
44 • GAZt BULVARI IZMIR • 44 
imtiyaz sahibi: ŞEVKET BiLGiN 
~uhanir ve umumi neşriyat mUdUrO: 

No. 10203 Kırk Dördüncü Yıl FIA'J'I (5) KVRVŞ2'UR 10 Apstos _!!rşembe 1939 
--~~~~~~~~~~~~~= 

HAKKI OCAKOt;LU 

ABONE ŞERAiTi 
Ol'{ AM MODDE'11 TUrkiye için Hariç tç:tD 
.,...... • • • •••••••• 1400 ıtoo 
411. ~ • • • • • • • • • • • •• • • 750 Jl50 

~Ciinü ıeçmit nüshalar (25) kuruftıır. 
L T E L E F O N : 2697 -~derecabndan eazetemiz mesuliyet kabul etmez. 

• Loyd Corç'un mesajı 
Londra 9 (A.A) - B. Loyd Corc, Çe

koslovakyanın kurulutunun 21 inci yıl dö
nümü münasebetiyle, lngiliz gazetelerinde 
çıkan bir mektupla Çekoılovaklara hitaben 
ümid ve cesaret veren bir mesaj gönder
mektedir ..• 
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Trakya manevralarına hazırlık 
ta-&!illi Şefin m&nevraları 

kip buyurmaları mu te ..... 
s 1 MA L 

Şimdiye kadar yapılmış olanl<ırdan daha şümullü o acak, 
>tf otör. Ü kuvvet erle hava filolarımız iştirak edeceklerdir 

Tunca 
Sahilleri · 

-o--

lt4anevradan sonra 
yapılacak büyük 
geçit resmi için mü· 
nasip görülmüştür 

l'rfancVTalarda '1'1trk tankları • 

[(oopera
tif çiliğe 

---ı:;..---

~IWaffalııyet silcihını 
eıtmeliylz-

-J;J>.-
HAKKI OCAXOCLU 

1~ir K 'fi B" ı·~. . d .. ~G ooperatı er ır ıgının un-
ı~·· heyeti umumiyesi, Cürnhuriyet 
~inin iki cepheli bir zaferini bir 
~E . gözlerimizde parlatmıştı~. Bu 

i{'n birinci ceph.esi .so~yaldır.: .. 
~ ~.heyeti umumıye ıçtıma~ kuç~k 
~. ~oylü, müstahsil kongresı halın
tıı·~ı. Sekiz bine yakın incir ve üzüm 
~ b~tahsilinin yüzden fazla delegesi
~ ır araya toplıyan bu içtimada ser
~ t ?tıünakaşa, hüsnüniyete müste
Uı..tenkid ve objektif rey her şeye 
~ olmuştur. Hakiki demokra~i
~k llıemleketimi7;de ne kada~ ~erın 
~k·ler saldığını bılhassa bu gıbı ha-

lstanbul 9 (Hususi) - Trakyada yapdacak askeri manevra
ların hazırlıklarına hararetle devam olunmaktadır. Bu seneki 
manevralar şimdiye kadar yapılmış olanların hepltİnden daha 
şümullü olacaktır. Manevralara motörlü kıtalar, tayyare defi 
toplarımız, hava filolarımız eeniş mikvasta iştirak edeceklerdir. 
Manevraları Reiaicümhıır Milli Sel lnö:ıünün bizzat takip buyur
maları kuvvetle muhtemeldir. 

Manevralardan •onra yapılacak bii.vük resmi Recid icin Tunca 
•ahilleri münasip ~örülmüştür. Manevraları idme edecek yi.ik•ek 
kumanda heyeti bugünlerde Trakyaya hareket edeceklerdır. 

Satiye işi için 
Sorgu hikimi B. Sami 

kararını verdi 

~ halk toplantılannda görüyoruz. 
~ cUtat zaferin ikinci bir cephesi de 
~ sosyal, hem de ekonomiktir. 
>~!>;ratifçilik hakkında çok şe?'ler 
L,~ı ve söylendi. Kooperatıfler 
~ında açık veya kapalı pek çok Soldan itibaren: YU8Uf Ziya ôniş, Is maü Isa, Malik ve Tahir Kevkeb 

Moskovaya giden Fransız askeri heyeti azaları bir arada 

Askeri heyet görüşmeleri 
Mareşal Voroşilof 

Sovyet heyetine 
Moskova 9 (A.A) - Sovyetler birliği 

halk komiserleri meclisi, Ingiliz ve Fran
sız askeri heyetleri ile görüşmelerde bu
lunacak olan Sovyet nskeri heyetini seç
miştir. 

