ~ düz bayraklarla ve dövizlerle ve gecesi belli başlılarından bulunduguna bma- be ) . . d.. .. k b 1 k. 
yine maarif vekfileti tarafından arkeo - · iyet müdddıeiumuınisi B. lirKemaslia}ettm ışıkla donatılacaktır. Köylerde mevcut en turfanda mahsul mutat merasimle ee pderını d~l"';'.~me • çare u ma k 
loji müzesi de burada kurulunca p!An 3amun~ a . . va;~ ve 9? . a m.a: ,-asıta ve imkılnlardan istifade edilerek, borsada teşhir edilmiştir. vatan .. aşın . ı egıne .c7va~ ".erme 
tamamlanmış olacaktır. l~a terlı e~~ır. ~ ticaret ~eısı :.u gilnün hareketli ve duygulu geçiril- İşbu ilk mahsulü yetiştiren gayretli mevkıındedır. Bunun ıçındır kı deva• 

Müzeler meydanının cephesine Milli .~·. G~li~ Kino~u da 9? U:aya. terfı et: mesi için tertibat alınacaktır. rençberimizin borsa idaresince münasip irde müracaatçıların sayısı şaşıldcak 
Şef Inönilnün heykellerının· · yapılması . ırilmc;tir. Terfi ve ta~ 1;IBtesı şudur. · Hususi milessesat ve binalar arzu şekilde taltif edileceği de haber veril- kadar çoktur. Bunlar sıra beklemek 

45 lira maaşlı İzmir ıcra muavın ,,.ı b · tırak ktedir 1 8 
hususunda şehir halkmda büyük bir is- • 'kimli"' tir hukuk hllimi Ahmet - erlerse u donanmaya ış e ser- me . · . . . mahsul b k zaruretinde kalınca aızlanır ar. « u• 

.1a gıne e . besttirler. Her ~te olduğu gıbı yem a - dah 'k. k d e 
tek vardır. Belediyemizin bu işle meş- Kabakçı oğlu terfian, 55 lira maaşlı Ke- 2 K . _,__ günle' il il la işlerinde de çalışkan çiftçilerimize ha- raya a ı ı memur onsay ı> n 

al Mir" ı-·· K •---· "-- - ongrerun a,.._. ve 0 m - 1 d d 1 Y · k'l'tı k'f t gul olarak şehir halkının bu isteğini ye- n paşa•m ~guıe .onya """"' """" zakeres1 radyo ile neşredilecektir. Rad- yırlı kazançlar ve sayın tüccarımıza da o. u~- ~ er er: • anı teş ı a n. ı ~y~ • 
rine getirmesi temenni olunur. nan Yeten terfian, ~~. lira ı_naaşlı Ba- yosu olan Halkevleri ve Parti kurakla- bol işler temenni ederiz. sızlıgınden tikayet ederler. Fıkrnnız• 

Bffi HATIRA .ıın~ sorgu hWmliğine5:d~~t sohgu nnda · bu müzakereleri dinletmek için -*- ce kırtasiyecilik devlet teıkilatının en 

Mil11 Şef Inönü, ~ekillikleri zama- :1~ğ~;a~,::r hukukıre~ P~ ve vatandaşlar davet edile- Muallimler birl~g" ! il~r'..kademesinden en gerisine kad~r 
nıncla lzmire geldikleri ve Kü1türparkı Mekin Torun terfian İzmir icra h3kim- cektir. . 1 butun memurlarda ceııaretlt- mesulı• 
açtıkları zaman, bir akşam aileleriyle liğine Ödemiş Aza muavini AlımeL Çe- ' ~ d 'iı~ ~iln ~ .f"~~ Kendi lıendinl f eshettJ yet kabul etmek duygusunun kamil 
birlikte Killtürparkm bir yerinde otur- lebi. terfian tayin edilmişlerdir. • . ~da et:,1p;'..,,J;1 ~':pili,~ ve İzmir Mua1!imler birliği, kendi kendi- bir şekle sokulduğu gün kendiliğin
muş ve oradan grubu seyretmişlerdL Bırer derece terfi edenler aşagıdaki bu toplantılarda partimizin tarihçesi sini fesheylemiştir. Buna sebep, birliğin den kaybolur. Ve belki o zaman teş• 
Belediye bu yeri tanzime karar verınlş- zevattır : . .. . . . programı, çal.ışın2sı. bugilne kadar mey- istihdaf ettiği gayelerin hilkümet ve Par- kilatın ilanihaye genişlemesine ihti· 
tir. Buraya mermer bir levha üzerine En SefeHaktarurribisar m~deıum.':,f i mua~ dana getirdiği işler ve inkılAp hareket- ti eliyle temin edilmiş .ve edilr_nekte ~~- yaç kalmaz. Mesuliyeti k11bul etmek 
(in.. . . . ver , oça mu e umumısı !eri ve bunların feyWi sonuçları hak- lunmwı olmasıdır. Fesih keyfiyeti dun . . . d B' "f d 

onil 937 senesınde burada istirahat İhsan İdil, İzmir ceza h8kimi İsmail K": kında konu malar ya ılacaktır. vil8yete bildirilmiştir. demokrasının şıarı ır; ır :vazı e e-
buyurmuşlardı) ibaresi yazılacaktır. mal Aksut, Bergama Mkim muavinı ş -•~ -*- ruhte edenler, halk hızınetınde olan-

POUGON ~e~~t GUran, ~ icra ~ mua- S b b h [ . J IBMIR MAiYET lar, mesuliyetten kaçınanlar, «."Jeıne 
Reisin refakatinde fuan dolaşırken bu vını Nımet Hamdi Togay, İzmir sulh hA- e ze a ce erınue VAV lazım> zihniyetinin kurbanı olarak 

"'···-•·- 1 . b"tün' d t la kimi Ziya Yalcınkaya, Kemalpaşa sorgu b. ' k .k MEMVRL V kan la 'im 1 l k di ~e ._.....~ ':"r ":' u e ay - lıAkimi Nihat Üney, İzmir Aza muavini lT fef l Emniyet umum mildürlilğU kadro- . un r ~e taı ~n_ıaıne ~r e en • 
nyle daha eyı gormege l.ınUn bulduk. Piraye Pillvoğlu, Çeşme Mkiml. Sami "·"·imizd· _ ,., __ ~ . . . sunda çalışan hukuk mezunlanndan Fe- lenne verilen salahıyetlerı kullan-
p lig ... _.,,.._,_ tik 1 + • .,,..... e, .........,ar bır daırenm L... _ '- • li" d" 1 !bet 0 ona ,.........,~ zaman m emme Atayer, ı.zmir sulh hııkimlerinden Fer- yaptığı tetkiki de İzmir . k" le- rit Yücel ı.zmir villlyeti maiyet memur- ma.ııota cesaretsız ge uşer erse e • 
bir eserin kar§wnda bulunduğum!lZll ruh Adalı, İzmir sorgu lıAkimi Sıtkı Yu- rin sebze bah e\ . d be cıvarturfanoy _ !uğuna tayin edilmiştir. te ki kırtasiyecilikten şikayet edilir. 
an1a~-L Bir ··"-'- "- da li suf ğl İzmir Azası F . Usl b' de- çe erın e u sene Zi b . . 1 . 1 b" ......... ........~ ...,.,.tın po g"nun o u . . eyzı u ırer da olarak yetiştirilen domates, biber ve -- ia u vazıyette ış erı şuur u ır şe-
ehemmiyeti bilyüktUr. ~ ~ e~ıı:-~ i 1 ğu patlıcan gibi fidelerin takviyesi için kul- Nafuıda IJil' tayin kilde kanalize etmeğe çalışan teşki-

Gençlik atıcılığa meclilptur. Atış po- Gelibo~ c:ravı:e~ ~~ !anılan gilbreler sıhht değildir. İzmir nafıa mildürlüğil yapı işleri fen !at zorlukla çalışmaktan kurtulaır.az. 
ligonu bu lbtiyacı, her cins silahlan ve ~ . K u ta . .,:;:iştir ev B~arda MIA çukurların muhteviyatı memuru Asaf Sına maaşiyle Mu~la ya- Bizzat yapmağa salahiyettar bu
otomatik hedefleriyle temin eyliyecek- ;.~ e:mü~:iumuml v~ hakimle- ~~ il;ul karış_tırıın.ı~k ·~~~iyle bu fidele- pı işleri kadrosuna nakil ve tayin edil- lunduğu işi mafevkinin emir veya 
tir Poligonun a ılm tö . H . . .. tebrik ederiz. andıgı gorillmüştür. Bu hususta ıniştir .. 1· im d ak 

· ç a renı azıranın nmm salahiyettar makamatın nazarı dikkati · __ muta aasını a a an yapın cesa• 
ortasında yapılacaktır. -- celbedilmiştir. B 1ı tli .., ğ,,.,,,.I retini göstermiyen memur dimağsız 

ATLISPOR BiR AYI.IK -·- E erikle .~ d~avil. . al'kse bir gövdeden başka birşey değildir. 
Sonra, atlı spora uğradık. Atlı spor İHRACATIMIZ Em .. 11 • ... ~~-ı I vve gun ve iln ayetin e r M 1 f b" d kırt . T"' ki' 

kul eH 11e ONS~ er n yerlerine bereketli yağmurlar düşmüş- b ada eseB iZ e. . d~sıyk~cı lıglı:ıd şeb' 1 
übünil kendi muhiti içine alan Kül- İzmir limamrun nisan ayı ihracatı liOfılamaları tür. Yağmur, yazlık mezruat için gayet u ur. unun ıçın ır ı a e a e ır 

türpark, atlı &ezintiler için iki buçuk ki- 3.108.124 liraya baliğ olmuş ve 29.238.658 Husus! idarelerden maaş alan emekli faydalıdır. Çiçekte bulunan bağların müracaat istidasının daireden daire
lometrelik bir saha hazırlamıştır. Bura· !cilo muhte~ maddeler ihraç. edilmiştir. ve öksüzlerin 939 mail yılı birinci altı bundan cilz'i zarar görmesi ihtimali de ye yapılan havalelerle bir tomar ha
da ayrıca manej yeri yapılmaktadır. Bir au ye~ ıçinde l.8~1.580 lira. kıyme- aylı~ yoklama zamanı gelmiştir. Vilayet vardır. • .. . !ini aldığı vakidir. Kırtasiyecilikle 
tarafta atıcılık zevki ve sporu temin edi- tinde tütün, 2'.18.419 lira. kıymetind.~ ~- dahilinde oturan emekli ve öksilzlerin Ege baglarında külleme ameli,yesme mücadelede ilkönce şu mesuliyet 
lirken dig"er tarafta t il li k muk, 111.599 lira kıymetınde kuru uzum yoklamalarının a ılarak neticerun· bil- ba•1·--· .... -. d . k 1 k 

a SPOru er yece - 76 603 lira kıymetinde incir 14 570 lira dirilin i Dahili' Y P k" . d aml- ,~..,.u uygusunu, mesulıyet abu etme 
tir. KUltUrparkın çalı•ma havası, kte · • · es ye ve ... etin en t -- · . l 1 • ..., ..., kıymetinde palamut, 88190 lira kıyme- men tebliğ ol ....... ~ DE.,....ERDARLIKTA cesaretını memur arırnıza vere un. 
fuar münasebetiyle böyle verimli miles- tinde valeks, 19L177 lira kıymetinde WU::::~ Defterdarrlık & tahsil• k 

1 
Bizzat karar vermeğe salahiyettar 

<:eseler kazanmı7 bulunuyor_ tin • dır at ontro memuru ld - . _.J ha al l l ak' • 
zey ~a~ var · · · · ı MEZUNiYET Tahsin Yatmanın maaşı otuz liraya ib- 0 ugu ıııue v e ere v ıt geçı• 

Dokuzuncu Izmir fuarını sergi sarayı ADNAN BILGET YbaruUyük .. nısanihr ayınd~ .~ymethsulıt_'.bariyt . e l .. TIHANr ARJ !Ağ edilmiştir. ren memurun ehliyetsizliğine hük· 
en acatı tutun ma u emın ,.. - d'l k 'fed • 'hd ed'l 

ile zenginleştiren fuar komitesi bu mü- eylemiştir. Ayni ay içinde 77416 liralık Ziraat mektebinde mezuniyet imtihan- -*- m~ 1 er~. k 0 vaz'. . e uıtid alım Vı e-

SERGi SARAYI 

esseseyi ancak gelecek sene itmam ede- Kraliçe Vilhelmin bakla ve 59.995 liralık arpa ihraç edil- !arına diln de devam edilmiştir.. İmti- Melıteplerl teftiş ~ıye.c~gı a?aatını uyan !ra '?''. a-
cektir. Sergi sarayı inşaatı başlamış ve Bel~ilıadan a31rddı miştir. .. . . hanlar on haziran tarihinde bitecek, ta- Maarif müdilrll Ali Riza Ö~t, Ti;e zıf'.'8~nın ehlı olan, ~anunı salahıye~· 
epeyce ilerlemiştir. Sergi sarayının ar. BRÜKSEL 26 (ÖR) _ B 1 'kad Alıcı ü1kelcr itiban.yle Almanya ~n ı:beler ondan sonra bir tetkik seyaba- ve Bayındır mekteplerini teftişe gıt- lerını namus ve fazıletle kullanan hır 
ka kısmında 24 teşhir standı bulunacak, ·esmt ziyar ti nih · t bul ·~ li da baştadır ve 1·840·638 lıralık mal çekmiş- tıne çıkacaktır. miştir. Bugiln dönecektir. memurun mesuliyetten korkmasına 

'crali . Vilhe aye an o an a tir. İtalya 40.859 lira ile ikinci, Fransa # • .. be kt B"t'' 'd batı 
burada yalnız teşhire yer verilecektir. ".'.'sı elmin, memleketine dön- 181513 lira ile üçüncü, Kanada 145.989 , se p yo ur-_ u un ı are şua n-
Sergi sarayı plılnında ve ön kısımda üç 'tlek uz~re bu .sabah Brükselden hare- lira ile dördüncü İngiltere 111.423 lira BUG'ÜNDEN İTİBAREN tKt BtlYtiK VE EŞSİZ FİLİM.. da, memleketın en çok muhtaç oldu-
pavyon yapılmaktadır. Bu üç pavyon '<et etmiş ve uıtasyonda kral Leopold ile beşinci gelmektedir. Ayrıca Yunanis- K .. , H k • ğu elemanları hakkile yetiştirmek 
aergi sarayına başka bir heybet vermek- ~'~-ankralis~l~larunışhar tır1 .• ~abalık tana 33226 lira kıymetinde hayvan ih- U lurpar sın em asında için böyle bir terbiye silindirinden 

>ır """" çeyı aret e ~lamış- edilmiı;tir · • 'dd 1 'h · 

;,11~ıt·•U•ç-pa•vy-o•n•un-ikis•'•in-d•e•sa•tış-ve-•te•ş--tır_. ---••ll••••::ı::ııı•ıızı- ra~anan ~;;:,.;;, iKi AŞK ARASINDA ~~:~;~~~n!e0]~~~tt;~~f.~~~~: 
Elhamra Sl.nemasında - vapurunun başkabırşeydegıldır ... 

sigol'ta bedeli FRANCHOr TONE ŞEVKET BiLGİN 

1 
Bugün matinelerden itibaren FRANSIZCA SÖZL'O 

İki büyük filim birden 

- GENÇ KIZLAR 
Baş rollerde: LUİSE RAİNER. BOBERT YOUNG-MELVYN DUGLAS 

2 - TATLI 
•• 

GUNAH 
Baş rollerde: ROBERT TAYLOR - JEAN HARLOV 

PROGRAMA 1LA VE OLARAK 
I İran Veliahdının evlenme merasimi ve Nevyork sergisinin açılma töreni v.s. 
\ı SE.!lNSLAR : TATLI GÜNAH: 3.15 - 7.15 te. GENÇ KIZLAR: 5 ve 9 da. ' ,......... ·' 

Pııris, 26 (Ö.R) - Sigorta kumpanya- .. AVREE a- *- I I B V E !arı yangın neticesinde harap olan ·Pa- oa Pi 0'.aVLLaYAN • V RGN A R C 
ris• transatlantik vapurunun sigorta Dilnyanın eu büyük hastanesi Nnyork belediye hastanesinin akıllara 
bedeli olan 96 milyon frangı kfunilen durgunluk veren faali:yellıı.i ve iki ~k arasında bocalıyan bir doktorun 
tediye etmişlerdir. qk macerasını gösteren miiessir ve bil:yilk bir filim 

-~ Çı·N Çı·N INGILTERE • MISIR 

Miişterefı mane11raJarı 
KAHİRE, 26 (A.A) - İskenderiye li

manında bulunmakta nlan İngiliz filosu 
diln Mısır milli müdafı>a nazırının hu
zuru ile sahilleri müdafaııya tahsis edil
miş olan Mısır hava ordusu ve lutaatiyle 
manevralara başlanmıştır. '· 

.ŞIRLEY TEMPLE 
Hepimizin ııevsilisl küçük sanatı.Arın yüzlerce defa bile cörülse do,abm

yaeak t'.lheser-
SF.ANSLAR : Her gün İKİ AŞK ARASINDA : 3 - 6 - 9.15 
Ç!N ÇİN 4.20 - 7.30 .. Cumartesi ve pazar günleri 1.15 TE BAŞLAR 

-111--
lngUtere • Portefılz 
dostluğu.. 
LONDRA, 26 (Ö.R) - B. Butler 

Avam kamarasında, Portekizin İngiltere 
ile ittifakına sadık kalacağı hakkında 
Portekiz başvekili B. Salazarın beyana
tına temas etmiş ve demiştir ki : Bu be
yanat İngiliz hülcUıneti ve bütün millet 
tarafından en bUyilk bir memnuniyetle 
kar.ıılıınmıştır. İngiliz hükümeti de, it· 
tifak mucibince üzerine düşen taahhilt
leri ifa edeceğini tereddüt'iil.zce ilAn 



- -
-- -- ---- -

~-- -

Yugos(avya 
uOrdusuna 
minnettardır •• » 

Türk - lngiliz dostluğu 
Yeni Adliye Vekili B. Fethi Okyar 

radyoda lngilizlere hitap etti 

BELGRAD, 26 (A.A) - Kraliyet mu
hafız süvari livasının Slava bayramı do
Jayısiyle muhafız kıtası zabitleri mahfe
linde verilen öğle yemeğinde bir nutuk 
söyliyen Nolp Prens Pol ezcümle demiş
tir ki : 

Dünya tarihinde Yugoslavya kadar 
ordusuna minnettar bir devlet az bulu
nur. Ordusu olmasaydı Yugoslavya 
mevcut olmazdı. Ordu hula devleti ko
rumakta ve elde ettiği neticeyi muhafa
za etmektedir. 

-+-
Roma sergisi 

Roma, 26 (Ö.R) -1942 senesinde RoLondra büyük elçimiz B. T. R. Aras' da bir nutuk söyledi 
mada açı1ncak olnn büyük beynelmilel 

lasa edilebilir. Büyük Britanynnın bey- serginin baş komiseri Ncvyork fuarını 
nelmilel muamelelerde takip ettiği şaş- ziyaret etmiş, serginin son asrın en bü
maz dürüstliiğü Türk milleti ve onun yük eseri olacağını Amerikan gazetele
hükümeti aynı suretle takdir etmekte rine söylemiştir. 

Ankara 25 (A.A) - cgccikmiştirı> 

İngiliz radyo idaresi tarafından izhar edi
len arzu üzerine, eski Başvekil ve Lon-
dra BUyilk elçisi, Bolu saylavı Fethi 
Okyar Büyük Britanya dinleyicilerine 
hitaben, lngiltcre ile yapılan anlaşma -
nııza dair olmak i.izere, bu akşam rad
yoda Ingilizce bir hitabede bulunmuş -
tur. 