Sovyet askeri h t>yeti, şu zevattan mü
ı·ekkeptir: 

Heyet reisi: Mareşal Voroşilof, mlida
foa halk komiseri. 

riyaset edecek 
Heyet nznsı: Birinci sınıf ordu kuman

danı Şapoşnikov, genel kurmay başkanı. 
!kinci sınıf fırkateyn kaptanı Kuznetzov, 
asker, bahriye halk komiseri. 

!kinci sınıf ordu kumandanı Loktio
nov, askeri hava kuvvetleri baş kuman
danı. 

Kolordu kumandanı Smorodinov, ge-

- SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -

lzmir Tarım kooperatifler birliği 

Yıllık içtimaını yaptı 
Kooperatifçilik muhitimizde inkişafını 

gösteren içtimada faydalı kararlar alındı 
lzmir tarım satış kooperatifleri birli

ği heyeti urnuıniyesi dün saat 14,30 da 
Izmir ticaret ve endüstri odasında top
lanmıştır. içtimada 10 incir ve 8 üzüm 
tarım satış kooperatifi ortaklannı tem
sil eden 138 mümessil asaleten veya ve
kaleten hazır bulunmuşlardır. Her mü
messil 50 veya daha ziyade ortağı tem
sil etmekte idi. 

letmck prensibini takip ettiğini bildir
miş ve bu maksatla, hem de Ege mınta
kasınm incir ve üzüm kadar mlihim bir 
mahsulü olan pamuğu da ~kilitlandır
mak maksadiyle pamuğun 'b8§ mahsul
ler arasına alınmasını teklife~. 

Söz alan murahhaslar, idare meclisi
nin raporundaki izahata teşekkür et
mekle beraber ortakların düşlincelerine 
tercemnn olmu.~lar, mahsulU avansları
nın piyasa fiati üzerinden tediyesi, şa
rapçılıkta yalniz ortak üzümlerinin kul
lanılması gibi mütalaalar dermeyan ede
rek pamuğun baş mahsuller arasına 

alınmasının teşkiUitı ağır bir yük altın
da bırakması endişesinin varid olup ola
mıyacağını sormuşlar ve umum müdür
den izahat istemişlerdir. 

B. Muhip özyiğit çok açık ve mukni 
izahat vererek kooperatifçilikte piyasa 

- SONU 2 İNCİ SAHİFEDE -

Memnuniyet verici 

Bir tekzip 

Dr. Celil 
Muhtar 

Servetini Pariste 
Pastör müessesesine 
değil, lstanbuJda 
Darüııafalıaya 
terlıetmiştir-

---··---
Doktor Celal Muhtann tedavi edil

mekte bulunduğu Paris Pastör cm
titüsünde gözlerini kaybettiji ve h. 
rada teduisine devam edilmek pr
tiy)o bütün servetini mezkfir mües
seseye terkettiği hakkında gazeteler
de son 2aJDa11larda haber ve yazılar 
çıkmıştı .. Batta bir çok kimseler B. 
Celil Muhtarı kendi memleketinde
ki bayır müesseseleri dururken mu· 
avenete biç te muhtaç obmyan bir 
ecnebi müessesesine btitit:n IM!.l'Vetini 
terketmiş olmasından dolayı tenkit 
etmişlerdi.. Çünkü Celil Muhtar 
memleketin aayılı zencinlerinden 
maduttu.. Dün İstanbul muhabiri
mizden aldığımız telgraf bu tenkitle
rin yersiz olduğunu ve memleketi
mizde yetişmiş, memleketimizde ser
vet sahibi olmuş olan B. Celil Muh
tann servetini Pastör müessesesine 
değil İstanbulda Darüşşafakaya ter
kettiğini bildirmektedir. Bu haberi 
memnuniyetle derccdiyoruz : 
İstanbul, 9 (Hususi) - Profeaör 

Akil Muhtar, kardeşi Celil Muhta
rın sen·etini Pastör müessesesine bı
raktığı hakkındaki ~ayialan tekzip 
etmiş, bu servet Darüşşafakaya ter
kedilmiştir, dcmi~tir. 