Fethi Okyar demiştir ki: 

c- Yeni Türk - Ingiliz itilafı hakkın
da Ingiliz dinleyicilerine Ankaradan bir 
kaç kelime hitap etmek fırsatını buldu
ğumda~ dolayı memnunum. 

hafaza etmek için teşriki mesai etmele
rinden daha tabii bir şey tasavvur olu-
namaz. 

AVRUPA SULHUNA MÜŞTEREK 
mzMET 

Hüsnüniyet sahibi hiç bir milletin te
cavUz niyetinde veya hakimiyet emelin
de olmıyan hiç bir devletin Avrupa rul
huna yapılan bu müşterek hizmeti tas
dikten geri kalmıyacağını zannederim. 
Filhakika bu teşriki mesai herkese açık
tır. Bir çoklarının sulh taraftarı olduk-

ları iddiasının işitildiği şu kötü emel
lerden beri olduğu dünyaca mallım olan 
iki memleketin teşriki mesaisine meşum 
bir mana atfedilmesini mUşkül görüyo-

ve Büyük Britanyanın son buhrandan- • •

1
-.--'-!:rk- b 

beri medeniyeti bir felaketten kurtar _ B ı r ı ı m u r anı 
mak için sarlettiği cesurane gayretlere 
hayranlık duymaktadır. 

INSANtYET TEHLtKELERDEN 
KORUNUYOR 

Kemal Cemilin 
cenazesi askeri 
törenle kaldırıldı 

Bu müşterek gayretler arasında Fran- İstanb~l, 26 (Hususi) - Beş sene ev-
sanın da Büyük Britanya ile mesaisini vel Pastör enstiti.isünde Ruam hastalığı 
teşrik ettiğini görmekle memnunuz ve üzerinde yaptığı tecrübelerin kurbanı 

eminiz ki, Sovyet ittihadı ile devam et- o~arak .~efnt eden ilim a.d~ız. vet~
mekte olan müzake t ı k t il rıner yuzbaşı Kemal Cemılın tnhnıt edıl-

ra o mem e e e . ~.. b b h tirild" 
dahi tam bir anlaşmaya mUncer olduk- mış n~ı u sa .a ge . ı. Türk Climhuriyetini Ingiltere kralı 

nezdinde mUteaddid seneler temsil et -
Jnek şerefini ihraz etmiş eski bir Büyük 
elçi sıfatiyle iki memleket arasındaki 
:snün.ıısebatın böyle mesut bir inkişafın
dan bilhassa mesrurum. Eminim bütün 

tan sonra bizim müşterek sulh cephe- Cenaze askcrı merasımle kaldırıl~ı ~e 
miz insaniyeti bütün korkularından kur- Karaca Ahmet mezarlığına dcfnedildı .. 

rum. * 
Memleketimin coğrafi vaziyetinin as- taracak ve her hangi bir tecavüzün mu- . -- --

keri ehemmiyeti ve onun kara ve deniz vaffnkıyetini imkansız bir hale koyacak J iti G J L r E R E 
kuvvetlen. Ingı"liz kudret ve milmetiyle kadar kuvvetli olacaktır. . Janon''G"G IJir nota 

vatandaşlarım bu meserrete tamamen iş
tirik etmektedirler. HattA daha ileri gi
derek diyebilirim ki, vatandaşlarım ara-
11nda hiç bir beynelmilel itilafı bu kadar 
rağbet görmemiştir. 

Bununla beraber, bu muhnvercyı bi- r -" -' 
elele verince öyle itikat ediyorum ki, tireceğim sırada, bütün milletlerin ve daha verdi 
Yakın Şarkta ve Akdenizde devamlı bir onların liderlerinin her kes için sulhtan TOKYO 26 (A.A) _ İngiliz gemile
sulh emniyet altına alınmıştır. dalın büyük bir menfaat mevcut olmadı- rinin ve billınssa Ranpura vapurunun 

Her lki milletin tam bir itilaf halinde ğını bir ~azi ilhakı emelini_n,. hiç bir si- açık denizde Jap~m harp gemileri tara-

ld k1 b . b" 1 . k ta bl yasi ihtıras muvaffakıyetının - bunun fındnn tevkifi Uzerine İngiltere büyük 

Bunun sebebi AşikArdır. O da itilafın 
gayesinin Akdenizde sulh ve emniyeti 
tesis etmekten başka bir şey olmaması -
<Jır. Her iki memleketin bu denizde ha
yat! menfaatleri vardır. Bu menfaatler 
ancak sulh ve emniyetin hfıkim olması 
ıuretiyle muhafaza olunabilir. Her iki 
memleket bu bilyük milli ve beynelmilel 
milnakalA.t sahasından alınacak lstifa
delerin herkese ~l olmasını arzu et
pıektedir. Maksat ve menfaatler böyll'ce 
aynı olunca iki memleketin bunları ko
rumak ve kabmda hAkimiyet veya asa
Jişsizlik t~ebbUslerine karşı sulhu mu-

0 u arma ve ır ır erme arşı m r b 1 bil v • f uh 1 1 k . . . . .. aşarı a eccgı nrzı m n o ara ka- elçisi şiddetli bir protesto notası tevdi 
itimat beslediklerıne mutmaınım. Turk bul olunsa bile - bugu··nkü harbin geti · · 

-· - etmıştu. 
ordusu her zaman Ingiliz ordusunun recegı muhakkak olan f ecantleri ve bin- --~--
kıymet ve şecaatini takdir etmiştir. Di- netice bütün medeniyetin yıkılmasını, k k • ı • • f ı 
ğer cihetten Londrada ikametim esna- telafi edecek kadar büyük olmıyacafunı i i ve 1 ıstı a a
sında benimle görüşmilş olan bütün in- tanıyacakları i.lmidini ifade etmek iste-

giliz zabitlerl memleketimin ordusu hak- r~~VFİK RÜŞTO ARASIN NUTKU rJOJ Verdiler 
kında gayet takdirkarane lisan kullan- LONDRA, 25 (A.A) - (Gecikmiştlı'.) _ BAŞTARAFI l İNCl SAllİFEDE _ 
mışlardır. Ingiliz halkı, eminim ki, Ata- Türkiye Büyük elçisi Dr. Tevfik Rüştü 
türk ile onun kudretli ve parlak halefi Aras, dün akşam Avam kamarasında ve- toplanarak Maarü bütçesini müzakere 
İsmet İnönünUn idaresi altınd~ Türkiye rilen bir akşam ziyafetinde parlfunento etmiş ve büt~e üzerinde bir çok hatip
Cümhuriyetinin takip ettiği dürüst si _ azasından bir grupla Büyük Britanya lerin mütalfıaları ve bu mütal!alara 
yaseti tasvip etmiştir. Bu siyaset tanh- politikası etrafında görüşmelerde bulun- karşılık olarak Maarif vekilinin verdiği 
hüUer" e d kat .11 tl ' ihU muş ve bu münasebetle bir nutuk söy .. izahatı dinledikten sonra bütçe kabul 

ın sa a ve mı e erarası - 1. k T"-'- 1 gil' 1 edil · 1 ak ,._ Is IMI Ih 1 1 
h . . ıyere w:K - n ız an aşmasının mış ve yarın top anm ULere ce e-

arın su yo u i e alli suretinde hu- ehemmiyetini tebarüz ettirmiştir. yo nihayet verilmiştir. 

Milletler Cemiyetinde 
Aaland adaları meselesi için Sovyet 

Rusyanın cevabı bekleniyor 

Cenevre 26 (Ö.R) - Milletler cemiyeti konseyinin müzakerelerini 
kapamak için hala, Aaland adalarının tahkimi meselesi hakkında, Sov
yet hükümetinin cevabı beklenmektedir. Bugün öğleye kadar vaziyet
te hiç bir değişiklik olmamıştır. Müzakereler ölü noktada durmakta 
ve Sovyet mümessili B. Maiskinin Moskovadan istemesi rica edilmiş 
olan talimatın gelmesi beklenmektedir. 

clzvestia> gazetesinin mütalaaları bu talimatın ne mahiyette olaca
ğı hakkında bir fikir vermektedir: 

c Sovyet hükümeti, Aaland adalarının tahkimi meselesi hakkında, 
konsey tarafmdan vakıtsız ve acele bir karar verilmesini kabul ede
mez. Sovyet Rusyanın Cenevre mümessili tarafından bildirildiği gibi, 
Aaland adalarına gayri askeri ve bitaraf bir rejim vermiş olan Dun
kork mukavelesinin Sovyetlerin rizası hilafına feshi mevzuu bahsola
maz. Sovyet mümessili bu hareket hattında israr edecektir.> 

lngiliz parlamentosu 
Lüzum hasıl olursa yortu tatili 

bitmeden de içtimaa davet edilecek 
Londra 26 ( ö.R) - Pantkot yortusundan sonraya talik edilen İn

giliz parlamentosu, umumi menfaat namına lüzumlu görülürse, daha 
evvel de içtimaa davet edilecektir. 

Avam kamarasının bu son celsesinde Praga bir konsolos tayini ve 
Londraya tevdi edilmiş olan Çek altınlarının Almanyaya teslimi hak
kında müzakereler cereyan etmiştir. Maliye nazırı Sir Con Sayme~!· 
parlamentonun yeni içtimaından evvel, konsolosluk hakkında kat ı 
bir karar ittihaz edilmiyeceğini vaad etmiş ve bu hususta diğer hükü
metlerle istişare edildiğini bildirmiştir. 

Harp levazımı nezaretinin ihdası hakkındaki kanun layıhası, ilk 
okunuşunda, avam kamarasınca tasvip edilmiştir. Bu nezaretin sala
hiyetleri tahmin edildiğinden daha geniş olacaktır. 

Ezcümle, endüstri müesseselerinde devlet siparişlerine tekaddüm 
hakkı temin edecek ve lüzumu halinde müsadereler yapabilecektir. 

Diğ~r ta~ftan, bu hususta iş birliğini reddedecek endiistriyellere 
karşı şıddetlı cezalar tatbikine yeni nezaretin salahiyeti vardır. 

Fakat bu salahiyet ihtiyat halinde tutulacaktır. Hükümet endüstri
nin miJli müdafaa ihtiyaçları için hükümetle isbirliğine devam edeceği 
ümidindedir. 

Arjantin gazetelerinin Alnıanlar 
hakkındaki şüpheli neşriyatı 

Berlin 26 ( ö.R) - cF olkişe beobahter> gazetesinin cenup Ameri-

k habiri Arjantin gazetelerini Germanizm aleyhinde çalkantılar 
a mu k d" Al · • • 'dd" ·· 
h 

"k t ekle itham etme te ır. man gazetecısının ı ıasına gore 
tarı em hkkıd A.. 1 .. ··hı. 
A . · d k' Almanlar a n a rıantın gazete erının şup e erı 

rıantın e ı . a· Al · A · · b h k"kate muğayır ır. man gazetesı, rıantın mat uatının 
esas~ız ve aAlı yada ayni şekilde mukabele edileceğini ihtar et-
neşrıyatına man 

mektedir. 

Hatay görüşmeleri 
Geniş ve çok samimi bir hava 

içinde cereyan etmektedir 
Paris 26 (ö.R) - Fransız gazeteleri Ankarada Fransa sefiri B. 

Masiğli ve Hataydaki Fransız mümessili Koloncl Koletle hariciye ··e
kili B. Saraçoğlu arasındaki görüşmelerin ve fikir taatilerinin en geniş 
bir samimiyet havası içinde cereyan ettiğini memnuniyetle kaydedi

yorlar. 

Yunan başvekili lngiliz - Yunan 
dostluk bağlarından bahsetti 

Atina 26 (ö.R) - lngiliz sefiri Sir Voterlonun hareketi münase
betile hükümet tarafından verilen ziyafet lngiliz - Yunan dostluğunun 
bir tezahürü mahiyetinde olmuştur. 

Başvekil General Metaksas lngiltere ve Yunanistanı birleştiren bağ
lan ve lngilterenin bir asırdan beri Yunanistana göstermekten geri 
kalmadığı müzahareti memnuniyetle yadetmiı ve şunu belirtmiştir ki 
Yunanistan, İngiltere tarafından sarfedilen bütün gayretlerin, dünyayı 
yeni bir harbin musibetlerinden kurtarmağa ve uzun bir sulh devresi 
teminine matuf olduğundan emindir. 

Romada yapılan bir merasim ve 
Grandi'nin söylediği bir nutuk 

Roma 26 ( ö.R) - Almanya ile ltalya arasında askeri ittifakı kut
lulamak için Almanyanın Roma sefaretinde bugün merasim yapılmış 
ve bunu nümayişler takip etmiştir. Bu merasimde hazır bulunan ltal
yanın Londra büyük elçisi Grandi bir nutuk söyliyerek ltalyanın ha
rici siyaseti üzerinde fasist partisinde ihtilaflar çıktığına dair Fransız 
gazetelerindeki neşriyatı tekzip etmiş, ltalyan - Alman birliğinin bü-
tün zorluklara kar~ı koyacağını söylemiştir. • 

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

Deniz gazinosu 
VE 

Resturanı 
• 

Yazlılı lıısmı açddı 

İznıirin emsalsiz gurubunu zevkle 
seyretmek, öğleyin inbat karşı~ın

da yemek y~mck ve hem de çok Jc
ziz mezelerle 'buzlu içkiler içmek 

için yegane aile lokantası 

Deniz üstünde 
DENiZ GAZİNO VE 

RESTORANIDIR 

ralJldot servisleri de 
devam eylemelıtedlr .. 
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LEHiSrANIN 
LOHDRA SEFİRİ 
LONDRA, 26 (Ö.R) - Lchistanın 

Londra sefiri bugUn öğleden sonra V nr
şo,·adan avdet etmiştir. 

İKİ FİLİ!\f BİUDEN 
2.30, 5.30 \"e 9 Scanslannda 
Kızlar Pansiyonu 

(LE l\.UOCHE) 
1, 4.15 '\"C 7.45 Sean lannda 

AŞK SENFONİSİ 
~arl Boycr - Cathcrin Jlepburı 
İLAVE : .l\JETRO JURNAL 

FİATLER : Localar : 150 
ve 100, hlbu i : 30, Balkon : 2~ 

Salon: 20, Talebe salon 10 krş. 

B. M. Meclisinde 
Dünkü taplantıda Nafıa ve lktısat 

bütçele~i kabul edildi 
Ankara 26 (Telefonla) - Bugi.in mecliste Nafıa vekfıleU teşkilat kaııt.un 

layıhası, Nafıa bUtçesi ve Iktısad vekAleti bütçesi müzakere ve kabul edildi. 
Ziya Etili Ankara imnr müdürlüğüniln icraatından şikfıyct etti. Emin Sazak 
Ulukışla-Kayseri demiryolunun müteahhidi olan bir ecnebi şirketin memle
ketimizde yaptığı kötü işleri izah etti. Bu §irketin devlet aleyhinde bir dava 
açtığını ve §irketi harekete getiren de bir Türk olduğunu bu adamlara dev
letin yaptığı en bUyUk yardımlara karşı onların daima memleket ve millet 
aleyhinde çalıştığını söyledi. 

Refik ince, Emin Sazaka cevap verdi ve dedi ki: 
- Büyük ve demokrat Türk parlamentosunun diğer parlamentolara örnek 

olacak halini bir arkadaşın bu suretle ifsnd etmesine tahammül edemem. 
Müteakiben Iktısad vekaleti bütçesine geçildi. Burada da Halil Mcnt~e 

teşviki sanayi kanunundan istifade eden fabrikalar hakkında izahatta bulun
du. Besim Atalay söz aldı. lzmir, Istanbul gibi büyük şehirlere gelen işçiler 
için küçiik evler yapılmasını diledi. Hatiplerin söilerine Vekil uzun cevaplar 
verdi. 

Müstakil Grup 
Büyük Kurultayın son toplantı 

günü azalar seçilecek 
Ankarn 26 (Telefonla) - Ci.imhuriyet Halk partisi meclis Grubunun sine

sinde teşkili takarrür eden müstakil grubun azalan, Büyük kurultay yeni 
nizamnameyi müzakere ve kabul ettikten sonra son toplantı gününde seçile
cektir. Aynı toplantı gllnünde Parti umumi idare heyeti seçimi de tazele
necektir. 

lngiliz Harbiye nazırı 
Askeri 

•• uzere 
tedbirleri görüşmek 
Moskovaya gidiyor 

Londra 26 (A.A) - Salahiyettar lngiliz mahfilleri Hore Belişamn 
yakında Moskovaya giderek karşılıklı anlaşma çerçevesi içinde alına
cak stratejik ve askeri tedbirleri müzakere edeceği hakkmdaki haber
leri yalanlamaktadır. 

Londra 26 (A.A) - Nevs Chronicle gazetesi dünkü tekzibe rağ
men lngiliz harbiye nazırı Hore Belişanm Moskovaya giderek Sovyet 
milli müdafaa komiseri Voroşilof ile temas edeceğini ve Sovyet mü
dafaa komiserinin de Londraya gelmesi muhtemel olduğunu yaz
maktadır. 

ltalya gazeteleri şimdi de Bel-
çikaya hücuma geçti 

Roma 26 (ö.R) - «Belçika 1nterisi» başlığı altında bir ba§maka
lesinde -cPopolo di Roma gazetesi Belçika gazetelerine şiddetle hücum 
ederek bunları, ltalyaya karşı, menfur ve hacaletli bir mücadele açmış 
olmakla ve kabalıkta İngiliz ve Fransız gazetelerini de geçmekle itham 
ediyor. Italyan gazetesi ıunu müşahade ediyor: T cmayülleri ne olursn 
olsun, bütün Belçika gazeteleri hem Arnavutluk meselesinde, hem de 
Alman - ltalyan ittifakının akdinden sonra ltalyaya karşı ayni tavrı 
takınmışlardır. Hatta, pşılacak şey, Belçikanın faşist teşkilatı olan 
Reksist partisinin gazetesi bile bu kaide haricinde kalmamıştır. 

cPopolo di Roma> şunu ilave ediyor: 
«Ecnebi ideolojilerinin kölesi olduğu ve parolasını hariçten aldığı 

malum olıın bu gazeteleri Belçika milleti ile bir saymak, bunlara çok 
şeref vermek olur. O Belçika milleti ki ltalya ona sempatisinin maddi 
delillerini vermiştir.» 

Belki amma, czorla güzellik olmaz!> derler ... 

14Milyar 
Türk lirası 

Sovyet Rusyanın yeni 
Milli müdafaa bütçesi 
Moskova 26 ( ö.R) - Sovyet parlamentosuna yeni mali yıl için 

bildirilen milli müdafaa tahsisatı bir rekor teşkil etmiştir. Bu münase
betle dikkate şayan sevinç tezahürleri olmuştur. Mj}}i müdafaaya tah
sis edilen meblağ 40 milyar ruble ( 14 milyar türk lirası 1) dır. Geçen 
seneki milli müdafaa bütçesi ise 27 milyar ruble (9 milyar türk lirası) 
idi. 

Maliye halk komiseri B. Zveref bu münasebetle demiştir ki: 
«- Beynelmilel gerginlik bütün memleketlerde ve bilhassa silah 

yarışına girişmiş olan faşist memleketlerde milli müdafaa tahsisatının 
artmasını zaruri kılmıştır. Sovyet ordusu, donanması ve hava kuv
vetleri her bir darbeye üç drırbe ile mukabeleye hazırdır. Kız.ıl ordu, 
hudutlarımıza tecavüz cüretini gösterecek olanları kat'i olarak ezecek 
kuvvettedir.» 

Sovyet bütçesinin heyeti umumiyesi geçen seneye nisbetle yüzde 
25 artmıştır. Varidat 155 milyar 600 milyon ruble (52 milyar lira), 
masraflar J 54 milyar 950 milyon rubledir. 

Bugünden itibaren Y ENi DE UCUZ· YAZLIK 

İKİNCİ ZENGl~ VE ş ımsım HAFTA 
YENi KOPYA· TÜRKÇE 

KARA KORSAN 
İZ!\ORDE İLK DEFA - ÇiNLİ HAFİYE ÇARLİ ÇAN 

KİM ÖLDÜRDÜ 
l\IİLLI ŞEFiN ÇOCUKLARI KABULÜ - SÜVARiLERbıtziN Nis SE
YAHATLERİ - H.AI~iç TERSA;NES~NDE YAPILAN •ATII.AYn DENİZ 

ALTI GE~ill\11ZİN DE'NIZE 1 'DİRİL1\m l\IERASİl\lİ 
TÜRKÇE EN SON FOX JURNAL 
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VerS?İ 
cüzdanları 

Osmanlı 
Çeviren : Haşim Sami 

Saltanat Tarihinin 
Heyecanlı Bir Saf hası 

EHRAZAD mamış, hammale ehemmiyet vermemif. 
Ötekilere dönerek: 

- Sizi öldürmeden evvel, soracağım 
suallere doğru cevap verin, demi,. Siz 
kimlersiniz~ Doğruyu söylemezseniz siz:i 
derhal öldürteceğim. Siz namuslu temiz 
insanlara benzemiyorsunuz. Yoksa sö-

Büyük HALK Hikayeleri 
-17-

zünüzü tutardınız. 
yanına oturarak udu hazin hazin çalmağa 
ve yanık bir sesle şarkı okumağa başla
ml§. 

Bu şarkı kapıcı kızı o kadar mütees
sir elmiş, o kadar heyecana kapılmış ki, 
teessilrUndcn deli gibi elbiselerini, üs
tünU b~mı yırtml§, sonra bayılıp yere 
dilşmüş. Kızın açık kalan göğsünde Ha
runureşidin kara kamçı iileri, ve çürük
l~rJ görmüş, bu izlrin sebebini y~ında 
oturan vezirine sormak istemiş. Fakat 
soracağı zaman Cafer, padişaha vaadını 
hatırlatarak onu susturmuş. Kız yine 
udu alnrak şarkısına devam etmi~. 

Henüz ayılmağn başlıyan kapıcı kız 
yine ağlıyarak saçlarını, elbiselerini yo
lup yırtmış, bayılarak yere düşmüş, udu 
çalan kız hemşiresinin üzerine çiçek su
ları serperek onu ayıltmış, bunları gören 
hamal, dilenciler, padişah, vezir ve köle 
bu garip hallerin sebeplerini öğrenmek 
için çıldırıyor, birbirlerine acaba sora
lım mı, sormıyalım mı diye söyleşiyor
lannış. Kızlar misafirlerin kendi arala-

rmda fiskos ettiklerini görünce, ne ko- içlerinde en ziyade üzülen padişah idi. 
nuştuklarını sormuşlnr. Hamal, seyretti- Bir kadının elinde ölmekten korkuyordu. 
ğimiz hallere merak ettik t~ onların se- Fakat kadının misafirlerin kimler oldu
beplerini siilere sormak istiyorduk . ğunu öğrenmek istemesinden ümide düş.-

Diye cevap vcrmiı. Bunun üzerine Zü- tü. Onun padişah olduğunu öğrenince, 
beyde kızmıı. Ellerini üç defa birbirine elbette onu öldürmekten vaz geçecekti. 
çarpmış. Bu işarete bir perdenin arka- Onun için yanındaki vezirin kulağına 
sından ellerinde kılınçlarla yedi zenci eğilmiş ve ona hüviyetlerini söylemelerini 
kölesi çıkmış. Zübeyde zencilere vaadle- emretmiı. Fakat vezir padi,ahının ıeref 
rini tutmıyan misafirlerin başlanru kea- ve namusunu korumak istediği için buna 
melerini emretmiş. razı olmamıı. Kadının sorduğu suale sa• 

Padişah şaşırmış. Hnmmallar şaşır~. dece: 
Hepsini bir korku almış. Padişah buraya - Biz neye layıksak oyuz, diye cevap 
geldiğine pişman olmuş. Ertesi gün bu- vermif. Zaten Zübeyde hammallara dö
radan cenazesinin çıkarılacağını düşün- nerck onları istintaka başlamış. Üçünün 
dükçe yerlerin dibine geçiyormuş. Ham- de ııcfil ve perişan olduğunu gördüğü 
mal ağlamnğa bnşlnmıı: için kardeş olup olmadıklarını sormuş, 

- Ben masumum, hanım efendi, di- içlerinden biri: 
yormuş. Başkalarının kabahati uğruna - Hayır, hanım efendi demiı, biz 
beni öldürme. Benim gibi bir zavallıyı kardeş değiliz. Aramızda dilencilikten 
affetmek, öldürmekten evladır, bana başka bir yakınlık yok. 
acı. Zübeyde de ıormuıı 

Zübeyde hiddetine rağmen onların bu - Sen ne vakitten beri dilencilik edi-
halini görünce gülmekten kendiaini ala· yorsun. 

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

~--------------~-----~ 
~~G.~t-~r.i.blnıi!~t!'J 

B. Çemberlayn dedi ki: 
Benim bütün gayretlerim sulhu 

pamuk ipliği.ile bağlı tutmamaktır 
Edimbourg 26 (A.A) - Çemberlayn Iskoçya kiliseleri umum! heyet top-

lantısında söylediği nutukta demiştir ki: . . . v 

Ötedcnbcri sarfettiğim bütün gayretlerde yalnız sulhu pamuk ıpliğı ile ~ag
lı tutmağı değil bugün milyonlarca insanın yUreklcrlnl. ezeı;ı -~ ~ehlikesl 
korkusunu ve emniyetsizliğin izalesini istihdaf eylemiştir. Bwm gıbı bugün 
ağır mesuliyetlcr yükünil taşıyanlar bu memleketi kendisini müdafaa için 
silahlandırmaktan başka bir çare göremiyoruz. 

Ancak şunu da kaydedelim ki bugün geçirmekte olduğumuz müı
külatı ortadan kaldırmak için silah ve silahlanma kafi değildir. Daha 
fazla yaparak daha ileri gitmeliyiz. Ve hiç şüphe etmiyorum ki ricala
rımız işitilecektir. Eğer kilise milletler arasındaki münasebetlere hA· 
kim olması lazım gelen esas prensipleri milletler önünde izah edecek 
olursa her halde onları idare edenler de bu ulvi duygulardan mülhem 
olacaklar ve komşulariyle eyi geçinmeğe çalışacaklardır. 

Papahk hariciye müsteşarının 
Berlin, Londra, ve Paris seyahati 
Vatikan sitesi 26 ( ö.R) - Papalık hariciye müstefarl Kardinal 

Maglionenin yakında Berlin, Londra ve Parisi ziyaret ederek beynel
milel vaziyetteki gerginliği teskin için papa tarafından girişilen hareke
ti inkişaf ettirıneğe çalışacağı hakkında ortaya çıkanlan bazı israrh şa
yialar karşısında dini mahfeller bu haberlerin de, papanın riyaseti al
tında sulh lehinde beynelmilel bir konferansın içtima edeceği haberi 
aibi, tadece hayal mahsulü oldujunu wrih ediyorlar. 

-~-
YAZAN: Dr. G. A. 

Esk.i zaman hekimlerinden bazılan il 
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Bre dişi domuzlar Yaz•n:ECZACI~EMALKAKTAŞ Sara kararını verdi 
Si~ kendiniz daha simdiden sızarsanız 

gelecek olan müşterile~i nasıl sızdırırsınız? VücudumuzWl ateşini anlamak için 
kullandığımız termometrelerin karşısın· 
üa gözleri alışmıyanlnr ile Allah muha-

- Bre dişi domuzlar .. Şarap içmenin Recyo ve Eftim göz göze geldiler. faza buyursun evlerine hastalık ginni-

Jbrahime: "Hacerle lsmaili buradan götür, 
suauz, çorak bir yerde terkeyle .. Zira ben 

artık dayanamıyacafım,, dedi 
keyif çatmanın sırası mı? - Şimdi Dl!' olacak Recyo? yenlerin gözleri acemilik çekmektedir .. 

Eftimin gök gürler gibi sesi yosmala- - Iş olacağına varacak... Termometreleri eczanelerde iki cins Sara yemini yerini bulsun diye Ha· ı Ibrahim beraberinde getirdiği yiyecek 
n yerlerinden sıçrattL Recyo onlara bu - Yani bunların topu da zıbartılncak o~rak bulundururuz, bir cins yassı ve ecri tekrar çadırında yakalıyor, yatın· ve içeceği orada Hacer ve Ismaile bırak-

' içındeki cıva sütunu geniş olanlarıdır kl b r. h d d 1 tı 
milsaadeyl kendisi verdi~ söylerken mı. k b k .. .. .. b' d . il , yor ve ( Q.l aya6ı uzvu mn u e e o an . 

_Bir kerre sızdırllacak .. Benim bil· pe ça u gorunur, ır e mce cıva 8 - k t li T 'h"l" Tek başına geri döndü. 
Eftlm: tunu kıl kadar zaif olduğu için görün- et paresini a ey yor • an u umem 

_ AlA .. Eyi, hoş aına .. dedi. Bunlan diğim o ... 'Ost tarafını Yengeç bilir... mesinde zorluk çekenlerin bildiği cins Vclmülulc C'ild 1 - sahife 140) - Ya Ibrahim, bizi bırakıp nereye 
daha şimdiden sızdırırsak gelecek mliş· - Vay canına ... Hani başımıza bir vnrdır. Yassı olanlnr kolay göründüğU Hacer bunWl üzerine Sarayı Ibrahiıne gidiyorsun? 
terileri onlar sızdıramazlar .. Bana ba - belA gelmesin de.. halde cıva sütununun kalın oluşundan şiküyet ediyor. Ibrahim de Sarayı azar· Ibrahim cevap vermediği 6ibl arkası· 
kın dişi domuz • ..r .. Gözlerinizi dört açın. _ Ulnn ne korkuyorsun.. Başımızda vücudun hararetine dayandığı için has- lıyor, Haceri çağırıyor, Saranın yanına na dönUp te bakmadı bile. 
Şimdi buraya misafirler gelecek.. Onlan Yengeç ve Sebastiyano olduktan sonra ta üzerinde on dakikadan fazla durması götürüyor ve ona: Bunun üzerine Hacer peşinden koş-

ıd ibl d m1n v b 1l -" ek' Sen hemen şişeleri da- lazımdır ve pek hassas ta değildirler. _ Sara sana ne etti ıs' e sen de ona tu. Eteg~tlnden yap1c:tı. Fe ..... ada bac:ladı. 
da demin o utu g , e yaptıgınız ne e geıec · İnce termometreler böyle değildir.. ,. ·.r s 
gibi kandırıp içtiğiniz odaya sokarsanız ya... . Onlnra dakikalık deııildıği halde en şimdi öyle ynp .. diyor. Kedisi de kendi Ibrahim yine ağzını açıp tek kelime söy· 
size yok yok artık... Despina, göreyim EfUm, afyonlu şişeleri sepete yerleştı- az saate bakmacasına Uç dakika durma· kendine aynı ameliyeyi yapıyor. !emiyordu. 
seni .. Elenl .. sen de kendini göster ... Ma- rerek içeri girdi. sı icap eder. Bu termometrelerin görün- _ Bundan böyle erkek için de kadın Hacer bunwr üzerine: 
riden eminim.. Ama ... Anna yine salak- Açılan kapıdan kah'kaha sesleri taşı· mcsinde hiç bir zorluk yoktur, çok açık için de sünnet olınağL farz kıldım.. I - Ya Ibrnhim .. dedi, sana cHalillm• 

tarif edeceğim, derhal göreceksiniz, böy· tl harek d' Allah ı in · ı Bl b d lık etmesin.. yordu. . ~ . . . le bir termometreyi elinize aldığınız va- .Diyor. Ibrahimin bu sure e e-- 1 ıyen ç soy c~. ti ura a 
Eftim daha da söylenecektL Fakat ka- Despina ve Marı mutcmadiyen gınp kit parmaklannızla yoklarsanız üç kö- ti ve açıktan açığa Hacere taraftar olma-, sen Saranın keyfi ile mi bıraktın, yoksa 

pmın önünde kalabalık ayak gUrültü • çıkıyorlar ve meze taşıyorlardı. şeli bir menşur olduğunu anlarsınız, de- sı Saranın tecssUrilnU artırmıştL Sara Tanrının emriyle mi? 
leri ve konuşma sesleri duyuldu. Recyo oturmuş. neticeyi beklemekte receyi elinizde yavaş ya\•aş evirip çcvi- kendi kendine her ne kndnr sabretme. lbmhlm sadece: 

cMavi çiçeklen gelmlşlerdi.. 'di rlniz.. Bir sırta rast geleceksiniz.. Bura-. ğe azmediyor idiyse de yine kadınlık - Tanrının emriyle .. dedi. 
Içerl girersin girmezsin teklinde ara-

1 
' y ld' da termometrenin markası yazılıdır, bu. gayreti galip geliyor ve Ibrahimte he. - Tanrı elbette ki bW za,yi eylemez .. 
Bu sırada engeç ge ı. nu görrnemeğe imk.An yoktur, bu marka ka d' rd ö J ki Dedi ve kalbini AUahına ı.ftıı.lndı. Ev· 

lannda bir kavga ba§ladı. Kttlar kapının - Ne haber Recyo.. yazılı olan tnraf termometrenin sırtıdır, men her gün vga c ıyo u. Ye .axıa 
km lard nih t Ibrahlm dayanamadı ve Tanrı tadını bağrına baslı ve o ıasız:, kura"' 

önUne çı ış ı. _Herifler nerede be sızarlar .. Ne ya- derecenin sırtını altına getirince lemıo- aye • n, 

dix.ı .. ;.d Al• ...Jı.1 li · d cft .... ., .. 11-• et etti korak yerde sakin oldu. - Buyurun.. Iste 5 u...u. en ö a ~ ~ caiız? Hepeiııi temizliyecek miyiz? metre c nız e tam vaziyetini al~tır, ya ..-... ..., ı :i'ıuıy · 
ıı1rsin.iz burada... pa H Hiç birinin kılına bUe do_ o zaman d_;recenin dibinden itibaren yu. Tanrı Ibrahime: Ibrahlmin giderken bıraktığı suyu bit· 

Diyorlardı. Bir aralık içlerinden irl - ayır.. kanya dogru yavaş yavaş göz gezdirir- - Sabırlı ol.. dedi. Kadınlarla geçin· 
1 
mesin diye azar azar içiyor. hurmayı 

yan biriai arkadaşına bir küfür savur- kunm.ıyacağız. Ne olur ne olmaz.. Ev- seniz yaşa Kemal KAmil gördUm. ko-- ınek için onlara mlldara etmekten başka tane tane yiyor ve l'smaili bağrına ba'ia-
d b umruk d vell işi SebasUyanoya anlatmak lhım.. laynuş vallahi diyeceksiniz. Hayatta pek r1lre yoktur • .5araya sor, nasıl istiyorsa ırak Tanrıya dua ediyordu. 

u ve ir Y vur u. Herifler tamamen swnca ellerini ayak· çok şeyler çok basit şeylerdir, elverir ki ~ 

•••••• EV 
Kadın 

................. MODA 
Güzellik reçeteleri 

Tuvalet müstahzarları bulmak kabildir. 
Fakat bazı genç kadınlar bir krem veya 
bir losyonu kendileri yapmaktan hoıla
nırlar. Bu iti yaparken dikkat edilecek 
baılıca nokta, muhtelif feyleri birbirleri
ne karıotırırken itina ile har~ket etmektir. 

••• 
Makiyajı ailmek için krem t 

Ayn ayn icaplarda 1 • 20 gram beyaz 
vazelin ve 1,50 gram balmumunu 0,50,2 
gram borate de ıoudc ve 8 gram gül SU• 

yunu lcanıbnnız. Sonra bu iki halitayı 

birleıtirerek hepsinin iızerine 1 O gTanı 
geraniwn '(sardunya çiçeği) esansiyle 1 O 
damla acı badem yağı ilnve ediniz. Bu 
krem: mıılkiyajı silmek için c;ok faydalı
dır. 

Toz balinde pmpuan ı 
5 Gram Mponine. l O gram carbonato 

de aoude, 3 gram borate de aoudc. 1 O 
damla levanta çiçeği eaan11 tedarik edi· 
niz. Önce carbonate de ıoudeu bir lca.., 
veya bir havana dölcünüL Sopeninei, da
ha eonra da borate de aoudeu buna ill· 
ve ediniz. iyice kar11brdıktan sonra eaan.o 
sa (hoılandığınız baılca bir esans da ola
bilir) ilave ediniz. 

••• 
Buit bir dit tozu 

20 Gram carbonate de chaus. 1 O gram 
bicarbonate de ıoude, 5 cram boraz. 10 
damla nane etanaı, 5 damla anuon eean
-. S damla karanfil ean11 tedarik edip 
önce Uç tozu biribirine kal'lftJrdıktan '°"" 
ra kabil .. gayet ince elekten geçirin& 
Sonra da eaanslan illve ediniz. 