i~l(idler yapılmıştır ve hiç .ş~phesiz . . Istanbul 9 (Hus~si) - ~atiye bın:ısı rar vermiştir. Kararnameye göre B. Refi 
~da yapılacaktır. Prensıbı umu- ışı maznunlarının nihayet hır hafta içın- Bayann. ceza kanununun 64 cü maddesi 
~~etle iyi bulanların tatbikata itiraz de ikinci cezada m~a~emeler~e başla- de1fileti ile 205 inci maddesi mucibince 
~ı.~lerj oluyor. Fakat asıl alakadar nacaktır. Sorgu ha~ B. Samı Erd~~ tecziyesi istenmektedir. Bu madde, beş 
't~lar; köylüler ve müstahsiller bir yolsuzluk hakkındakı kararnamesını seneden aşağı olmamak üzere hapis ce
~'IQ. gelince, işte görülüyor ki her yaı.mağa baş~aınıştır. Hllim, ~- Refi zasını emretmektedir. Sorgu hakimi di
liiçı~-~ağmen dört elle hem Koopera- Bayann da lil:z:umu muhakemesıne ka- ğer suçlularında tecziyelerini istemiştir. 

idare meclisi reisi Dr. Sabri Akın iç
timaı açmış ve riyasete ittifakla Tur
gutlu ortaklarından Manisa mebusu B. 
Yaşar seçilmiştir. Derhal ruznamenin 
müzakeresine geçilerek idare meclisi ra
poru okunmuştur. Bunda birliğin bir se
nelik faaliyeti iznh edilmekte, üzüm ve 
incir ihracatının neticeleri gösterilerek 
ortaklara piyasa vasatilerinin fevkinde 
tediyat yapılabildiği tebarüz ettirilmek
te, birliğin şarapçılıktaki faaliyetinin 
ehemmiyeti, piyasanın ihtiyacı olan ke
resteyi vakıt ve zamanında temin husu
sundaki hizmeti gösterildikten sonra her 
hususta hükümetten ve krediler hakkın
da milli bankalardan gördüğü müzaheret 
şükranla kaydedilmekte idi. Yönetim 
kurulu netice olarak birliğin herşeyi 