• •• Yumruğu yiyen yUzUkoun yere yu- !arını bağlar, bodruma tıkarız .. Ben gi- onlara bakılacak köseyi bulmalı.. öyle hareket et.. N'ıhayet su da bitil hurmalar da ... 
varlandı. der saraya Seha!tiyanoya işi anlatırım. __ Ibrahim, kendisine vaki bu chitabı iz- O gUnli ve ertesi gUnU aç ve susuz Cildi beak,ici bir lmnı 
DtıştUğU yer, tam da Teklanın pusu- Ne derse öyle yaparız. Avam kamara Sl n- 2et• e uyarak Saraya sordu: geçirdiler. 20 Gram va.seline choleıterimeea 5.20 

!asının bulunduğu kaldırım taşının b- K 1ar da k - Ya Sara, her dem böyle asabi ve Hacer, artık burada kendisinin de 0ır.. gTam Lanoline, 1 O gTam gu .. n ıuyu, t - ız sıuıca ... & 

tü idi. da 
1
• St•l zahl ar de• hiddetfüıln. Söyle ne yapayım.. lu lsmailin de öleceklerini anladı. Ha - gram borax ve 1 O damla heliotrop etana 

kik d Recyo - Daha eyi.. Onlar kendi kendilerine 
Uz.aktan vıu.iyeti tet e en Sara cevap verdi: yattan Uınidini kesti, Gelen ge,.en de tedarik ettikten sonra, borax'ı gül ıuyun• 

bir insanı böyle ve ayılınca müşteriler daha evvel nyıldı :oı 
vurulan yumruğun • - Ya Ibrnhim, ihtiyarlıktruı mıdır, yoktu. Etrafta olan bir dağın Uzerine da eritiniz. Buna önce lanolinei ıonra da 
hele YüzUkoyun yere devirecek kuvvet- gitti deriz. Böylece eğer içlerinde Tekla Va m etti d' · d li d 1 Ç k k ne ır, ıra em e m e o mıyor.. o ıs. 1 çıklı. Bakındı. Hiç değilse su olsa idi ... vazelini ve eaanıı ilave ediniz. Sonra da 
te olmadığını farketti. gibi casus falan varsa işi çakmnmL5 olur- k Art k b ef b d 

Işin bir plAndan ibaret olduğunu anla· lıır... - BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - anıy~~um. Sn 
1 

H u ~ aya s:ı ili~ be· 1 O da yoktu. Dağın etrafını yedi kerre iyice lcanştırın12. 
~ez o um. ~n acerı ve lsmn e· dolnştı. Hacerle lsmnilin bırakıldığı bu Kücu•k tavsiyeler 

llllŞtL Aradan yarım saat geçmişti ki içeri - 7.ln tarafından yapılmış olan bcyanntı nım yanımdan uzaklaştır. Ben -:>n lar1n yer bili.hara orada bina edilecek olan ' 
Hele düşenin tam pusulanın bulun· den ses sada kesildi .. Filhakika Efümin te.} it eylerim .. Bu beyanat şöyledir : bir arada duramam. Evvelce hiddetime cKAbe> ıün bulunduğu yerdir. Ya et suyu fazla yağlı olmupa. Yalı 

duğu yere dtışmesl şüphesini kuvvetlen· afyonu tesirini göstermiş ve kadınlı er- ııKendi hesabımıza, harpten evvel kapıl~ım, .Hnceri sünnet c~le:1iın, 'fa.ı_u-ı t
1 

(Hac) zamanında hacıların yedi ker- azaltmanın çaresi, bunun soğumasını bek· 
dlrdi. Gözlerini ondan ayırmadı ve onun, kekli bil tün odadakileri sızdırmış, ken- Portc'kiz araı.1 isi hakkındaıil~le~~~ş .?lan bu işı berum başıma da getirdi ve benım re devretmeleri de Hacerin bu yedi de- leyip üzerindeki donmuı yağ parçaların· 
taşın altından Hğıdı alarak koynuna dilerinden geçirmişti. Kapıdan bakan bbazunlı tasa~darın-~ı::~ırmake oldu~untin~ vde yüı.Umden sünnet olmak bütiln kadın· fa su aramak için dolaşmasından kalmış- dan bir kısmını katdda toplamakbr. 
SOktug~ unu go"rdU Ye geç onl kimi" l an yenı en cuıLLUlru ruye e la · ld K ka ki k • • • . n an yere yuvar anmış, olmadığımızı beyan ederiz.• ra vacıp o u. or run vine en- tır derler. 
Kavganın yapmacık olduğu da mu- kimi muaya abanmıı bir halde görilnce İngiliz siyast mahfellerl bu beyanatı dlıne hfildm olamadan bir i§ ederim. f Hacer, dajı yedinci dela olarak dola- Taze 8ebze mevaimi bqladL Sebzele

h.akkaktı. Neteldm kiğıd alındıktan Mn- bir kahkaha salıvermemek için kendini .şu suretle tefsir ediyor~: Elimden veya dilimden bir fena nesne şıyordu iti kulqına kayıptan bir aes gel- rin ııüzel ·..e yetil bir renk muhafaza • 
n dllerleri sözde araya girip lfl yabf- güç uptettl. JıllUste~~ekı:; ı:ıret1eleslnintl Portekizbahisza- sadır olur ve Tann yanında isi c.lurum.

1

1 dJ. Bu ses, (Cebrail) in sesi idi. meleri için. bunlan pifirirkea tencereye 
tırmak istediler. Sonra Eftime döndU: rarına ç 8W'e e mevzuu Eyisi ıni bir ln evvel onları al, buradan . bir tutam bikarbonat da .ud •bnaJ'I 

- Yahu .. yapmayın.. Ayıptır be... - Kapat dükkinın kepenklerini de olamaz. götür.. - Ya Hacer, dıyordu. Gam yeme ... unutmayınız. 
Şunun şurasında eğlenıneğe geldik. gel. dedi. Yapacajunız işi gören olma- ÇİN SULARINDAKl HADisE Saranın bu sözleri Ibrahimi hayrete T~rı s~ de lsmalli de koruyacak ve 

Tam Zevk edecex.ım;., sırada çıngar çı- Diğer taraftan bir İngiliz vapurunun dU!ıUrnıücıtü Tanrı ona cSara . ,ft_ senm neslinden hayırlı bir kavim peyda 
~-- sın.. ç· ,__ d b' J h misi :. " • ne ıs~se d kür ın suwcm a ır apon arp ge ta· d' rd S • H 1 :r-maili· e ece . 

karmanın sırası mı? Eftim istemlye istemlye gitti, dükktını rafından tutulması hadisesi hakkında da yap> ıyo u. ara ıse c acer e Q 

- Ciovan.inin kabahati yok ki.. kapıyarak geldi. B. Butler şu cevabı vermiş.tir: bunıdnn götUn diyordu. Ibrahim: Hacer, dadğdahsuilza~mkiağa çıkdatığı laza-
- Şimdi burada kabahat değil zevk Yengeç: • - Uzak Şark İngiliz deniz kuvvet- - Nereye götilreyim?. man ~ sıra 8 en 1 yaşın ° n 

ve eğlence arıyoruz... 1 leri başkumandanı Sir Persl Nobel hA- Diye sordu. Sara: Ismaili kum üzerinde bırakmııtı. Kula-
GUrUltUlll kahkahalarla kavga eden- - Bize ip bu'" diseyi Japon bahrt otoriteleri nezdinde - öyle bir yre götUr ki, dedi. Orada ğına oğlunun ağlama sesi geldi. Analık 

lerin kollarına girerek meyhaneye dal- Dedi. Eftim: P.rotcs~'o. ederek ~~ hususta izahat .~- i~ecek su ve yiyecek nesne bulunmıya, şefkati ~le ~emen koşarak Ismailin yan.•· 
- ip yok.. cevabını verdi. Yengeç kıı- rilm.csını ve bu gıbı hallerin tekerrUril- adeın oğullarından kimse 1 to na geldi Bır de baktı ki Ismailin ayaıt-

cblar. mağa başlamıştı. • ne mAnl olacak enerjik tedbirlerin alın- rak ta k k k lo mıya ve p. ı larının vurduğu yerden bol bir su fışkı· 
- Hey •• Patron. .• Bize şarabın en di bnx. ~. babanla b masını talep etmiştir. Diğer taraftan İn- . . ura ve çora 0 a .. · j .. • • . 

lllsını, sucuklann en yağlısını ve yosma- - Ulan.. ye aoır...._ era- gilterenin Tokyo sefiri de Japon bari- Ikısıni de orada bırak ve hiç bir şey rıyor .. Suyu gorUnce sevındi (Şad oldu) 
1arın da en seçmesini gönder... her bir olup ta bizi mandepsiye bastU'- ciye nazın nezdinde buna benzer bir te- söylemeden dön gel... zayi olmasından korktu ve toprak geti-

mak istediğiniz zaman kullandığınız ke-- -bbilste bulunnı"~ur. Uzak .,,.,.Jcta İn- Ibrahim naçar kaldı. rcrck etrafını çevirdi. Esasen Despina ile Mari ve diğer kız- ...- ~· 'l"° 

1ar yeni gelenlerin etrafını sarmışlardı. mentler nerede be?.. glliz den~ ticaretinin emniyeti meselesi Yanına bir miktar su ve biraz yiye- Bu suywı çıktığı yer şimdi Kabedeki 
Eftim de usta patronluğunu göster_ Eftim baktı ki Yengeç adamakıllı kız- tctk~tedir. . cek aldı. Hacere: (Zemzem kuyusu) nun bulunduğu yer-

han · alt katındaki şa- BiltUn sorulan suallere cevap verılmış . . . . . v 

tn.İf: dı. hemen mey enın . olduğundan A kam ası Pantkot - Ismaıli kuca~ına al da bernber gel.. dir. Su, Hacerin çevirdıgı topragın orta· 
- Emredersiniz.. BUtUn meyhanem rap mahzenine indi ve kucak dolusu ıp. yortusundan so::a';a 1caa: mesaisini ta- Şöyle biraz dolaşalım .. Dedi. Yola çık- sında ve mütemadiyen yerden kayna -

sizindir.. le geoidi. • til etmiştir. tılar. Nereye gideceğini bilmiyordu. mak suretiyle havuz gibi kaldı. 
DemlştL Despina öne düşerek yol gös- -Eyi ki hatırıma getirdiniz. Ben Lun- Uzun uzun yürUdiller. Hacer: (Hazreti peygamber) buyuruyor ki: 

termişti. Recyo ise gözünü Ciovani de - ları unutmuştum, dedi. O :zamandanberi - Nereye gidiyoruz? - Eğer Hacer o suyun önUnU toprakla 
nilen adamdan ayırmamıştı. Grubun re- atıldığı yerde duruyordu. Bakınız kıs- Her nevi Diye sordukça Ibrahlm cevap 11ermt- çevirmese idi şimdi Zemzem kuyusu bir 

... . . 
S.deyait veya zeytinyağı tavada it..... 

dınrken, tavaya ufak bir elemek parça11 
abnız. BöyJelilde yağ etrafa aıçramay ... 
cak ve hazan müziç ve tehlikdi olan ya .. 
nıklara eebep olmıy.acaktır. 

••• 
Yumurta .kını döverken kabın ıçuıe 

bir tutam tuz atarsanız. yumurta akı da" 
ha lı:olay Ye daha iyi kabaracaktır. 

••• 
Stcıldar bqladL Bir buz dolabınız yok. 

u ve :ıüdiln ektimeeinden korkuyo.._. 
nız. kaynatmadan önce içine bir tutana 
bikarbonat dô aud abnız. Ektime tehH
lteai böylece kaybolur. 

••• 
Mayonezin «muvaffak olması• içia 

zeyt:inyaiını azar azar dökmek, fakat 
muntazam ve aeri lıarelı:etlerle kantttr
mak lazımdır. 

... .. iai bu olsa gerekti. met kimleri bağlamaknUJ... Resı· m Afiş yordu. ÇünkU Sara ona Hacerle konuş. ulu ırmak olup akardı •.• 
Meyhanede yine kimseler kalmadı. Ve mıyacaksın deml§tl. Patatesin renginin beyaz ve lezzetinin 
Müşteriler, kızlarla beraber içeri gir- •• Bİ'J'MEDİ - :ımuacaat : YENİ ASIR idaresi- Nıhayet Hacerin istediğı gibi s:.ısuz, •• Bİ'J'MEDİ •• tabız olmaması için, bunları piıirirkee 

m•;~~l~e=rd=i~·=========~==~~~~~~~~====~~~~~~~=~~~~~:~~ b~~~~~~~~~ te~~~~~w~ud~k ~ aw ı t~.2V..AZT./ZZ7"'/Z>W l -~ nır kapanmaz . • Antuvan hemen başııu ~ bir kaç sene evvel Dijon yolunda _ Matmazel ... Matmazel.. Dedi. M~s. Böyl~k!e daha lezzetli v~ iıtah veridi 

1 D
~- EMiR MASKE kaldırdı. Merdıvenden çıkan ayak ses]~ sızı kacımn, babanızın şefkatinden ça- teri.'1 olunuz.. Belki de bir kaç saat için· renklı bır yemek elde etmıı olursunuz. 

rlnln uzaklaşmasına kulak kabarttı. Son- lan ve bugün bu zmdan adasına hük:m de biz hem sizi hem de Monsenyör Lui-

Büyük tarih ve macera romanı 
165--

ra alt kat bodruma inen merdivene atıl- olan adaına te.c;lim eden haydutlardan yi kurtarmış olacağız.. Sir Dolabar, Le. 
dı.. biriyim.. 1 kUycr adı ile bu 7.ındana glrmeğe mu-

ÖIUm hunisi içinde baygın duran Su- Suzan korku içinde : vaf!nk oldu. Şimdi burada anlatması 
zam kuvvetli kollan ile çekerek .çıkar· - Aınnn ynrabbi.. uzun sürecek olan yine Dolabarm nıü-
dı ve yerde, kendisine yatak vazifesi Diye mırıldandı.. ı kcmmel bir plunı sayesinde ben ve İvon 
gö.ren otların üzerine yatırdı .. Sonra - ~nim adun .. Mistufledir.. da buraya geldik .. 
yanı başına diz çöktü .. Bir taraftan za- S za:ıufle mi dcdlniz? _ fvon mu? .. fvon da burada mı? 
vallı kadının şakaklarıru hafıf hafif u •hatırasını yoklar gibi bir mUd- _Evet. Hem 0 surcU hususl'-"ede 

v b. C da . ı..1- rd det dil ü dil ~ · J oguyor, ır tara tan nurucıanıyo u. ş n .. Monsenyör Luinin odasında ve onun 
Ve nihayet __ _, sustu. bilın b d gı'bi herifin benim }ru. - AhBakmub~addcs İsa.. Mu~addes Mde~ -: Evet. .. Evet ... Dedi, hatırlıyorum.. muhafa7.asına memur.. Gece gUndilz 

~ esem u ev . yem.. ıçare matmazeli bu hay ut- Bu ısmi bir kaç defa duydum.. Val Dö onunla beraber .. 
Tekrar bayılmıştı. laklarımı ko~rtan a~~mlard:u1 bıri ol- ]ar ne hale koymuşlar. Gras manastırına geldiğiniz zaman siz Suzan, derin bir teessür içinde mınl-
Bunun Uzerine Senmars memnun bir duğuna yemın edecegun geliyor. Eğer Suzan yavaş yavaş gözlerini nçtı.. Monsenyör Lui, silt kardeşi matmazel dandı : 

tebessümle maiyetine döndü: öyle ise o zaman onlara hem bu cüret- Dudaklan nıınldandı : fvon ve Farihol isminde birisi ile bera- - Şi.ındi anlıyorum .. Benim teklifimi 

P 'k .............. . 
ratl .............. . 

••••••••••••••• ............ B ·ı ·ı ............ ı gı er •••••••••••• ----- HER GÖN BİR REÇETE -
Yazan C. öder 

INCIUZ LEKE SUYU 

- Artık buradan gidebiliriz efendi- terini ve hem de bana karşı yaptıklarını - Su.. su .• Boğaz:ım yanıyor.. Allah ber değil mi idiniz.. Pinyerol kalesinde reddetmesinin, bana mAnl olmasının se-
ler, dedi. Bir veya ild saat sonra te'--- k ah 1 öde•~..x.ım. Fakat hayır.. Riz.ası için bir yudum su.. çılgın fakat kahramanca bir teşebbüsle bebinl şimdi anlıyorum.. 100 santimetre miklp 90 •rkol 

Arar ço P a ıya ~ dan k Monseny" L · · kurtarmak · t' 1 •• burada buluşuruz. B ılı ru Böyle bir ihtimal aslA Zm cı o gibi yerinden iırladL Du· or wyı ıs ,1Yen ~ Ve sonra kendi kendine söylendi : 35 :t ,. amony•k 
Sonra husust surette Gniafona hitap en yan yo m. . 

5 
il varda asılı duran bir ınatrayı kaptığı gi· rin arasın?a ~ de vard~n~z değil mi?.. - Acaba Monsenyör Lul İvonu sevi· 40 varid olamaz. Maamafih enmars e hl geldi.. İçinde konyak vnrdı. Bu kon- Papaz elbiseli adam slzdınız.. yor mu? > > benz:ia 

ederek! meşgul olurken ben de şüphelerimi lza- yaktan bir kaç damla genç kadının ağ- - Evet matmazel.. Fakat.. Mistufle. Su.zanın halindeki değişikli- Bu karıoık bir ıiteYe konularak eakla-
- Söyleyiniz bakalım mösyö Gnlafon. le için gözleriııu dört açıp kendi bakı- zına akıttı. - O halde kendi kendinizi li.lzwnsu% ği farketmeden devam ediyordu : nır. Bilhana yağ lekeleri için oayanı tav .. 

dedi. Bunlara ne dersinb:.? mımdan tekiklerimi ve tarassudlanmı Sert içkinin tesiri ile $uzanın yanak- yere neden itham ediyorsunuz. İşlemiş - Bu anlattıklarım, Monsenyör Lui- ıiyedir. 
Kanbur, bu suale anla§ılmaz bir ho-- yapmalıyım.. 1arına kan geldi.. olduğunuz bir hatayı hayatınızı tehll· yl kurtarmak için olan p1Anımı%ın ilk Mürekkep ve pas lekelerine karıı kul· 

murtu ile cevap verdi. . . . Yavaş yavaş doğruldu .. Oturdu.. Etra- keye koyarak gösterdiğiniz !edaklrlık kısmıdır. PlAnımız o kadar mükemmel· 1 1 
Onun aklı fikri bu Anda büsblitiln Gniafo~ ~te. ~" dilfUnce ile tekrar fını korku ve dehşet ifade eden nazar. ve kahramanlıklarla tamlr ebnediniz dir ki muvaffak olmaması ihtimali yok· anı a"maz. 

monsenyor Lwnın mevkuf bulunduğu larla bakındı.. mi? .. Monsenyör Lui ile pek kısa sUren tur. Burnya girmezden önce Sir Dola- Murekkep lekelerine karşı asit okz.alik 
başka ~ir n.oktada i~ . odanın üstündeki odaya çıktı ve bura· - Ben neredeyim?.. bir görüşmemde sizin göğüslerinizde ne bar gtlnlcrce balıkçı kıyafetinde ve bir kullanılır. 

O gozlerini dev cilsseli zındancıya. da, tarassud deliği b~ında kalbindeki Diye söylendi .. Yanı b~ında zından- kadar merd ve Micenap bir kalbin çarp- sandal içinde ndanın etrnfında dolaştı.. Paı lekeleri için a it tartTik tavaiye 
Antuvana ~. onu derin bir merakla 1 büyük kin ve kafasındaki ı'oelAnet plA- c:ıyı gördU ... Yüz hatla~na dikkatle bak· tığını bana s~ylenılşti. Benim gibi o da Bu dolnşmalan esnasında d nlzin, kale- olunur. 
tetkik ediyordu. il t ~ d:ı .. Urm k lsü b' b .. Çok hafif, soluk g hl bir sesle : sizi affetmedı mi? nin inşa edildiği kayalığın bir kısmını y nı e avını uza6 a ~ e yen ır Siz kim . . , Mist n s lini .. ft.1ft_ d ulcardaki suya bu maddder kanıtı• 

Kendi kendine: avCl 'bl beklemex... koyuldu. - sıruz. • . u e, uzanın .. e. goz Y~· oy uğunu ve mağara gibi bir delik mey. lmak 

Allah Alı h di d E~ lXS 
1 

gı av Dedi.. Zındancı başını eğerek cevap ıçınde ve hUrmetle optil.. dana getirdiğini gördU. Ondan sonra ar- n suretiyle asla kullanılamaz. Çünldl 
- a .. yor u. aer Y e ** verdi : Sonra birden 

b ir cUretin ve t büsiin im 



--- _________ ._ 

.. 

Beşinci Kurultaya kadar 
başarılan büyük işler 

devletçe de aşağıdaki işler yapılm!J ve 
yapılmaktadır. 

Devlet plii.nları mucibince kurulan 
fabrikalar: 

1 - Bakırköy bez fabrikasının tevıii 
2 - Kayseri bez fabrikaoL 
3 - Nazilli basma fabrikası. 

Voroşilof 
Londraya gidiyor 

4 - Ereğli bez fabrikası. - BAŞTARAFI 1 iNCİ SAHİFEDE -,his olan ancak tahrir formüllerinin ka\, 
5 - Buna merinos fabrikası. tesbitidir. 