hlikümctten beklemek istediğini ve mas
raflarını azaltmak için iş hacmini geniş-

·······~·~················~·~~~~·~·······························ı 

• • 

iı4 '~e. hem de Kooperatiflerine sa- ş 
~~'lorlar. Demek ki, tesanüd, basiret 1 • • M • ııA f h t • 
~~~~;~t-;.~;.~~ı:~~~~::::~~ zmırın ı ı e e asre ı 

j:' hır müşahede! 
~""kat Kooperatifçiliğimizde her 

~~klunda. her şey kusursu~ m.u Beledı·ye 
~t\ ) Hayır. Bunu en az ıddıa reisimiz bu tahassürü arzet

yarın Ankaraya gidiyor mek • 
ıçın 

• 
D ~n samimi Kooperatifçilerdir. • 
~ ha çok noksanlar var. Yapıla
~ ÇQk İş var. Hiikümetten, birlik
>ıı.td Ve kooperatiflerden beklenen 
~ 'ıtı, Rayret ve emek sayısızdır. •• 

~ia~0Peratif1erin muvaffak olması- Fuarın açılışında bulunmak uzere başta Yavuz, şanlı 
'i 'lo?0 ruz. Fakat bunların sermaye- • • 

>~t. 13~~~: Bütün işleri ~re~i~e ?ön~- donanmamızın da lımanımıza gelmesı muhtemeldir 
>iiku Utun muamelelen ezıcı hır faız v • 

ltı~~ .a.ltındadır. Bu meseleyi hallet- 20 Agustosta açılacak İzmir Enternas-
~kıçı? miistahsilin hüsnüniyeti, 7.onal ~uarı h~zırlıklar_ı ikmal ~.dilm~k 
~~ atı, hatta ferağati kafi değildir. uzeredir .. Tesısat ve ınşaata muleallik 
lü, l"l~ratif Birlikleri, her ticari teşeb- büyük işler bitmiştir. Tezyin ve dekor 
~~ıbi, ihtiyaçlarının hiç olmazsa işleriyle uğraşılmaktadır. Belediye ve 
)~'I e ellisini karsılayacak bir serma- fuar komitesi reisi Dr. Behçet Uz dün 
~ 'tio olma~!la, sa'hio kılınmaz- akşam 430.000 metre murabbalık Kül-

ONU 2 INCt SAYFADA - tlirpark ve fuar sahasında umumt bir 
lf4kKJ OCAKOGLU teftiş yapmıştır. 20 Ağustosta fuar açıl-

dığı zaman her şey hazır ve tam olmuş ni ve t.l\zimatıru arzederek yüksek lütuf 
bulunacak ve böylelikle de 9 sene için ve yardımlariyle zamanından çok evvel 
tanzim edilmiş olan Kültürpark plaru başarılan bu eserin son hazırlıklan hak~ 
üç sene gibi kısa bir zamanda ikmal kında maruzatta bulunacak ve bu sene 
edilmiş bulunacaktır. fuarı ve İzmiri şereflendirmelerini istir-

Dr. Behçet Uz yann ekspresle Anka- hnm edecektir. 
raya hareket edecektir. Belediye reisi- Belediye reisi Ankarada sayın başve
miz Anknrada reisicilmhurumuz büyük kilimiz Dr. Refik Saydamı ziyaret ede-
Milli Şefimize İzmirlilerin tahassürleri- - SONU 2 iNCi SAYFADA -

Ağustos Sadakat •.• 
Pazar ihanet .• 

Karımdan 

1 
1 • • • • 
~ 
• • • : 

1 • • • 

Glzledlglm ! 
sırı 

Hazin Bir Macera 
~~----... -------~-
Hakiki Bir itiraf 
~-----.. -------
Yazan: Üç Yıldız 

• • • .. 
- -------: 

13 
Ağustos 

• • • 
i 

Pazar1 ••••••...•.....•.•.......•....•................••.......... ·······················~· 



lzmir Tarım kooperatifler birliği C RLER._ Koopera· Yıllık içtimaını yaptı ~EHiR HABE 1 tifçilite 
B d d Yapılan ihbar üzerine .Mıwaffatı:;et sn,,,,,,. 6.~~n'd1:~==:m: m:;u reyle yaptlan intihap neticosiu- ayın ır' a ~ 

ortaklann mahsulleri arasında ancak ka- de Dr. Sabri Akın ve Manisa murahhası E • b• B H kk H d • -ZJ--- ()CL1' 
lite farkına ;göre ifiaUerde aeğişiklik .ola- :B. hruk Ç~lebi yeniden ittifaka yakın S r 3 t eh gt Z ) r • a ) a 1 HAX10 OC>JC --