Şu satırlarda dört 
neler 

sene zarfında memlekette 
görmek kabildir yapıldığını 

6 _ lzmit kağıt fabrikası. tine bildirmesini rica etmiştir. B. Bonne bugün B. Suriçi kabul ede-
7 _ Gemlik sun'i ipek fabrikası. Londrada zannedildiğine göre, Sovyet cek ve proje metnini tevdi eyliyecektir. 

hUkümeti İngiliz projesini esas olarak P ARİS, 26 (A.A) - Bütün Fransız 
8 - Isparta gül yağı fabrikası. kabul edecektir. Her halde, Pantkot gazetelerinin Londra hususi muhabirle-
9 - Klikürt fabrikası. yortusu taülini geçirmek üzere York- ri İngiliz - Fransız - Sovyet anlaşması-

! O - Zonguldak ıömikok fabrikaoı. şayre hareket etmiş olan başvekil bay mn akdinin pek yakında oldu~u gös-

.. Kurulta kad d amı ORTA OKUL: ide 100 kilometre ilerlenınİ§ olacakbr. 11 -Cam ve ıiıe fabrikası. Çemberlayn, beynelmilel vaziyeti göz.. terir haberler vermektedir. 
Beı;ıncı ya ar ev . . tiril . Plinlar mucibince kurulmakta olan den kac;ırınamak için Foranynofis ile te- Gazeteler baş yazılarını da bu anlaş. 

eden dört sene içinde dördüncü par· Bundan baıka tamamen mıllılet m!J mas halinde kalacaktır. maya tahsis etmekte, anlaşmadan mem-
ti kurultayında tesbit edilen işler- 4 - Yurdda orta tahsili mümkUn ol- bulunan bütün demir yollan lizerinde fabrikalar: PARİS, 26 (A.A) - İngiliz, Fransız nuniyetlerini izhar eylemekte ve anlaş-
den başarılan işleri kısmen dünkü 1 duğu kadar genişletmek, orta okul sa- icap eden ıslilılar ve tevailer karnen ya- 1 - Malatya bez ve iplik fabrikasL ve Sovyet mümessilleri arasında Cenev- mamn büyük ehemmiyetini tebarüz et-
sayımızda yazmıştık.. Bugtln de yısını arttıracak ve liseleri kuvvetli bir pılmlf ve kısmen yapılmakta bulunmut· 2 - Karabük demir ve çelik fabrika., rede yapılan müzakereler neticesinde tirmektedlr. 

DmAaHibaLIYEDdım y~onız : hale getirmek için icap eden çarelere tur. 3 - Karablik boru fabrikası. hazırlanan üçler pakbmn metni üze- Pelit Parisien gazetesi diyor ki : 
müracaat edilmektedir. 2 -Trabzon, Samsun, Ereğli, Menin, 4 - lzmit kağıt fabrikasının tevsii rinde Londra ve Paris hükümetlerl mu- Şurasım kaydedelim ki, Almanya ve 

tabık kalmışlardır. İtalya birbirlerine gerek tedafüi ve ge-
l _ Yurdun, en medeni memleket- 924 senesi orta okul talebe miktarı Umanlarının İrıJUına, lnebolu, Amasra, cikinci kii.ğıt fabrikası> Bu metin Fransa ve İngiltere tarafın- rek tecavilzt bir ittüakla bağlamrken 

9,674 iken bu miktar bugün yüz bini Gireoun, Antalya dalga luranlarının ta· S - Sellüloz fabrika... dan Sovyetlere teklif edilecektir. İngiltere, Fransa ve Sovyetler birliği 
)erde olduğu şekilde teessüs etmiş olan 6 f brik" 
emniyet ve asayiş; her gün daha Iİeriye aşmıştır. Muallimlerin kemiyet ve key- mir ve ıal&hına ait avan projeleri ihzar - Hamızı kibrit a · aoı. Hariciye nazın B. Bonnet bugün sa- yapacakları bu anlaşma ile ancak içle-

fiyet' de bu nisbette arttırılmış ve IOD ediJm:• ve Tekirdağ limanının etüdüne 7 - Süperfosfat fabrikası. at 15 te Sovyet bliyük elçisi Suriçi ka- rlnden birisi bir hücuma maruz kaldığı 
götiirülmektedir. 

1 
-- ed hakkı fik yılabil---•~-dört sene içinde bu mekteplere 793 der- baılaDDUfbr. 8 - Klor fabrikası. bul erek mezldlr metni tebliğ etmiş. zaman mütte · sa · ""''''";.-" 

2 - Maddi ve manevi evsafı her gün sane ilAve edildiği. gibi yeniden 41 orta 3 - Parti programındaki eoaslar ve 9 - Sivao çimento fabrikası. tirDi. 'ğ aftan +gil . M sk Bu hususıhi'?"etbirlse bubeüçl devl~1'.tl,i~tinl 
artan polis VP jandarma teşkilltı, vatan- . . . er tar ın teremn o ova masmm Ç çen r eme ye 
daşlar arasında vazifesini kolaylıkla ifa- me5ktep •~m~verl§tırsı·te· ve yüksek mektepler ııeçen dördlincli büylik kurultayın tesbit 1 O - lzrrut kaolın fabrikası. büyük elçisi de ayni metni B. Molotofa almadığını göstermeğe kAfidir. 

u . ettiği ihtiyaçlar daireoinde fOSe ve köp· Ataiıdaki yazılı fabrikaların ela kurul· verecektir. Justice diyor ki : 
1• muktedir olacak derecede sempatik hakkında partinin cltendilerinden bekle- rü itleri, bu ite malı.wı ıalıaisat daima man mukarrerdir: PARİS, 26 (A.A) - İngiliz hükümeti, Yapılan anlaşmalar hiç bir kimseye 
ve güvenilir bir anlayışa mazhar olmuş. •giliz· Fr Fr .,__, nen gayeleri verecek mUlı:emmellyete artbnlarak muayyen proııramla ve en l - Bakırköy bez fabrikaoınm ikincf ın - ansız, ansız - ~.,,et an- müteveccih değildir. Bu anlaşmalar aı>-
tu;· _ Şehir ve kasabalann tanzim ve çıkarılacaktır ve sayılarını arttırmak mühimlerinden baolanarak tatbik oaha- tevıü. !aşma projesini bugün Fransız hüküme- cak nutukları ile mütemadiyen bizi harp 

fikrindeyiz> prensibine uyularak mev- almmıtbr 2 - Kendir ihzar fabrikaaL tine bil~. Kat't şekil hakkında hareketleriyle tehdit eden Hitler ve 
imarı işini plAnlı ve ahenkli bir ıurette sına · iki hüküınet bu gece mutabık kalacak- Mussolininin böyle bir teşebbüse geçtik-
yürütmek ve kendilerine lhımgelen cut üniversite ve yüksek mektepleriml- Bunlann içinde bilhaua Trabzon 3 - Ateı tuğlası fabrikaoı. lardır. )eri zaman tatbik olunacaktır. Anşlus-
:relıberliği yapmak ve kolaylığı göster- %.in teklmülü için lAzımgelen diltltat, lran tranoit yolu ve latanbul Edirne aa- 4 - Motör fabrikasL Moskova, 26 (A.A) - Sir Villiam tan, Südetler meselesinden, Çekoslovalt-

emek ve masraflar yapıldı~ı mbl, yeni- falt lu en ehemmıy· etlilen"dir Memleketin her kö•esinin ikbsadl icap- Seeds dün B. Molotof tarafından ka- yanın katlinden ve Arnavutlu"-·- m~ 
mek için bu işleri merkezden p!Anlıya- den Anltarada dil, tarih ~';'.-a falrlil- yo . !ar nazara alınarak n:ümklin old··"-- L. bul edilmiştir. İngiliz büyük elçisi sa- fur bir surette ka--1----cı!ı~ ~ 
ealt tedbir!Pr alınml§tır.. .,,..,~,. Keu umumi iatikametleri bailıyan ..,.u "" ""~ 

Jmar Pi
•-•arımn '-·-ulu" !çın' belediye- tesi açılını§ siyasal bilgiler okulu Anka- eaas köprülerin çoiu bitirilınif bulunmak- dar bu sanayileıme hareketinden mliste- nıl:!;f,:18 g~re Soharlvye~ halk komlser!İn-erl bu ihtiyat tedbirleri tamamlyle meşro. 
""' ..,.... m reisı ve cıye komiserini dur. Bu tedbirlerin lllzumsuzlup11 

Jer banka., en kıymetli bir yardım mü- raya ~~er~k daha mükemmel bir tadır. fit olması daima gözönünde tutulmakta- giliz kabınesinın son kararlarından na- göstermek IDtler ile Mussoliniye bağb. 
-sesi olmuştur. ıı:aıe ifrd agd e~i:e G~~bltiyie lnenstl- 4 - Devlet yapı itleri nizam altına dır. berdar etmiştir. dır. 

,,_ - d' mil lir bul tüsUn e e m ye~~~e Ç ye- alınmak ;,.in nafıa nklletinde 935 yı- 4 - Memleketimizi ucuz ve bol ener• LONDRA, 26 (A.A.) - SoV)'etler bir- Epok diyor ki : 
.xrmay"sı ye ı yon ayı an . . ~ ... 

lıu bankaııın 927 mail yılı IOnuna kadar nl k~ .. vücuda getiri~. . lından itibaren bu itleri kontrol etmek İİye kavutturmak yollarım aramak mak- llii Milli müdafaa komiseri ve Rus or- Bilhassa şurasını iyice zihnimize ya-
Wil ikraz ettiği miktar 3,700,000 lirayı Van gölu civarında mUnasıp hır m~- ve veçhe nrrnek 6zere bir daire kurul- sadile 1935 oenesinde kurulan celektrik dolan başkumandam Mareşal Voroşilof leştirelim ki, bugün göriildüğü gibi bli-

. 
1
. B k d da k faletl dır halde ilk okuldan ba§lıyarak ünlversı- ifleri etüd dairesi• de kendisine verilmit eyl61de yapılacak büyülı: İngiliz manev- tün kuvvetleri ile ileri hareketlere bq-

fOÇllllŞ ır . u a ar e var • ka d . kül muştur. ralannda bulunmak üzere Londraya laınııı ve bunlara aiı.şmı,, olan totaliter 
HaleD kırk sekiz şehrin harltalan bi- teye dar gl ~k hır . tür merkezi Bu daire tarafından dört aene zarfın· olan direktifler dairesinde mesai.ine de- davet eclilm.işür. devletler ancak mecburiyet karşıAında 

11rilmiş, yirmi üç şehrin imar pıanları k~k ~ üzerınde tetkikat yapılmak- da yapılan ve esaslı ıureıte tamir edilen vam etmekte ve memleketin zengin enerji Bu manevralarda eliler ecnezt askeri durabileceklerdlr. 
7aptırılmıştır. Ve 941 sonuna kadar da ta

6 
u unmM ~slek · ek 

1 
. . devlet binalarının adedi 2500 dür. kaynaklan: ehemmiyetlerine, yerlerine rüp""!'~'l! hUU' bulunace,;_ LONDRA, 26 (A.A) - İngiliz- Fran-

llO şehir ve kasabanın yine bu plAn ı,.. - e ve sanat m tep en ış- Bu daire yino bu dört oene içinde 90 ve bu yerlerde enerjiye olan ihtiyaca gö- .tUU<>, 26 (A.A) - ~ - Fransız sız - Sovyet mütekabil yardım paktının 
., _____ ,. b b t . ti ta amJ leri de memleketin ihtiyacına göre göz- tehir ve •----banın s6299 hektarlık hali re etüd edilmektedir. Sovyet anlaşması projesi Parise B. Cor- nlhat metni dün öğleden sonra FrBD!la 
_._.e era er su esısa arı m an- önünde tutularak bunların ısllllıı yolun- ...._ bin tarafından bildirilmiştir. hükümetine tebliğ edilml.ştir. Fransa 
mış ofacaktır. hazır plii.nlannı ve belediyelerin 20 ıehir SIHHAT VE iÇTiMAi YARDIM İyi haber alan mahafillerde söylendi- hariciye nezareti metni tetkik etmeğe 

Parti programının siyaset ve dusturu, 
qrurdda sulh, cihanda sullu dur. 

Hariciyemiz bugline kadar bu işi 

kudretle tahakkuk ettirmiş ve elyevm 
bu prensip üzerinde yliriimekte bulun
~tur. 

MAUYEDE: 
1 - Emlak bankası, dördüncü büylik 

kurultaya verilen karar mucibince akar 
ahiplerine değil vatandaşların ev sahibi 
elmalarını kolaylaştırmak esası lçerisin
cle çalışmasını değiştirmiş, tanzim etmiş 
'fe bu cUmleden olarak Ankara da üç 
tıilyük ev inşaat kooperatifine yardım 
etmiş olduğu gibi beş vilAyette ayni ma
]dyette muvakkat vasıtalarla ikraz iş
leri yapmış bu usulü ziyade te§mil ede
eelt tedbirl•r aro<ttrmakta bulunmut
tur. 

2 - Tcdi;. . u' ' ' ""i.ni düzeltmek 
ve denk tutmak hususunda kurultaym 
W.bit ettiği esas, daima gözönünde tu
-talarak ~ iş ve ~ ve ticaret a.nlqma-
1an buna göre tanzim olunmuştur. 

3 - ·ti pı·ogramındaki denk blitçe 
aası her sene artan bir muvaffakıyetle 
1.otbik edilmekte bulunmaktadır. 

ImUn elde edildikçe mUlı:ellefler Ie
lıine vergilerde azaltmalar yapılmasına 
:rağmen memleketin gittikçe ink1pf eden 
ihtiyaçlarını karşılıyacak şekilde bütçe 
gelirinin artınlmasına muvaffakıyet hA
•ıl olmaktadır. 

4 - Vergi matrahlarının mümkün ol
duğu kadar safi irad ve vasıtalı esaslara 
ircaı hedefi gözönünde bulundurulmak
la beraber, vergi kanunları, ameli ve tat
biki kolay ve milletin tediye kabiliyetine 
vygun zihniyetle teklmül ettirilmekte
dir. Bu dört sene içinde bina arazi hay-

' ' van, kazanç vergileri ve mAdenler resmt 
tadi!Atı, şeker, çimento, tuz, benzin, pet
rol gibi havayici zaruriye maddeleri üze
l'iııdeki tahkikler bu prensipler netice-
1eridir. 

MAARiFTE: 

1 - Parti programının bilimsizliği gi
dermek ve çok çocuk okutmak prensibi
nin tahakkukuna eldeki imkfuıın azami
ııi sarfodilerek çalışılmış ve 1936 - 1937 
de ilk mektep miktarı 5960 iken 1938 
1939 da 6171 e çıkmış talebe sayısı 1936 
1937 de 711,728 iken 745,844 e çıkmıştır. 

2 - Mevcut köy okullarımızın ihti
yaçtan çok eksik olduğunu ve bu işin 

daha ameli yoldan görülmesini gözönün
de tutan parti programımn hükmüne 
uyularak, 935 yılında eğitmen usulü ile 
tam devreli ilk mektep açılmıyan köyler
de köylüyü okutmağa teşebbüs edilmiş 
Te bugün muhtelif köylerdeki eğitmen 
sayısı iki bini, okul sayısı bin dokuz yüz 
elliyi, okutulan çocuk sayısı da altmış 
'!>ini bulmuştur. 

3 - Yine köy şeraitine uygun vasıfta 
ve köylerde çalışacak köy çocuklarından 
ilk okul öğretmenleri yetiştirmek üzere 
muhtelif yerlerde bu tip öğretmen okul
ları açılmış ve buradaki talebe mevcudu 
600 ü bulmuştur. 

__ . .,. ..... 
az mır. 

da çalı§ılmalttadır. ve kasabanın mlitahassıslara yaptırdık- iŞLERi: ğine göre Londra ile Paris arasında her başlamıştır. Yakında kolayca bir ltllA-
934 senesinde bu tipteki 31 mektepte lan imar planlan tetkik ve tasdik edildi- hangi bir güçlüğe tesadüf edilmeden bir fa vanlabileceği saWıiyettar mahafil!eı-

5012 talebe varken 939 yılında 57 mek- ği gibi 29 tehrin de İmar planı bu daire- l - Bugün on vilayet merkezinde bi- anlaşmaya varılacaktır. Zira mevzuuba- de söylenmektedir. 
tebinde 16894 talebe bulunmaktadır. d • k ı b 

GOZEL SAN' ATLAR: 

7 .Yiemleketin güzel sanatlar bakı-
mından eksikli~ ehemmiyetle nazarı 

dikkate alınarak güzel sanatlar akademi
sinin ıslfilıına ait tedbirler alınmış ve bu 
müessese, mektebin bu boşluğunu dol
duracak tekAmUl yoluna sokulmuştur. 

Keza, memleketin yine bu yoldaki 
müstakbel ihtiyacını tamamlamak için 
de Ankarada devlet konservatuvarı ve 
tiyatro okulu açılmıştır. 

ce tanzjm edi1mi~tir. rer ogum evi uru mu§ ve ir diğeri yi-
b' .1• . 3 - Müskirat imali için !hım olan ip-' 3 - Sigorta işlerimiz millileşmekte 

SU iŞLERi' ne ır vı ayet merkezınde de bu sene ta- tidai maddelerden bir kısmının kalitesi- ve Türk gençleri bu sahada da lhtısaıı 
mamlanacakbr. Keza Ankarada 175 ya- nin yükseltilmesi bir kısmırun da fazla peyda ederek bu boşluğu doldurmakta-

5 _ Bu devre içinde memleketin en taklı bir doğum ve nioaiye kliniği ve iz- istihsaline imkAn verilmesi için çalışıl- dır. Ayni zamanda alınan ve alınmakta 
hayati meselelerinden biri olan büyük ıu mirde l 00 yataklı bir çocuk hastanesi maktadır. olan tedbirler sayesinde sigortacılık İ§
iıleri devletçe esaslı ıurette ele alınmıı inıa edilmektedir. Bunlardan bllfka ma- 4 - Tuz fiati alb kuruştan üç kuruşa !eri ve sigorta mefhumu memleketimiz. 

halli teıebbüsle l vü d 1 · b 1 indirilmiş zira! sanayün ve deniz malı- de inkisııf etmektedir. 
ve bu husustaki büyiik mütküllere rağ- • r e. cu a ge mıı u u· sullerinin muhtaç oldukları tuzun temi- 4 - İhraç maddelerimizin stan~ 
men konan bliylik tahaisatla faaliyete go- nan. on dogum •vı de murakabe ve di- ninde kolaylıklar gösterilmiştir. zasyonu, ihraç edilen malların kontrolll, 
çilmiı bulunmaktadır. rektif altında tutulmaktadır. Tuz tevziatı da rasyonalize edilmiştir. ihracatçıların nıhsatnaıne işinin tanzimi 

Elyevm Suourluk, B kı G d. Diğer taraftan devlet 81hhat müesse· ZİRAAT İŞLERİNDE ve faaliyetlerinin mürakabe altına aim,. 
.. .. a rçay, e ız, seleri, müracaat vukuunda doğum huıu- 1 - Buğday kanunu tatbikatı her se- ması parti programının bu husustaki dl-

buylik menderes Adana ovası Malatya d b l d' ne daha ziyade genişletilerek memleke- !eklerini tahakkuk ettirme'"- lmkAn ve-
u l Y .1 I S sun a paraoız ve e e ıye yardımlar yap- 5ç 

ovası, zun yay a, efı nnak, akarya, k d h' . , . tin buğday istihsal mıntakalarına teşmil ricl bir yol almıştır. 
l"d' E . h I d ma ta tr. Şe tr ve kasabadalı:ı ebe ihti· edilm k edlr y· . alım k d. 5 S ••• k tifl . kredi k g ır ovası, nıncan ovası avza arın a· . . e t . ırmı mer ezl, brt - a"""'i oopera erı ve 00:-
ki bataklıklann kurutulması mazarrat y~cmm ıkmalıne çalııdmakla beraber sene içinde arttınlarak altmış bire çıka- peratifleri mütekabilen yekdiğerlerinln 
veren auların ıs18.h edilerek zararlannın 

8 - Maarif vekAleti bu dört sene için
de mektep programlarında !Azım olan 
faydalı tadilatı yapmış, ders kitapları 
hazırlatma ve dağıtma l§inl daha iyi bir bertaraf edilmesi ve müoait olanlannın 
hale getirmiş, memlekette faydalı neşri- civar araziyi ıulamalarına imkan verecek 
yatı teşvik eylemiş ve memleket için hale getirilmesi iti faaliyetle devam et
fayclalı eserleri tab ve tercüme ettir- mektedir. Bu oahalardaki itlerin en güç 
mlştlr. oalhalan iktiham edilmit ve en ııeç beı 

lı:oylerdeki gebelik ve doğum iılerinin nlmıştır. Keza beheri dörder bin ton- faaliyetini tamamlayıcı bir mahiyet ve 
fenni bakımını temin için köy ebeleri ye· luk dört mühim merkezdeki siloya ilA- kıymet taşımaktadır. Kredi kooperatif. 
tittirmeğe baılanmıı ve ilk olarak Balı- veten bin ile on bin tonluk arasında ol- lerinin tekfuriif ettiği mıntakalard11 salıf 
kesir ve Konyada birer köy ebe mektebi mak üzere on bir silo daha inşa edilmiş- kooperatifleri kurulduğu gibi her satıf 

Bundan ba§ka harf lnkılAbımn on yıl
lık semeresini gözönünde toplamak için 
Ankarada bir sergi ve yine basını ve ya
yım işlerini daha düzenli bir program 
altına almak için ilk kongreyi yap~ 
tır. 