bileceğini "ft fiıracat zıt!ticıeleıhıe s&re bir eberlyetle yö~etim kuruluna seç~l- • t , __ _..._... ~ 
b-F'"I"""'" bir armet ~ p. mqleniir. Kaotrol& 4luak ta &yru mil- CJD 3 ye dl• • ı d• -BAŞTABM"I l fNd SAJUS"-
termiş, şarapçılıkta ukip eailen gayele-lhim ekse~ye~le. B. Mustafa Güven ve Bayındırda Çayiçi mevkilndeiki dere- a ıyeye V erı 1 v hkuııt* 
rı izah etmiş ve pamufua b11f mahsuller Cehil _ÇeWı. ~tihç olunmuş,. hc~eti de. iirıerinde ta1-lım ft baçak 7araı.n aa emdder .beu kalmaga ma 'te-
arasına alınmasından hkll Olacak isli- vmnm'IJ'8 remcGmhura, başvekile,~ bulunan lıir ceset baıııımo:şııur. d.Ju_ F.aiz daima ıkarı yiyecek. erı 

natlan anlatmJlbr. B. lluhJp ~ ~...:'!,~:.~ ~r:« ı;ekreterine tazam Adliye WE zabıtaca maba1linde ,.... lnmliz aemisine verilen suların c:ektit ·r._ B' l'Y' t . K operatiflerİ· 
çok alaka ve dı1tkatle ılinlenen DU na- ~-4SU !ljC&Llmiştir. 1 tahkıK: tta .... t" d eye yatırılan O• o zmır ır ıgı, ncır o k" da· 
hatıilzerineidaremeclisiraporu,mur.a- En samimi bir hava içinde açık mü- ba;;~ta:edi~~e;de ~un p 1 dolandı ... makla zan altındadır ~e '~.bin lira~~k bir.ihra~~·klZp· 
kıp raporu, planço, fiat farkı taı>ıosu it- nakaşaların yer 'bulduğu, fakat an1ayış ' .. ülm' ;;.,... c din Bayındırın arası o a gıtabılıyor. Üz.umde ısekuçıı ·-'-'·• 

...:ı_,,__ L.~W-. ı......1 }arası gor ~.ur. ese hul v • __ ,:_1 • d .. . y· · '1k' orus--:.. 
tifak1a bbul edilmiş, pamviuıı bq :mah- w: hüsnü niyetin uUu.. ~ ~~ So1cak bş med:iinde cıturan 22 yapıda Ingiliz donanmas.ma mem.up ı;aü .haıp . unm~ r~ mı::.cw.ı:.ıe~ ~a e r~ gosterı~or. ıne ;yı ı . ıtedif" 
sullıer arasana •lmması htıSJ.L••nnda idare doğu bu içtima Türlt kooperatifÇID,ğ ~ oğlu ~ ait olduğu an- gem.isi Mal~yanın llmanmmda lbulwı- ıedilemertıl§ ve adliye emanet &ir~ pıyasaya lhıç oknazsa mu~diJ . nkf" 
meclisine a1lhiyet verilerek çıkan idare in1dp.hna parlak bir delil olmuştur. bşhn Cina,}'et esrarerıgi% bir ma- auğu sırada den1zyoiları 1daresince 89 emanete a1ınmı,ıır. yapabilmiştir. Senede yuz ~~ ~ 
meclisi ~ Jwnıl kurulu azalan ~ Toplantıda hüldime1i vali muavini tem- hjşet '~- Cesedin yanında ton jçme suyu verilmişti. Misafirperver- B. Hakkı Hadi, sulh ceza mahkemesi- lira faiz ödeyen böyle bir ın~f95 bit 
yeallerinia RÇilmesi için intihap pplJ- sil eyJem;pir. 1bir de ata'banca bulımmuştur. lik icabı olarak parasız: werilen hu su- ne ~~vkedil~iş, f~k~t hakimlik tevkifi- için işl~inj ha~ y~r~tmck b•: k' 

V:..'-•- .ıc.....,,_~ -..ı-- eıkaııi'lrnası 1 • · k ~·ı e !uzum görmem1i1Jr. hüoerdır. Bu faız yukunden on .. ~ 
-- ıuu.u.w.u u=y......- r nr için .müteroım ve gemı e~ mu e- Müddeiumumilikçe tankfkat !ikmal tarınız 1 iste size yüz bin, iki yuı: !' 

için ıtabkikaı:a devam olnmna'ktaıhr. ahhitlerınden B. Hakkı Hadının altmış edilerek evrak alakadar mahkemeye lir k" H d eneki ano * · · · -ea·ı · . . a ar. em e geçen s 
- - sterlın para aldığı 'lcbrreye ihbar 1 

- scvkolunacaktır. B. Hakkı Hadı evve1kı mal ihracat .şeraiti içinde. 'li• 