MOZEı 

9 - Kültür sahasındaki verimli işler
den birisi de müze ve hafriyat çalışma
larıdır. 

935 senesine kadar memlekette 26 
müze ve deposu mevcut iken bu miktar 
bugün 33 e çıkarılınl§tır. 

Türk tarih kurumu ile iş birliği yapı
larak muhtelif yerlerde bir çok hafriyat
ta bulunulmuş ve bu sayede tarihimize 
ve lı:liltürümüze yardım edecek çok kıy
metli eserler meydana çıkarılarak bun
lann bir kısmı ile müzelerimiz yeniden 
zenginleştirildiği gibi bir kısmı da ensti
tülerimizin faydalanmalarına tahsis edil
miştir. 

BEDEN TERBiYESi: 

10 - Türk gençliğini temiz bir ahlAlı: 
yüksek bir yurt ~kı içinde toplıyarak 
neşeli, sıhhati.\ nefsine ve milletine inanlı 
bir tarzda yetiftinnek ve mekteplerde 
devlet müc.sseae1erinde, hususi müesse .. 

aelerde, fabrikalarda hülU.. hayatın her 
uhuındaki vatandaılan yatlanna göre 
bir beden terbiyesi meıguliyeti içine ala
cak bir teşkilat vücuda getirmeği esao tu
tan parti prensibine uyularak ebeden 
terbiyesi genci direktörlüğü> kanunu çı

lı:ardmıı ve bqvekalete bağlı olan bu 
direktörlüğün, bir aenedenheri ça1ışmı· 

ya başlıyarak yurdun spor ve beden ter· 

biyesi disiplin altına alınmıı ve düzenli 
bir yola sokulmut bulunmaktadır. 

NAFIADA: 

1 - Demir yolu inpsı programına de· 
vam edilmektedir. Bu sene programın bu 
lcısmı Erzuruma varacaktır. Programa 

yeniden eklenen lran ve Irak hudutlarile 
birletme İfİne de Diyarıbakırdan başlan· 
mı~ bu kısımda da önümüzdeki ıcnc için-

••ne içinde taınamlanDUf olacaktır. Bu 
ıuretle milyonlarca hektarlık arazi kaza
ndffi!J ve yine milyonlarca hektarlık ara
zinin •ulama iti temin edilmif olaca1'.tır. 

IKTISAlTA: 

1 - Madenler bakımından zengin 
denecek bir varlıkta bulunan memleketin 
bu itini yola koymak için evvel emirde 
fenni bir etüd yapmak ihtiyacını mühim 
gören hilkümet, 935 yılında kurduğu 

tmidcn tetkik ve arama enıtitüsüı ile 
İfe gİrifmif ve bu oanai hayli ilerlemiı 
bulunmaktadır. 

Kömür, bakır, demir, bom, kurıun, 
simli kurıun ve albn madenleri üzerinde 
yapJan aramalarda mü.sbet neticeler el· 
de edilerek kıamen işletilmeğe baılanmıı 
diğer kısmının da itletmeğe bazırlıklan 
ve etüdleri bitinnek üzere çalııımaktadır. 

Bu bakımdan memleketin istikbali 
ümit verici yolda<hr. 

Petrol itine gelince jeorojik ve arama 
eoaoında görülen ifadeler tam olmamakla 
beraber neticeden ümit ettirici vaziyette
dir. Bu aramalara tam olarak müsbet ve 
menfi bir kanaat getirilinceye kadar de
,-am edilecektir. 

2 - Memleketin gittikçe inkişaf eden 
İf hayatlnı tanzim için parti programın

daki hükümlere uyularak it kanunu çıka
rdınıı ve bunun tatbikatını kovalamak 
için iktıııat vekilletinde kurulan İf dairesi 
faaliyete geçmiı bulunmaktadır. 

3 - Partinin devletçilik prensibi 
huausi mesai faaliyeti eaaa tutmak ve 
yine hususi teşebbüsleri tc§vik ve yapı· 
lanları tanzim ve murakabe etmekle be
raber mümkün olduğu kadar az zaman 
içinde milleti refaha ve memleketi ma-

tir. kooperatifi de bölgesindeki kredi mil-
açılmıştır. Bunlar çoğalıılacakbr. 2 _ Meyvalanmızın cinslerinin ısllllıı essesesi ile takviye olunmaktadır.. Bu 

Süt ve mektep çocuklan için de iki yer- ve standart tiplere ayrılarak teksiri esa- yoldaki faaliyet gittikçe arttırılmak.ta
de bakım evi ve yedi yerde de muayene sı göz önünde tutularak fidanlıklar ya- dır. 
ve müııavere evi açılmaktadır_ pılmış ve buna göre yeti§lirilen fidanlar 6 - Memleketin ekonomik faaliyetine 

2 39 h. ka b f paralı ve parasız olaralt bol bol dagı" tıl- ait resmt •konjonktür• tetkiklerini ya-- ıe ır ve sa anın ennl ıu 
itleri ikmal edilmiı ve edilmek üzeredir. mağa başlanmıştır. Keza mıntakaların pacak bir merkez olarak kurulan •kon. 

hususiyetine göre bağ yetiştirme işi esas- jonktüro servisi faaliyetine devam et-
52 tehir ve kasabanın projeleri bitirilınif- lı bir mevzu olarak ele a)mmı§ ve buna mektedlr. 
tir. göre muhtelif devlet fidanlıkl•nnda ye- 7 - Bir çok bakımdan bir turist mem-

3 - Muzır hastalıklardan korunmak tiştirilen fidanlar meccanen dağıtılmalı:- lekeli olmak istidadında bulunan yur
için faydalı •fitler yapbrdıp köylere ka- tadır ve denebilir ki bu hususta IOn se- dumuzda bu işi p!Anlamak ve bu yol
dar dağıtılmakta ve yine bu hwıwıta fay- nelerde büyük inkişaflar elde edilmiş- dakl faaliyetimizi arttırmak için bir tu-

tir. rizm şubesi teşkil edilmiş ve etüdler, 
dalı fılimler gösterilmektedir. 3 _ Rize mıntakasında çaycılık ~ bunun için alınacak tedbirlerin tesbiti-

4 - Mevcut hastanelerimizin fenni inkişaf halindedir. Tesis edilen tohum ne başlanmıştır. 
ihtiyaçları her gün bir kat daha ikmal ıslfilı enstitü ve istasyonlannda memle- 8 - Ziraat bankası, son ziraat banka
edilmekle beraber icap eden tevoiler ya- kette ekilen hububat tohumlarının ıslA- sı kanunu ile sahipleştirilmiş ve progra
pılmakta bundan baıka dokuz viliyette hına çalışılmakta ve elde edilen tohum- mın ziraat bankasına kredi hususunda 

d h lar bazı mıntakalarda meccanen bazı tevdi ettiği vazifeler, çıkanlan kanun-
yeni en astane İnp edilmekte ve vedi ' yerlerde de maliyetten dun flatle dağ:ı- lar dairesinde tatbikat yolunu almış bu-
vili.yette yapdacak hastanelerin de pro- tılmaktadır. Halkın elindeki tohumların lunınaktadır. 
ieleri tamamlanmıı bulunmaktadır. meccanen temizlenmesi için de selektör- MUHABERE VE MÜNAKALE 

5 - Sıtma, verem, frengi, trahom ve !er ahnarak muhtelif yerlere dağıtılmış İŞLERİ : 
bütün bulatık hastalıklarla mücadele it- ve faaliyete geçirilmiştir. 1 - Kara, deniz, hava nakliyatına ta-
l · h · ti d 4 - Onnan çiftliği pulluk fabrikası alltlk eden !·'etme faaliyetlerinin tan-erıne e emmıye e evam edilmekte ve "' 
b ld ki tevsi edilerek geçen yıl yaptınlmış olan ziml memleketin lktısad! ve içtimai lh-

0 yo a t•.ıkilat her oene ge.U,letile- on bin pulluk göçmenlere ve kombina- tiyaçlarına uygun mahiyet ve Ahengi al· 
rek memleketin umumi 11hhatinin sailaı· !ara ve talip olan zürraa sat.ılım§ ve da- ması için bu işlerin bir elden yilrütııı. 
brdmaaına çalııdmaktadır. Bu huousta ğıtılmıştır. mesi zaruri olduğu göriilen ve bu lıbr,. 
kongre dilekleri im.kAn niobetinde elıem- 5 - Zira! sanayi üzerinde esaslı etüd- metler yeni teşldl edilen mUnakalAt ve-
miyetle dikkatte tutulmaktadır. !er ve çalışmalarla meşgul olunmakta- Wetinde toplanmıştır. Keza büyük bir 

6 - Gö · 1 • 1 k . dır. Muzır hayvanlar ve hastalıklarla ehemmiyet iktisap eden ve ihtiyaç ha-
. d hal ç~·en ıı erı g: ece göçmenle- mücadele işi fenni bir surette tatbik edil- llnde muhaberat işleri de bu hizmetler

n. er yer ı ve müsta ... il hale koymak mektedir. le ilgili göriilerek ayni vekAJete bağlan
gaye ve esası gözönünde tutularak bükü- 6 - Memleketin hayvan neslinin ıs- mıştır. Binaenalyh yurdun en mühim iş
metçe tesbit edilmiı bir program içinde lAh ve hastalıklardan korunması için !eri sırasında olan bu hizmetler bu ye-
muntazaman yürütülmektedir. gittikçe artan ve teşkilAtı genişliyen bir nl teşkilat altında en uygun şekilde nl-

GOMROK VE INHISARLARDA mesai tatbik edilmektedir. Bu hususta zamlanacaktır. 
-------------' mevcut depolar ve istasyonlar çoğaltıl- 2 - Posta ve telgraf hizmetlerimiZln 

maktadır. Bundan başka mensucat fab- memleketimizin en uzak noktalarına 
1 - Gümrük ve inhisar iılerinde pren· rikalanmıza maddei iptidaiye verecek kadar teşmiline çalışılmakta ve mer

sibimiz milli ekonomiye hizmettir. Bu ba- hayvan cinslerinin ısl§hı ve çoğaltılma- kez adetleri her sene muntazaman çoğal
kımdan tarifeler tanziminde bu esaslara sına da çalışılmaktadır. tılmakta<hr. Keza tren ve vagonlanmız
riayet edildiği gibi gümrüklerde yolcu- 7 - Ormanlarımızın fenni işletme, da da mürase!At kabulü usulü tesis edil
lara bilhassa turiotlere kolaylık olmak imar, arttırma ve koruma işleri ehemmi- mlştir. 

yetle göz önünde tutularak bu işlerin Telefon şebekemizin tevsiine munta-
üzere cbroıün neşredilmiştir. inkişaf ettirilmesine ait tedbirler alın- zam bir programla devam edilmektedir. 

Kaçakçılıkla mücadele için lizımgelen ınış, üzerlerinde çalışılmakta bulunul- Bu dört sene zarfında bir çok viJAyet 
tertibat alınmış, gümrük muhafaza teı- muştur. merkezleri birbirine bağlanmış bulun-
kilab kuvvetlendirilmit ve huduılardaki TİCARET İŞLERİ maktadır. Telsiz telgraf tesisabmız da 

muriyete eriıtinnek için milletin umumi kaçakçılığa kaqı lô.zımgelen tertibat İt· 1 - Parti programının talep ettiği asnn icaplarına uygun bir tarzda tak.-
ve yüksek menfaatlerinin icap ettirdiği tihaz edilmittir. •Memlekette kredi faiZinin ucuzlatılma- viye ve ıslah edilmektedir. 

ı d bilh sı işi• çıkanlan bir kanunla ve kurulan 3 - Kültürel ve sosyal hayatın mü-
iş er e, . aosa ikbsadi oahalarda, dev· 2 - Tütün zeriyatında tohumdan kredi müesseseleri ile kısmen temin essir bir neşir vasıtası olan radyo işi, 
leti filen alakadar etmek, ve devletin fi. başlıyarak ekim, tüfünün denklenmesi edilmiş, tefecilikle kanunu mahsusuna Ankarada en son teknik terakklyatını 
len yapıcılık alakasını temin eylemekte- ve yaprak tütünün işlenmesi hakkında tevfikan mücadele edilmektedir. cami büyük ve kuvvetli bir radyo ista&
dir. tetkiklerde bulunulmuş ve muvaffakı- 2 - Bankacılığımızın tekniğini ve yonu kurulmak suretiyle tahakkuk et-

Bugüne kadar olan mesaimizde buna yetli neticeler alınmıştır. Son 4 sene zar- balkıımzın bankalarunıza emniyet ve iti- tirilmiştir. 
uyularak husuoi oahada memleketin oana- fında tütün enstitüsü vasıtasiyle tütün- madını takviye etmek üzere çıkarılmış Halkımızın ucuz radyo temin etmesi 

!erimizin cinslerinin daha ziyade iyileş- olan kanundan bu yolda müspet netice- için icap eden tetkikler yapılmış ve bu 
ileıme iti ıüratli bir inkipf göotermekle tiriiınesine teşebblls edilmi§tir. !er ve inkişaflar elde edilmektedir. iş neticelenmek üzeredir. 
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Kara Yazısı 
Bayan "Servet,, in acıklı hayatı 

y AZAN: Üç Yıldız 
90-

Bir Meyhane Şarkısı 

Ankara Radyosu Mız:tSca~~AN~CARET ~ 
----1:.r T eacil edilmit olan (lzmir Esnaf 

DALGA UZUHLVGU ve ~a}i ~~ı Türk Anon?n ıir-
BUGVH k~ı) nm~ ödu~. par~ verme 11lcrile *- up-apcaama mutedaır beyannanıeai , 

ım ~ 183 Ka./120 ww 2279 ve 3399 numaralı kanunlar 
'1' A. p 3118 m. M65 Kes./ ıo ww. hükmü ile sicilin 2504 numaru"'-
'1': A. Q. ı~.14 m.15195 Kes./ zo ww. kayıt ~et~~~ ~iği ilan ol~ur. 

YAZAN: Fuad Edip 13,30 program 13,35 müzik (nctdi 1zmir ııcıli ticaret ~e~urlugu rea. 
müzik) Pi. 14,00 memleket aaat ayan, mi mührü ve F. Tenik ımzaaı. 

- 2 ajana ve meteoroloji haberleri. f 4,30 1 - Beyanname. 
Uyandığım vakit, kendimi karyolanın Şarkı bitince sordum. T"udt miiziii t - hicaz s>eF•Tİ Salim IZMlR ESNAF VE AHAU 

soğuk demirlerine yapııımıt buldum, ya- - Siz. bu prkıyı çok 9eVİ,yonmam P· bey 2 - udi Cemil hicaz pib: (Ne kil.. B A N K A S 1 
vaı yavq doğrularak kalltbm. Masanın liba? tün bi Rhep böyle) -' - R Fenan hi- 1,000tOOO T. L Sermayeli 
üzerindeki yan dolu sürahiyi yanan bağ- - Evet. .. Sarhoıluğumun ilk prltw- caz ..,b: (Ey benim konca gülüm) 4 - Türk Anonim Şirketi 

bileyim ben, öyle yolda lal atan- nma bo~alttım. dır da ondan. .. Cevabını verdi ve izah Yesari Asım hicaz prla: (Bilmem neye MERKEZ! : 1 Z M l R 
lara kasap çengelinde ciğerlere Acele acele giyindim. Kafamda hala etti: bir puseni) S - kemençe taksimi 6 - Şubeleri : ödemİf, Tire, Turgutlu, Apartıman hoşuma gitti. 

- Miintuip... f k d"l kadar sinirle- akşamki eenemlik vardı, otel kapısından - Her ihtiyar Kaptan gıDi ben de Sadeddin Ka---L --1..naz -rlt.a: 6 ___ ı.._ Salihli, Alqehir Dedim. Ferid bey: miyav ıyan e ı er ,. ....... _.... _ ~ 
_ O halde hemen ba ak,am. niyordum. Halbuki ~yle kadın.lar çıkarken garson sırıttı : şimdi karaya vurmuı balıia benziyorum naz longa. 14,40, I S,30 müzik (kan§lk Telsnf Adresi Heryerde :ESNAF 

ifi6aren burası sisin .. Daha tanuım lıi sokakta gıderken kım- - Dün gece b ir şeyler olmu~dunuz evliıtl. .. Yirmi yıl önce kanını kayhe~. prosrram • Pi.) 17,30 program, 17,35 Posta Kutulu : 251 
~ bizim, JeJi. Ben hemen " kendilerine ıakı!ma~ı, sul.'!1'.: beyimi ... Anlaşılan rakı size dokunuyor. Bana iki yaılannda bir kız çocuğu yadı- müzik (dana aaati- Pi.) 18,IS Türle mü- Sayı. ............. .. 

olan 
•. ı_; teJarik eJerim. madı, lal atmadı Jıye adeta uzu - Kızarak cevap verdim: gar bırakb. Tekrar evlenmedim ve bütün ziği (fani heyeti) 19,00 konu1111a (d11 p 

pp..... l" l - Evet... Öyle t.. muhabbetimi Betüle verdim. Kucağımda politika hldiaeleri) 19, IS Türk müziği 11/5/939 
- lkametgôlı meselesini anal- ar ~A kmdeı .. Bugün hep erkek- * büyüttüğüm bu biricik kızımı, bundan 1 tchnaz pmelilt pqrevi 2 - Dedenin fzmir vilayetine 

9IGO'UI·· M alı et ferin salaklarına rastgeldim .. Kim- Akşamlar. biribirini tak ip etti. Ben ele 

1 

dört yıl önce namuslu bir 1ıençle evlen· tehnu puaelik bestesi: (Bir deYlet için) 1zmir 
- Hayır •• Dedim a.. er . • • · t L-a bakma cbizim meyhane> nin gedikli mü terüe- dirdim .•• Sevinci görmeliydin eYlatt.. 3 - Cavide H•vnnn. -1ınaz bestesi: 2279 numaralı ödünr para venne --v: .. __ H--yı· ben -parım. Sıs •e suratuıı çevırıp e ocın - -...-- ... 2' 

...... ,___ -...- ,,-, _. L!I Halb L • b ka .,. ... an pe- rinden oldum. ilk günlerde yüzünü ya- ömrümde rakıyı ilk olarak bu düiünde (A•- -"Li bir) .. - Leminin .......Lnaz -r- Jamununun 2 inci maddesine tevfi· 
•ltaJ~-'--ıs lalan Olll'Sll onları cıı vue.. a11ı °' -·· 1 ...... ~.... ""'"' ,... ...,..... ... _ 1_ • d" l • benı· takip eden- dırgadığım meyhaneci, bana da sempatik irtim. Beni bir meyhaneye 1ıötürdüler. kı: (Nan firkat) Sedad özto-L --1..naz kan benbmn merkezi ile ödemia_ 
•--•• -!..linis. Ben mobilyacuu- pme UJen erın, ı " 11

·- ~· ,. 
-...-c. •"" l . t t t klarını söy görünmeğe başladı. Arkadaşlann meth Sarho•lugumw un ta§kınlığı içinde demin puselik -rkı: (G··--..lip gözya•ı 6 - ke- Tire, Turcnıtlu, Salihli ve Ala-hir 
" Jol~.-.-.. Hepsi bir günde ol- erın ve yanıp ." aş u l d - " ,... ~ ... •- T-

-y"- ---

8
. k .. d biliri. liyenlerin haddı hesabı o maz ı .. etmekle bitiremedikleri cb ib er turşusu• - çalınan meyhane şarkısını dinledim. O man taksimi 7 - ıchnaz pusclik şarkı §ubeleri için tanzim edilen senelik 

';.;:: s":':~lükr oJ:f:::.n b;, ikisini Dulercl_i. Onların büt~n dert - nun b en de tiryak isi idim art ık. .. kadar ho§Uma gitti ki... (Yandım deminden) 8 - Denizoğlunun beyannamedir. 
Hö,eriz. Ak,am sekizle doka% wa- lui, .ankı başka _der~lerı 3:o~maş V e nihayet hazan ccfknr dafutmak • Kaptan b aba, tekrar sustu. Kadehini tdınaz pwıclik vnrkı: (Yolun bulm m) ödünç para venne işleri bakkın-
~-~a pastahanede bulu.nru%. gibi hep erkcklenn dık!zatını çek- h azan ene eyab olmak> ve h azan d doldurup çekti: 9 - Dedenin tehnaz pusclik §arkı: (Bir daki 2279 ve 3399 sayılı kanunla-F "d b d kalıt;;· -;,ynl. mekten ibaretti. Dedım a .. Ben <yaran içre ho~ bir sohbete d almak> ar- _ Sözü uzatnuyalım evlat! .• Zavallı dilberdir) 10 - Sedad Öztopmğm tch- nn hükümlerine göre: 

en ey en • 0 b iL!! .. '' J" k kimse degıw•ı zusile akşamlan c~öyle bir kaç tek• atan- kızım, iki aylık gelin iken sizlere ömür.. naz pmelilc az 9emai9İ 20,00 memleket 1 -Banbmız, ödün,. para verme , ..... O kapıcının vadiği apartı- a RVtu yoıa uşecc . • % ....,. .İ.ibinin adresine gitti.Kon- dim .. Değildim ama bır kerre ol- lann arasına karı~ım. işte o gün bu gündür her akp.m bunıya saat ayan, ajans ve meteoroloji haberle- İflerinde; 
~L J • .ı "avaı yavaf alınyorum . * g eliyorum ve kendimden geçinciye kadar ri, 20, t 5 tcmsı1 (Mahmut dag~lnra düctü A - Arık kredi •eklindeki ikraz 

lııratı yapacalı, ikamelgan .ene- a ıre .. ı; • • b' d r·b. d. " 2' ~ 
d' . alı d mobil Fakat karalıtenmı ır en ıre e- Meyhaneyehergidişimde, sa"d kikö· ı içiyorum. YaznnKemalTözen) 21,15E.shnm, tah - muamelelerinden azami yüzde 12 
.::ı~"'J:lafO":a:';;1"~yİ ami ya;. iiftiremiyoru~:"d t h şed e kır saçlı bir ndamm ynlnız başına -cMcyhane şarkısını• dinlediğim za- vilat, knmbiJo • nukut ve ziraat borsası den 
nu.ffım I , Ak,am 6eRıZ e pas a aneye oturup rakı içtiğini görüyordum. Adını mnn, kızımın düğün gecesini, b enim ilk ( fiat) 21 ,25 n~eli plaklar - ~ 21. 30 B -Diğer ikraz muamelelerinden 

B d~a .. mı.. J mrdiğim zaman az daha "Sevin • <Kaptan b bn> d iye bağırdık.lan bu ih- sarho§luğumun neşesini hntırlı:>•or ve b ir müzik küçük orkestra - Şef Necip Aşkın 8zami yüzde 8~ dan fazla faiz alını~ 
ana apınmıyor um. 0

- k · ·ık b k k d b :ş· d' alı kiu kadar cimJen haylrıraca tun. t varın, 1 • " ııtta cndisini sev iren ir an için kendimi mazinin kucağına atıyo- 22,00 hnftalılc posta kutusu ecnebi dil- yacaktır. 
• ..-eı":..de d~ Vdıt öi· . K~reJehi masa~'! Ferid ... be!i durumu ·nrdı. Geç ve.kte kadar .demle- rum. Bu pıkı. geçmiı günlerimin knpı· lerle 22,30 mün"k kabare müziği • Pl 2-Müıteri nam ve heıabına ya· 

Je)'i as bir feY .eçiyorda. anam- ~inle beraber gorsem begenır- nir, ~va~~ ~:~_tığı zaman: larını aralıyarak gönlüme a~inaslar getiri- 23,00 son ajana haberleri ve yarınki pılan masraflardan nakli nUkud, ıi· 
PıJ - • .1 bö l __ c --• -~'-- sınıs.. « ay ı arım vuralım post:umuzu sır· yor ... Beni. meyhaneye çağıran da bu- program 23,tS,24, müzik cazbant - Pi. gorta, ardiye, muhafaza, ekspertiz, 
ue fOııı• ye ..uıns - r-... N'ı.. l ·ı 
Polıtim vardı. ına ı e... ltmız1t, dur... OPERALAR VE OPERETLER nakliye, lıammaliye ve saire gibi 
Aklıma Nihal geldi. O da beni görür görmez ayağa «Mey tasadduk edilen bir yere mih- - Yazık oluyor size ..• Kendinizi ha- 2t,05 Brüksel il: Kral santraç oynuyor masraf ve ücretler müşterilerden ah-
~abü fimdi 

0 
leokilhanede idi. kalktı. man olıolıml» rab ediyorsunuz. .. eledim acı ncı güldü. 21 ,20 Paris ( Eiffel kulesi): Bir opera nacak ve birinci maddedeki kayıt, bu 

B~e lu.zcağaa aculım. Gidip - Ah ablacığım... R P\ tini okuyarak c;ekilip ~iderdi.. - Harob olmağa o kadar muhtacım tcmaili. ücret ve masraflara şamil olmıyacak-
~ görmek, bir py i.deyİp ide- Diye boynuma sarıldı. Tevkil - Bir J?Ün ihsandan bu adamı so,.dum. lci. .. Bu prkmm bana verdiğini ne rliz. 21,35 Beromünater. Muaı1dli b ir temsil hr. 
meJiğini sormalı insanlı1ı icabı haneye gidip aradığımı söyledim. Yarın akşam seni tanıştırayım, d edi.. garların. ne engin tuzlu denizlerin, ne de 22,05 Milano: Uçan HolandalL 3 - Borçlu hesabı carilere tahak-
tJi. Kimsesi yoktu. Belki yanında Kulağıma: ............. .................... beyaz yelkenlerin sesi vermiştir. BOYOK KONSERL:ER kuk ettirilecek faizlert ticaret kanu-
parcuı da 701ıta... - Kiiçüğiim diye bıra'ktılCll'.. Kaptan baba ile karşı karşıyayı:z. Kaptan baba, kalkb chaydi eyvallah> 16,05 Droitvieh: Beethovenin eserleri nu mucibince her üç ayda bir reaül-
Doğraca tevki/haneye gittim. •• BirMEDJ •• Onu daha yalandan tetkik ediyonım. diyip gitti. Garsonu çağırdım ve tekrar 19,05 Doyç.landzender: Haydnin eser- male kalp edilecektir. 

BOJ gardiyanın odasına çıktım. Manalı çiz<>ilerin çevrel ... d iO.i vüziinde, meyhane şarkısını çalmasını söyledim. lcri. 4 - İkraz muamelatımızdan u-
Dnan aynı zamanda Sabri beyi SALiHLi iCRA MEMURLU. ı~brnp, nçık bir kitap gib i okunuyor ... Plak bitince ga rson yanıma geldi "'e ba- 21,55 Oslo: Wagner, Ravel ve Korsa- gari 15 günlük faiz alınacaktır. Şu 
ile tanıdığım biliyordum. Çünkü ~UNDAN : SM 'Oksnvtcı v e bnkt lımnın bütün canlı- na şunları anlattı : kofun eserlt'ri. kadar ki alacağımız faiz hiç bir vakit 
fıeni buradan Sabri gelip alırken hw Aizerinde.. - Meyhane şarkısını, Ka ptan baba 22,05 Lükaemburg: Liazt ve Beetho bir liradan az olmıyacaktır. 
tıralarında dostluk sözleri geç. Borcundan dolayı salihlinin es- - ~ii ha üçüncü d fadır görüyorum! çok seviyor b eyimt. Hikayesini size an- venin ~leri. 5-3399 numaralı kanunun me-
mifti. ki camiden abdurahhman oğlu ra- D edi. ı lcıttnı dır her hnldc. Ne zaman baktım 22.05 Roma: ~ıhov.r;nin eeerlcd. riyet tarihinden evvel müfterilerle 

B'lf gardiyan, kapıdan içeri gir- tidin taytan .. n pınarda 4-938 T. - Evet.. ATlcada!dar gethiyor.. ki, çok rakı içiyor •. Hemen koyarım bu SOLiSTLERiN KONSERLER( yapmıı olduğumuz muku·elename-
Jiğimi görünce "6.i hemen lanı- 42 nolu tapunun muhtevi olduğu Dolu kadehini İçti: plağı! •• Dinledikten sonra kalkıyor ve 18.50 Kolonya: P.i~o kon9eTi. lerin faize müteallik hükümleri, mu-
l:lı. Buraya « bti poıta» getirildi • 7352 M.2 bağın 72 de aekiz inti • - iyi etmivorlH diyf"'("e?.im ama, di- gidiyor... 19, 15 Münih: Piyano musikisi. kavelenin devamı müddetince ve ni-
iimi sannedere': falı mülkiyet hiaseai 3~9 cu- lim vnrmrvor bir türlli ... Bu sırnd 'l arka- -Sarho§luğu kötü müdür kaptanın) 19,35 Hamburg: Hnllc prkılan. bayet üç sene müddetle aynen tat-

- Sis de mi? •• dedi. ma S. 10-11 arasında aalihli icra d a.ol .. rdan hiri s:-arsorıu ,.,.wırdı ve kula~ı- - Yookl .. Yalnız onu evine götürüp 20. 15 Königaberg: Muhtelif parçalar. bile edileceği gibi 28. 5. 938 tarihine 
Bu aa J~ mi? •• mali sanki öte- dairesinde açık artırması yapıla- na bir şevler :<övledi .. Bir az sonra aihr yatırmak hayli mesele. .. iyisi mi, çal bu 22,35 Stokholm: Seçme ha..ı.t. tekaddüın eden tarihlerde yapılmq 

Jıi1.,. gibi ai.s Je mi yalıalanJınt.% cağı cihetle ra,idin salihliden aa- bir sitenin dokunaklı namr-lı-ri.,i teren- ııarkıyı... 23, I O Londra (Regional): Brahmsın olan İkrazabmızın tecil muamelele-
'demek iatiyordu. VUfUP aitmif ve ikametgahı da nüm eden bir plak sesi yükseldi. Değil mi ya beyimi.. fantezileri. rinde dahi eski faiz hadleri cari ola • 

.-:!I L • k 'nl'.., malum olmadığından ilin vara • Kaptan baba, elinde tuttui?u kadehi * NEFESU SAZLAR ORKF.STRAUR caktır. 
rar8::: ıs;.aeR ifi pıf ı ıae vu • kasının belediye ve icra divanha- mas..'\ya kovdu. Ve parmamvlec auınkı- Bana bu hikayeyi anlatan arlcadaı, 19,05 Frankfurt: Tayyarecı1er bando- Saygılanmızla 

- Hayır .. dedim .. Ben buraya nelerine de ayrıca talik edilmit nuzb l cıaretini yaparak <meyhane şar ı- sözü kendi hayatına intikal ettirerek de- su. On altı kunıtluk pul üzerinde 11. 
111._ • • • oldug-u ve bir itiraz ve diyeceği sı> "e-di. di kiı -------------- M 1939 a...-!L J Rendi kendime IUJ •İu rıca ıçın Pl~k. ic'nde bulunduğumuz d korıın S IZMIR ayıs uuın ve zmir Esnaf ve 
geldim.. varaa 20 gün içinde icra dairesine d h fa 

1 
- arhoı bir adam değilim ama, sey- 2 nci iCRA MEMUR- Ahali bankası reami mührü ve (lm-

bildirmeai tebliğ makamma kaim melankol"mni her an bir az 8 a z a- rek te içmiyorum. Sağa, aota iltifatlanmı- LUôUNDAN: zalar okunamadı). 
- Buyurun_, l olmak üzere ilan olunur. laştınyortfo. Ve l-ıu ml'!vhıırıe şarkısı: zı ekaik etmediğimiz için görünÜ§te ah- Açık artırmaya çıkan1an gayri 1794 (lOSO) 

6 l
!LDün ak,am Perimd hanım lıa 1798 (1055) cCAnan eline ıitnıete, bııbım çoktur. Lakin hakikat, bunun ta- menkulün ne olduğu: 

iT İ.Rle getirilen Nilıali görme Yol ~österir --ıer. fati J d .,...,,.. .. - .. - mamen aksidir. Ve ben, bu kalabalık 648 aa~lı Kapani zade sokak ~artiyle Hediyeye ait di~er nısıf 
yor am a... , _ .. SALIHU lCRA MEMURLU- Halck'" ibadet etmeh. içinde yap yalnızım 1 Geceleri kendi ken· 37 390 t l ta k h' b 

- Anladım, Jedı. Şu kuçuk kı- NDAN· Yeter bize mevhander ... • d 
1 

• •. aJ numara 1 ve pu ay- ıue ser est ol rak en coJ< bedel 
F k S h b d ôU im e bıı§ baıa kalmaktan korkarak, dına g. o.re 136-50 metre murabbaı verene ih le edı'lecel~t'ır. J bu nay-

a... a at ervel anım o ara a · Mısralariyle bitiyordu. h ah · "" 
valn b. :ı.ald ''- 'L-ı. kadeh'ı mey aneye gidiyorum. Ve tıpkı habra· s a ıçıncle 37 ve 39 taj numara- Tİ menkul üzerinde 'ıootek ••hı'b·ı 
, u; ır gece R ı ve ou •acx.ın Kadn' Ekeye 150 lira borçlu r:.:. Pliik susunca Kaptan !Jaba, \ L 1 -b at b akıld """"' annı 011.uduium ihtiyaı -.ıhot gibiı arını tafıyan ve 37 numaralııına alacaklılarla sair hak talebinde 
•er e ır. ı. kelekten Hasan oğlu ~yit Alinin 11 çekti ve: cBeni '-olumdan tutac-'L arL-..l-- .. ...-. 1100 39 al 700 l' b iJtelriler H :ıt a& &a--.ı -..,- • ve numar. ısına ıra ulunanların ellerindeki reıımi ve-

- .H.. IL!l ·d· '_J • .,. • c Y'~' 933 T. 6 No. lu tapuya baih Rkİz - Bana müaaade artJc ... dedi... ot- rum .. Bilmem bUlabilec:ek miyim) I..'» iri. tamamına 1800 lıra kırmet tak- ıa"ık'ı ı'le b·ırlikte ı'lan" dan 20 ııriin 
- vc.e'" er eaıguaı% '"m.. w· dekar ka den tarla halen çekirdeksiz ça kalın.. c--

na Peruad hanım var .. O da ba- Y beb dekarın 80 lira 
1 

il ll" al '"y Fuat Edip d.ır C?Iunan ve n~sfı ~ lıraya bi - zarfında müracaatları lazımdır. 
b d v il K J I üzüm bağının er a sma • garsona P gın ç ınmasını so - - SON - rıncı derecede ıpoteklı olan bir Aksi takdı'rde hakları tapu sı'c'ıl -

~ın _:~ anscı•bı • :! :· .. aç ke. a itibarile tamamına 640 lira kıymet liyen arkadaşa çıkıştı. _...:ı_ ki gınp \'&fth. a rı ueyı gorme ı• 
30 6 39 ·· N' b" 1 ) tapuya m~ut i ·ev. leriyle sabit olmadıkça paylatmn.-

terseniz çağırtayım.. takdir edilmit ve · d. Scl~hml'a .gu- - ıye oy e yaptın ltbu g~yrı menkulle!' açık artır- dan hariç kalacaklardır. 
H nu" saat 10.11 arasın a a ı ı ıcra - · .. · · · · · · m t 1 i · ı ayır K • 1 k a .. ıure ıy e ve peş n para ı e ıa- Artırmaya ittir ak etmek iıti -- ... • • ' dairesinde açık artırtnUı yapılmak Muamıza iki arkadat geldiği için ro- l f 8 1 bl k ld 

Ne,den hayır demıfl!m .• Bunu. üzere~ çıkanlmıfbr. Şartnameai tasını çoktan ppnnağa baılıyan kafala- ıg~ .çı .arı 1
• yenlerin kıymeti muhammenin 

bifmıyoram. Ba, gardıyanın Oila- bu gu"nden itibaren her kesin görebil- nmızın kınk dümenlerine uya.rak .ağdan, Depoya ihtiyacı b' Bıru~~ı da!ftı5rm1aaı .. 4-7-939 tand·. % 7 buculc niıbetinde pey akçesi 
nndan çıktım. Hava almak ve va- . . . .. uh b d I nl . ı?e ~.uıa ı a ı gunü saat 11 e veya millf bir banka teminatı irae 
fttt • k . . s· k •• t meıı ıçın açıktır. O gun m ammen soldan konuştuk ve mevzu u ara a O a ar ikincı ıcrada yapılacaktır. Bu ar- etmeleri lazımdır. Müzayedeye,· .. 

gdeçırmÇe L ıçın u ~d~ u aslyo- kı•metin yüzde 75 ini bulmadığı tak- kaynamı, oldu... Basmane ve Kemer istasyonla- T 
mrn an e11meceye gı ıp ge me . " .. .. baki kalmak n ak d Ga I ~·~~. % 7? niıbetin~ bedel tirak edenler prtnameyi görmüt 
f>ir bilet aldım. Elime bir azete dırde artıranın taahh.udu . . .. . * Y ının a zi er caddesinde venldıgı t&kdırde mııf b11ae mü- Ye lüzumlu malumab almıt ve 
alıp trene bindim. g ıartile 15 gün temdıt ve 15;.:~ ~~ Babokba bilır gbecel: .• ':~ı meyhanede Kap- 252 nu. KAVALA hanı içinde ke.~lefi~e.ti tec. avü etti.'ii tak_, dinle. bunlan tamamen kabul etmİf ad 

.,. •1 · •••tte en -~ı.. --"·--· aır tan a a e u ~ mevcut muhtelif daireler parça t b le d 1 _ '- b ı ati günü olmadığı ve oakıt ta aynı - 'k"-~~- akl l la 
25 1 h" d d • d iz] • mut ensme ı a e ı ecegı, ... ı ve iti ar olunur. 