Ormanlarımızda miş, Bay Hakkı Hadi, zabıtaca tutula- gece Kordonda Restoran barda puvan- Mesele budur. Bunu ortaklar bl~ 

lzmir Bölgesi 
Bisiklet takımının 2460 kilomet

relik memleket turu 
rak dolandıncılılt '6llkundan mauıunen 1lör B. IHamiBe rastlamış: v,orlar. Hükümet de, milli baJlkıı . 

'V'. a...lar --n~Jdı dl' ·ı · t' " ,~·or .a8"2.,--- ~ " a ıyeye verı mış ır. - Sen beni ihbar ettin ha! da biliyorlar. Derdin çaresi aran J. 

~ .. .:.~,~ Vaka, Malaya gemisi Izmir limanın- Diyerek üzerine atılmış ve B. Hamidi Ortakların kredi faizi yüzde ~se ~ 
,,_ ~ .... :ır-~~ Ban 'ıhnrekei etmek ruzeı:e iken meydana yumrulda dövm~ür: ~u ~çundan do- dirildi. Miihim bir adım. Be!kı :fJi ae-

Bölgemiz blsikletçnerinden Sweyman,ı 12/8 
Cevdet, Nihat, Ahmet ve Muammerden lVB 
mUt~kkil beş k:iFlik bir takım 11/8/J9 15/8 
tarihhıı:le bq'h,yzak 5/9/939 taribinie 11 fi 
niha)'ıet bulmak iiuıre 246Q kilometrelik 19/& 

~eml~ket turuna ?ıkacaklardll'. x.Iile- J 21/8 
nın l\gqya~ ::;ebır;f kasa'ba vesmr ma-~22/8 
haUen:ie maman leshllAt .olırvılan •u-125/8 
sısı,mda .alakadar ma'kamlara hojgece ri-

. 26!8 caila bulunnlmupr Ke.tfQet aynca 
1 

• 

b. . , .3!-..:"L&" ı .. ~.. '27/8 Beden ter U'tS1 :gene1 ~&Lor ugune 
de y&Edauştzr. Spaırculanmıza mınraffa- '29/8 
~et'ler c'JileriL. '31/8 

SETABf\T !'BOGBAMI 1/9 
Tarih Kilometre 
~ 

11/8 13S hmir 

180 Ayatn Denizli 'iSlirıılınt 
U6 Dcniz1i Dinar 

mü.ştür. çı'lcarıldığı için B. Hakkı Hadinin aldığı layı da hakkında ayrıca takibata başlan- ie de daha ucuz uedi teını~ ed .ııt. 
Menemeıün A1i n'ğa na1üyes'"ıne 1>atflı 60 sterlin kencEsi::ndcıı istimad olnmnuş ımıştır • cek. fakat bunlar y.arım ~edb~rle~ 

1\rnp çıftliğinde saat 14 te orman yangı- 1lz.üro Y.e incir Kooperatıflerı ... ,,1 
113 Dinar Afyon 
111 .ıA!yon X:-uıahJ'a 
m Kiitahp &.lcişem 

14.0 E5kişehir Polatlı 

90 Polatlı Ankara 
Be AııkaTa Beypa&arı 

• nı çık~tır. Tahminen iki yüz !hektar Ç k ... l • d .. Jr teşebbu~· S Wiiküa&n aza&. ~olroazso ~ .. ~ 
• arazi yanım§br.. Yangının Bu\ganistan 0 guzeı Ve yeri O e ,._ __ .:1:..t 't' 

.QD llir.a'lık b"ır sermaye .., ~1.W" • göçmeıı1erinde.a Sa'lihin ttar1asında <di- v.arrlar. !Ko~iıı taırı ~-
kenlcri temizlemek için yakılan ateşin d ~;dtiy:orsak.4kiıhf6Lalde ieti;::: 
eniş~ ~kbğı. anlaşılmıştır. K .. em·ırcı· ma•angoz = On 

,. Yırıe evvelki giln Tıo:rbalıda Sağlık oy f & • '»ıs ~y.ey,i ~~. :.-4J#J• 
X.®,Perat.ifl~ !bıt.. -~ ~~ durqgı ti.'tasyanu elvmıında turistik yol- ll:ıir ile ff":'~ 

3

~~ ':= ~=~1 
.A ~~1\;::a; ~= ~:~c~!;::a~ seyyar kursları açılıyor f:=~~-=~~ ~" 

124 Kocaeli İstanbul 1 ma&r,, .J • ._. 
.sıçn_y.an Sıv.ılcıınlardan oo:nan ;Y:angım JB.: .. 1:~·m • • --ı. --na _ _..Jk ~ 

l1l! lmnbul ~ğ ~·.ux ~ AR:UH8l!I 1- ~ ...-.~ çıkmış ve !CJÜ.Ş1emiştir. . 1 Köylerimizde ge~nlerimize ziraat filet- nan tlb1ik öyleden ib.aJlaınuı ıımın· ~.e edilivor. Co'k ·~1 lbir ~. 
lS8 Tekirdağ Oeliholµ <Oma- 'kijyiti tmıkmm gayretiy e yan- llc.rini ve na'ki'l vası::larını 'taniiT -etmek fı:k Cörlilııiüitür. mma ~bu ela a;;: eerınaye ~ 