ilindi olduğu için tren tenha idi. lecektir. ipotek sahı~ı :i:ı .ı ar20 ı,· yı d ıç .. :~ma an e;:~ 1 en .. :~n paki·a veya toptan kiraya verile- halde en çok arbranm taahhtidfi Şartname 14-6-939 Lırihindeıi 
Yani yal b" '- d u ı. baıkeca bir hak idc:lıa enn ır ucun an o ur ucuna a er er go ur- ce ır. Her biri zahi~, pamuk, baki kalmak f&l'liyle ikinci artır- itibaren herkeain sörebilmesı' ı' ,.ı'n 

nt.% ır 11a ına sırnaıımıııı ala ~•-L· I .1 • d - w .... h 1 d w ı t du. palamut d • d'- h :ı-edecek kim•e yoktu. Ama diye. gün içinde evr mU.Uite er~ e ıcr~ ug~nu, atıra ar taıı ıgı~ı an a ıyor ' er1 ve ıger uıuaatta maaı 19-7-939 tarihine müıadif açıktır. Daha fazla malumat al .. 
celuin" k' _ _J k' 1-L ı.__ dairesine müracaat etmelon abı Bır aralık heyecanlı bır macerayı ta- depo. ittihazına elveritlidir. Çartanba günü aaat 11 de yine mak iatiyenlerin 939-5102 doıya 

ız: ı muuam ı ar IR ou yo- • • 1 d ,_. . h kısı 1 latıw f • • • d ki tı·b• 1a düıtün, sıTnafıldılıtan lalan iN takdirde satı§ bedelinin payla!mum- mnm ıyor u :ıtı, gme mey &ne pr. ça • ,,en erın ıçın e sa ı ıne dairemizde icra edilecektir.811 ar- ile memuriyetimize ve m6nadiye 
diye korLuyo K Lhı w dan hari,. bırakılacaldan ilin olunur. ddar ... Kaptan birden sustu ve dınleme- müracaattan. tırmada Mehmede ait nıııf hine- müracaatları ilin olunur 
• R r•un.. OTR gam • % w b 1 d ' 
dan değil, •inirlenJiğinıden ... Ne 1797 (1054) ge aşa ı. nin ipotek bedelinden fazla olmak 1805 (1049)' 

ucuz KOLONYA 
Limon Çiçeği 
Menekşe 
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Şipr 

Kır Çiçeği 

DEPO: 

Yarım kilo: 100 Kuruş 
YARIM KiLO: 75 KURUŞ 

Şifa Eczanesi 



Danzig'de • 
yenı vahim hadiseler 

Almanlar serbest şehirde sudan 
yapıyorlar ve tahriklerine 

bahanelerle 
durmadan 

tevkifler mütemadiyen 
devam ediyorlar 

Bir Leh gazetesi diyor ki ~Sulh çephesi kuvvetlen.iyor 
"Polonya lüzunJu dakika ~e ince 
vaziyete hikim olmağı bilecektir,, 

Var§ovada bir sancak türeni 
BERLİN, 26 (Ö.R) - Danzigde ye- olmaksızın, tevkif edilmiştir. göre : Danzig ahalisi Almanyaya iltihak 

niden vahim hadiseler baş göste~tir .• j Diğer taraftan, serbest şehir arazisin- arzusundadır. Dan.zigde Leh yoktur ve 
Umumt efkar bu hadiseleri bUyük bir deki Şegenhof mevkiinde bütün mağaza Danzi,,. ahalisini r ahat ve serbest yaşa
alaka ile takip ediyor. Polonya gazetele- sahipleri, nasyonal sosyalist partisinden, makta~ meneden Lehlerdir. 
rl h§disclerden Almanyayı mesul tuta- 1 Lehlere mal satılmasını ı;nen~~e.1:1 bU: ı:ı- •Bu telki~lcrin hangi gayeye matw 
rak Almanya aleyhinde ağır ve şiddetli mim almışlardır. Danzıg hük~etın~ olduğu. ına.Ium~ur. Eu şartlar~ içinde 
neşriyatta bulunuyorlar. 1 emriyle dün Leh ş~förü Mo~kı tevkif Le~ rnılletı sakın kalmalı v,e sogukk~-

V ARŞOVA 26 (Ö.R) - Lodz civa- edilmiştir. l\1oravski meşru ınudafaa va- 1 Wıgını elden bırakmamalıoır. . ~his
rında Adoli Uzak fabrikalarında sabo- z.iyetinde kalarak, geçen cumartesi gü- tan, Danzigdeki haklarının kendısınden 
taj (Tahrikçilik) hareketleri keşfedil- nü bir Danzigliyi öldürmüştü. 1 nez'ine razi olmıyacak ve l~zumlu A ~a-
ın.iştlr. Piyetlo ve Siranhofta Leh evlerinin kikada harekete geçerek vazıyete haklın 1 
Yapılan tahkikat bu tahrikçilerin, bir I duvarları.na k~tı:anla : ·~lman~ay~ ilti-

1 olmağı bilecektir. 
Alman usta başı.c;ının teşvikiyle, Alınan hak isterız!• gıbı muhtelif tehdıt cumle-
işçileri tarafından işlendiğini göstermiş- leri yazılmıştır. V AR$0VA, 26 (A.A) - Danz.igde 
tir. Leh gazeteleri bu hareketleri yeni bir Polonyalılar aleyhinde cereyan eden h!-

Lehli ameleler müdüriyetten Alınan tahrik addetmekte ve Alman matbuati- diseler hakkında Ekspres Poranny ga
!şçilerin işten çıkarılmasını talep etmiş-' le Danz.ig gazetelerinin ne~iya~ reza- zetesi, Polonyanın serbest şehrin sük\l
lerdir. Bu suretle hareket edilmişüi'. let diye tavsif eylemektedir. Milli par- net ve asayişinden mesul iken bu işte 
VARŞOVA, 26 (Ö.R) _Milletlerce- tinin organı olan •Kuryer Varşavsk~ı muvaffak olamıyan Danz.ig polis müdü

miyetinin Danzig fevkalAde komiseri j Danzigdeki vaziyeti şu suretle tefsır rü Forbesin vazifesinden azlini isteme-
Profesör Şarl Bukart, serbest şehirdeki I ediyor : . . . si 18zım geldiğini yazmaktadır. 
vazifesine avdet etmezden evvel birkaç l sGardhof ve !-ısa~ hadıs~lerı .~a~- Vieczor Varşavsk.i diyor ki : 
güne kadar Varşovaya gelerek Leh hü- lar tarafından bıle bıle tahrık edilmı~tır. Danzig ha~seler!ni? P~lo.nyaya karşı 
kümeUyle temas edecektir. ı Maksatları Almanyadan daha az mute- yapılan. tah~ı~At zı:ıcırlerının halkalan-

V ARŞOVA. 26 (Ö.R) - Danz.igden arrız ve daha sakin bir devlet mevcut nı teşkıl ettıgıne ş.uphe yoktW:··. Fak~t 
bildiriliyor : Danz.igde ikametgahı olan olmadığını ve fakat Avruparun biricik Poloı:ıya ~altıktaki .menfa~tle:ı:n t~.~ 
bİI' Leh vatandaşı Danzig uıbıtası tara- nevraljik (Vecalı) noktasının Danz.ig ol- 1 edebılecegınden emın oldugu ıçın b~tiln 
fından geceleyin, malam hiç bir sebep duğunu göstermektir. Bu nazariyeye hadic;eleri sükililetle takip etmektedir. 

F ransanın Maliyesi 
artık çok sağlan.dır 

""ransız Milleti 
---tr·---

1 

nomik -vaziyet hakkında ha, gösteren 
emniyet fikdanı münaseb~tile salahiyetli 
lngiliz gazetecilerinin neşriyatile karşılat-

Bu uğurda kendisine 
tahmil edilen f edahar

l ıklorı cesaretle · 
kabul etmiştir 

Alman nıaliyesi ise 
---~.---

/ngiliz gazetesine 

tınlınca ehemmiyeti bir kat daha art
maktadır. 

Paria 26 {AA) - Ma1iye nazırı Rey
naud radyoda verdiği nutukta dün öğle
den sonra kapanan istikrazdaki muvaf
faluyeti bilhaaaa kaydetmi, ve bunun 
Frangın bugün sağlamlığında ihtilaf ol
mıyan bir para olma5ından ve istikraz 
muamelesinin Fransız devlet tahvillerinin 
yü)c.selmeainden sonra yapılmı~ bulunma
ımdan mütevellit olduğunu bildinni,tir. 

Nazır hazinenin her ihtima1e hazır bu-

gö;e oldukça bo- lunduğunu, politikuının deii,memiı ve 
daima mali piyuaya uzun fasıla1arla mü

z u k bir manzara racaat prentıôine dayanmakta olduiunu 

arzedi yor bildirmi,tir. 
T . Reynaudun verdiii ikinci haber Fran-

Londra 26 (ö.R) - c aymın 1taze- sanın bundan böyle hariçte kısa vadeli 
tesi Fransız maliye nazın B. Renonun borcu ,_al ld v d N d • • • • • a. mamıo o ugu ur. azu emıt-
nutkundan ve Fransız malı vazıyebnın tir ki: FT'ansız Mali11e nazın Reynö 

doğrulmasından büyük bir takdirle bah- Fransa hariçten bir çok kısa vldeli bertaraf edilmi,tir. 

ıeaerek şunları yazıyor: borç akdetmiştir ki bunların 5, 6, tarihi Reynaud, Fransız bankasına ıon iki 
c lngiliz milleti de bu vaziyetten Frnn- ile önümüzdeki 29 / 2, tarihi arasında ge- gün zarfında altı buçuk ton altın girdiği

aız milleti kadar memnundur. Sermayele- lecek olan toplanmış vadeleri memleketi ni aöylemi§ ve bunun Franaarun gayret
rin Fransndan kaçtığı buhranlı seneler harp hazinesi aleyhine altı milyar altın Ierini değersiz göstermek istiyenlere bir 
artık geride kalmıştır. Bununla beraber, 

1 
tediyesine mecbur edecekti. Bu tehlike cevap teşkil ettiğini ilave etmiotir. 

yakın maziye kadar devam eden bu 
buhranlı vaziyet bir çok kimseleri şu ıu
ali sormnğa sevkediyordu : Acaba Franta, 
bu mali karı§ıklık içinde, belini doğrul
tabilecck mi~ Halbuki Fransa daima, 
en ümitsiz vaziyetlerde bile, yabancıları 
hayrette bırakan bir sürntle doğrulur. 
Fransız milleti bu uğurda kendisine tah
mil edilen fedakitrlıkları cesaretle kabul 
etmiştir. Artık Fransa.d a fnbrikalar tam 

randımanla işleyor. Mill etin birliğini için 1 
için kemiriyor gibi görünen ~iddetli si
yasi kavgalar süratle tesviye edilmiştir. 

Fransanın yıkılmasını bckJiyenler daima 
hayal sukutuna mahkumdurlar.> 

Bu makale, Alman ekonomisinin bo
zuk vaziyeti ve Almanyada mali ve eko-

Habeşistanda iktısadi vaıiyeti n 
köt .. lüğünü ne düzelte bilirmiş? 

Roma 26 (A.A) - Ayan meclisinin dünkü celsesinde ltalyan Af
rikası bütçesinin müzakeresi esnasında B. T eruzzi Libyamn siyasi ve 
askeri vaziyetinin gayet mükemmel olduğunu ve ltalyanın 20,000 
muhacir kolon sevketmek suretile orada yeni bir kolonizasyon sistemi 
meydana getirdiğini söylemiştir. 

B. T eruzzi sözüne devo.mla demiştir ki: 
Habe~istanda siyasi ve askeri vaziyet iyidir. lktısadi v nz:yet bir ta

kım amillere bağlıdır. Bu meyanda Süveyş kanalı ve nakliyat ücreti 
meseleleri vardır. Bu sebepler ve neticeler tadil veya tasfiye edildiği 
takdirde vaziyet normalleşecektir. 

Ayan meclisi müteakıben halk kültürü nezareti bütçesinin tahmi
natını müza..r,.ere etmiştir. 

lngiltere ile Sovyet Rusya arasın
daki görüşmeler çok müsaittir 
Fransız gazeteleri 
DiYORLAR Ki: 

"lngiltere - Fransa - Rusya - Po
lonya - Türkiye - Yunanistan ve 
Romanya ile beraber çok sağlam 

bir blok teşkil ediyorlar 

-~-~c~~·fw..;.~~~-~~~~~,~~~«•~-~-~ 

Madam Tabuis Fransız hariciye nazırı Bonne 
PARİS, 26 {Ö.R) - Yannki cumar- nutkun İngiliz - Rus anlaşmasını teba- istifade eyliyecektir .. Bu pro]enln estd 

tesi günü sabah saat onda Elize sarayın- rüz ettireceği bildiriliyor. hatları Varşova ve Bilkreşe de bildiril
da cümhurreisi B. Lebrünün başkanlığı ROMA, 26 (Ö.R) - Resmt İngiliz miş ve her iki devlet buna karşı biç bit 
altında bir nazırlar konseyi toplanacak- mahfcllerinde verilen malfunata göre, itiraz serdetmemiştir. 
tır. Konsey müzakereleri hemen tama- İngiltere, Sovyet Rusyanın son proje- Epok gazetesi diyor ki : 
miyJe haricl vaziyetin tetkikine tahsis sindeki teklifleri aynen ve tamamen ka- Sulh cephesi takviye buluyor. Bu cid-
edilecektir. ıbul etmiştir. den insanı memnun edecek bir keyf:i-

BB. Daladiye ve Bonne Lord Halifaks ROMA, 26 (Ö.R) - Gazeteler İngiliz yettir. İngiltere, Fransa. Sovyetler bir-
ile muhavereleri ve cereyan etmekte Sovyet anlaşmasının Japonyada yapaca- liği1 Polonya, Türkiye bUyük devletleri 
olan müzakereler hakkında konseye ma-,ğı akisleri kaydediyorlar. Japonyanın Romanya ve Yunanistan sağlam bir blok 
IQmat vereceklerdir. Hariciye nazın İngiltere - Fransa ve Amerika ile mü- teşkil etmektedir ... Vakıa F.ransa benüS 
Cenevrede yaptığı son muhavereleri de ' nasebetlerinde baş gösteren vahim ih- Ankara ile bir anlaşma akdetmemiştir .. 
bildirecektir. tilM bu suretle daha had bir şekil ala- Fakat bu da pek yakında muhakkak VO-

PARİS, 26 (Ö.R) - Hariciye nazın caktır. kua gelecektir. 
B. Bonne saat 15.30 da Sovyet Rusya P ARİS, 25 (A.A) - Bütün gazeteler Ordre gazetesi diyor ki : 
sefiri B. Suriçı kabul ederek Cenevrcde Moskova ile anlaşmanın pek yakında İngiliz - Sovyet mUzakerelerinln nıO
Lord Halif aksla B. Bonne ve B. Maiski imzalanacağı hususunda müttefiktir. Bu 1 sait surette inki,"iah karşısında Alman 
arasında mutabık kalınan prensipler anlaşmaya temas eden Jour gazetesi di-ı gazetelerinin gösterdiği hırçınlık ve .;. 
esası dairesinde hazırlanan üç taraflı İn- yor ki : nirlilik eğer hfila bir şüphe var ise ku
giliz - Fransız - Rus paktı projesinin Eğer Stalin teklif edilen plam kabul 1 rulmakta olan cephenin sulhu kurıar.
metnini kendisine tevdi etmiştir. ederse müzakereler gerek bilvasıta, ge- cak yegfuıe barajı teşkil ettiğinbı bari' 
Eğer proje Sovyet hükümetinin ka-

1 
rek doğrudan doğruya üç taraflı karşı- bir bürhanıdır. 

bulüne iktiran ederse, Londra, Paris ve ı lıklı yardım taahhütlerini ihtiva eden Populaire gnzetesi diyor ki : 
Moskovada müştereken yapılacak bir bir paktın imzalanması ile pek çabuk Bundan böyle hiç bir kimse ve bll
dekl!rasyonla kabul edilen taahhütlerin surette neticelenecektir. Doğrudan doğ- hassa mihver şurasını bilmemcz.lik ede-
yakında ilAn edileceği ve paktın imza- ruya karşılıklı yardım taahhütlerinin mez ki, sulhun müdafaasını istihdaf 
sına kadar bu deklarasyonların onun mahiyeti her kesçe malfundur. Bilvası- eden birliğin kuvvetleri iki diktatöre 
makamına kalın olacağı ümit edilmek- ta karşılıklı yardım taahhütleri ise üç kendi olmak üzere karşı taraftakileriıt 
tedir. Fransanın Moskova sefiri B. Mag- devletten her birinin kendi hususi ta- hesaplarını teker teker görebilmek ün* 
yor bugün vazifesi başına gitmek üze- ahhUtleri dolayısiyle harbe girmek mec- dinden de vaz geçmelidir. 
re Paristen hareket edecektir. Dün ha- buriyetinde kaldığı zaman diğerlerinin j Justice diyor ki : 
rlciye nazırı B. Bonne ile görüşerek en yapmak mecburiyetinde bulunacak.lan 1 En basit formüller en iyisidir .. HerkeS 
son talimatını almıştır. yardımdır. Bu suretle mesela Fransa ve bilmelidir ki, gerek sulhu idame içbl 

MOSKOV A, 26 (Ö.R) - Sovyetler J İngiltere Baltık devletlerini garanti ede- 1 gerek harp yapmak için İngiltere, Frao
hariciye komiseri Molotofun parlAmen- bilecek ve bu takdirde bu taahhütleri- ' sa, Polonya ve Sovyetler birliği yanya
toda Sovyetlerin harici siyaseti hakkın- n ifa mecburiyetinde bulunduğu zaman na yürüyecekler ve partiyi kazanacak
da mühim bir nutuk söyliyeceği, bu İngilterenin ve Fran.c:anın yardımından }ardır. 

Prag'da 
Bana önünde bir 
bomba patladı 
Prag, 26 (A.A) - Dilıı akşam burada 

yahudi mahallesinde havra civannda 
bir bomba patlamıştır. Bir evin ön kıs
mı tamamiyle harap edilmiş ve bir çok 
kişiyi enkaz arasında bırakarak yaralan
masına sebebiyet v~. 
Diğer tara~an V encoslas meydanında 

da yahudi meselesinin çabuk bir hal su
retine raptı lçln gece bir faşist tezahUril 
olmuştur. Polis bu toplantıyı dağıtmış-
tır. -·-Pragda solıolların 
merlıezine IJaslıın 
LONDRA, 26 (Ö.R) - Gestapo Prag-

da Sokollann umumi karargahında araş
tırmalar yapmıştır. Vaktiyle zirat re
forma bürosu azasından olan yüksek 
ziraat memurlnrı tevkif edilmiştir.. Bu 
tevkifat, siyasi ve ekonomik sahada mü
him rol oynamış olan bir çok Çek şah
siyetlerinin suiistimal iddiasiyle toplan
masına dof.'l'u ilk adımdır. --PADEREVSKI 
KaJp hastalığından 
mustarip .. 
NEVYORK, 26 (Ö.R) - Meşhur pi

yanist (Ve sabık Leh reisicümhuru) 
Paderevski kalp hastalığından mustarip
tir. Dün Nevyorkta verdiği resitalden 
az evvel bir rahatsızlık hissetmişti. Şim
di nisbeten daha iyi olduğu bildirilmek
tedir. 

ltalyan 
ispanyadan 
gemilerinin 

Lejyonerleri 
ayrılmak 

gelmesini 
ıcın nakliye 

• 
bekli yarlar 

General Franko ispanyadan aynlacak olan Lejyonerleri teftit ediyor 
Madrid 26 ( ö.R) - ltalyan lejyonerlerini alacak nakliye gemile· 

rinin Kadikse gelmeleri bekleniyor. Bunların ispanyayı terki sırasında
ki veda merasiminde lspanyol hükümetini kimin temsil edeceği henüz 
malUın olmamakla beraber general Kiepode Luyano her halde bu me
rasime iftirak edecektir. 