ısıl Gelibo'lu Lapseki-Ç.b • gm aokuz saat sonra sôndüriı1m:\i§tür .. ve köylünün !ihtiyaama .gö:ı:.e J-nsit ~aç 1ırS1ıu:da iöğre'tilecek ~ere ıa:ıa .uı... "au2üıik:ii:senUt4ahilinde1>uıP21,.,., 

203 Ça. :Kale Ba'hKesi:r '" 350 'hektar arazi da1iı1inde çam, n1ı1rıt eşyayı bizzat .Yapmak gibi 4leri öğret- malt lilzere er ıne kadar ir program 
2 

fa'ız •'k:ü ıaltına ~irme"k.fir. S- *" 
!4~ 'Bnlı'kefuhmir ağaçl~ı tamrunen yanmıŞtır. Yangın~ mek llzere "bu y.ıl Maaıif vwletince hnzırlanDUj ise de em1e'k:din ub:teli! ~ette ]kaldık~ o~atifçil_i'ı .--*· 

Takas isleri 
sdbc'Dıyct veren ş:ılus kaçmıştır. 'Zabıta kö.Y demirciliği v.e .mru:angozluğu seyyar mm1a1rnlarmdciki Jihtiyaçlara gore u ı.iô b"ır daire dçinae ınu\hpus ka? 

Mektepler ca arannın~tadır. . . - kursları -nçrlaca'ktır. programaa aeğişı1ilikler ~apı1abllece- ~r. Oıtaldar.ına ll<'ar Pdey~ 1J11 
'C'e~~en ~un ::>c~t~c~dere nahiye~ın~ Kur.slar.ın bir .köyk v.cy.a .nıüte_ad.dit ğin8en maha11i ihtiyaçları tetkik ve ıtes- '.,an'ka1ara faiz öCleyece'ktir. ')3tı~~ 

Ticaret miidiirliiğüllde muhasebeci i~t d.e <?v~k .ngaç si..fil~ı cu·.arırula cevız.cı küçük köylerin merkezindeki bir kiiy- bit etmek üzere Sanat okulu demir~ilik -3.nüne ,geçmeli. Bu yolda yapıla rt' 
bir toplanb yapılacak ö çıfilıgmae bır orman yangını _çıkmış .. bın de aevam müddeti aört.ny o1aca1ctır. 'Bu ·e marangoilu'k öğretmenlerinaen bırer fedakarlık - ne kadar büyük olıl fi' 
'Takas işlerine veıilıea. y,eW §cl::il mü- Yeni 1ş'kilatm metrelik saha dahilinde SOOO çam agacı "kur.slar.da GriJışmak iizer.e ihususi tfır kişiden itesbit edı1ecek ;k~le.re ..gö.ndeı:i- 10lsun _ tem.io .edeCf;ği ~ ~-

nasebctiyle muhtelif yerlemen bir ço'k kadrosu geldi.- yanın tı.. . programla ıluızU'lannu§ lan öğrM:menl~ !erek ikö.,ylülerin Jı~ ıdı:aat ileiletmi •unda hiçtir. J.Goopemtifierie dfl .tt' 
tücmdar. -taka t:iı:::a:ret müdidifiöne ~ •tiktinden•~«dle&ı ~ 'Y~lan ~ikana_ yangının ro ınıvnr- rin iicrt!tleri ılüzuiıilu andmılıklar wemnk1lwasttalarmı\kullaıımaktaıo'lduk- 'ak olmasını istiyoruz. Muvaffa~~ 
~· -v , . , ktdti.W 1ebliğdc 1 - 8 - .939 tarihinden .itibaren elan geçen mcç~ul hır ~ tarafından Vcldllet lblitqesinilen l\enÜ?l ıdlunaClikkr.. "htrmm Ebımgl lliPÇ e,yaltta .iihtjy~rı itin esas VMltalima •ıllal:daıı ,dl• 
'!IWaer ı '.•ı etn~.~.iıa'f.ta~ :sMektepler muhasebeciliği• nanu altın- atılan yanık sıgaradan sıktıl:ı anlaşıl- Kıırshmın •.llay.e.t .dıihilinde .ewı:ola .bulundügunun ;ge~~ demircilik ~~ ge- ımiyelim... (/ 

ımefab ~ .müdiidiCi, lzminleki da bir .,._ebecilik teşkil 'bmlhağll mıştır.. haqgi Jro~lerile ~DNt.smm . u~ ırrik ~cızluk ~ ~ .. .rnahalll ~~- HAKKI .OCA""(jfl 
tlcwıı49lım Wı- 1nplantı,ya ..ıa.t ede- bilclir6ıiiştir. -•- olduğurmnıvellndı:iiylerm dlaıiyl:e Pat- .ılara ıgöre mas.d ır mübdat ııvq,eramı 
CÜ. ..... ~ ~ Gii~ıi iakkıada hı:ı- Du muhasebenin eTu lira mruijlı mu- B. Faik t lı oldı.tklnn 'kaza ve n~h~lerin °bİr lis- 'tatbiki 'İcap ettiği ıtetki~ ce~üetıek 
dleıib'le ~Ql'4li"'rıektıı: hasebeci.lit1ine İstanbul l~ler mulıase- tesi, vilayettep 'istcnm~tır. Vekalete acele cmıp verılece'lrtır. Bu 
'niccarlar.ımmn .takas~ b~ooa- :heci.ti i1rıfıiim Kıese&roğl•, :25 tn nm- 'Pazar 1Plntl Bu f~in şıem.e illzak olan .wı ge- işle ttavzif a&1ecelc tciğretmmilerln ibate 

ki mOtalP.l•n mıataka ~cuet ~Wı-- n lı -.eaedar.lığma ~cu Kor .mıa- &ı*-5ay.a !lidiyer rek bu uuk!lıldanımuvasala hlikımınclmı ve i_,e lhususun4a ttesaaüf edebllecekle-
l{iilUnden 2lcaret vekfiletu.e bılcliril~ ~eciliği veznedarı Safi Öz.kan ta_y.ııı IEmni,yet fınür~e .ıeı:fi .etticilerck şehirden kolaylıkla btifade edemiyen ri müşkülatm önlenmesi ve kendilerine 
ce'kıir. o1unmuı;lardır. &nlarra polis erutLi.tü.sü da.hilWe .mildi.iı'- köylerden ve 'tercihan bir ka'Ç küçük kolaylılclaı- gcmerilme9i için tedbir alın- -~ ~-' 

-- 25 lira m~lı defterdarlık muhasebe li\ğinıe ~ refillen ;hmir deniz nnetıkez köy!tin ortasında merkezi ~aıiyette !bulu- ması Dümı.mu da ayrıca bildirilm~. - tu.iı'Mt\Fl l bici il" 

Nüfus .savımınd a momurlar:rndan .şcnısewn Ö:ı.tiirk. .l.i u- kmnisari :a. iFaik an .QMlDll' günii.:&rı- ı-.M: fuar .ll:e .İzmir ..şean .etra&ıı~, f1"' 
, ra ~ mııhnscbe .ktıtilU .Nail lris .ile karaya ;g;clesıek, y.eni :m:ile.5ine IDa§lzya- ·u·zuın·· UrJ ada bat venK\ek 11e .İmıiJ' ~.YCP' ~-~-nlll• nuumrataja Ubeydullah i'a.er1•e.onliı:a.maa,jlılı!eb- dk.tır.Jİmimde.ıknldığıııırmııseııclerzal'- naı ~.t .bL9'urmalannı ricB e4 

IBzaın 181 M111elli met Uğu.zun ikadmlaqyle .birlilı:te ~ ıfmda ~ :değerli ıl:ıizmatlcrfyle medflk- '* _ tir. ,.., 

lM _. liaıle ~-- p.mel .:iifm lejkil .edilen mııhasel>ecilikte isübdam- daJlam ;arm;lllila ıtema:y.üz edmı kıy .ıF.ai- 100 BWlin ;.vekilleri de .fuar_a b~ ~ 
s~ ..... a.n.. -...ı et!liiımckte- lan .tlw.59 edibnipr. ke yeni vazifesinde -de muvaffalcıyetler göçmen evj cdk Waa .Beled\Ye ~ Ankıd ""' 
dir. Bil ~. mwillim ""l! .mek- clilcm- awıda l3 ,ağl&SQS ;>az.ar ~ünU ~.ı~ 

V.llısıdtae pıptınJn l!ııtSMratla ~;ıma- t.ejpler ...pjsbahdere\eı:inin ımaajlamne .ait m • *° n" a hn IJOr wu .etrafından .bir .mWsalıabede ~ 1"' 
ki .&f.. _,..ınaa :ppilaa llUDil~ -seaeı •e i&a enirler.ini ba.m:lamakla !İl- H •1 .. . - ~ rak urddnşlaı:ın \'{e ~ebileriO ; 
a~esiaia :7ftlÜen111eıiine iücunı ol- '.qpl edeoekür. ay\' 30 :Sergı.erJ ~ ~arnn e ~ ~ tiSltb ıınUtlüdqğU. aamfmtıaıı Entemasyonal .iuaooa ziyar.etı.ıı1 
mad.ığ!ıneticesiae.arıJ.mtF- Y.bınhii- -·- .Hazırıliklan. ]laŞJadJ m= ~-:-mıcıilar.m~~ 1:JilaBa Ö9men1er için:ıtOOe111inp eCiU. cekleı'i ıiaydaları anlatacaktır. . ... 'f'J} 
tUn hazıriıklar tamamlamlil,"taa sonra H afı'"f ze 1 z el eter 1 ge we ---~7· . . '""'it' ... ~ cektir. !Her fb1rl 4'75 Jliraaan ~ptmilac&lt 'l:'uar ;20 ,,,-r.usto.s p~ar günü •tcr:'ICI 
nilfus ~ı ..işinde ~cak devlet '!Ve - :Vilay,et Veteriner müdürl~, eylU komilanlbuenmım kuoıiütlimıma1ıswu d1an bu e.vler ·~ ımUnakasa ıa~ml§tır. .., -s:> • k ve o .:i 

ve bir.inci ıteşr.in .aylaı:ında :vilfıy.ctimizin elli .çuva1 lkadar&r ııı1ır • ,1ı.,: v _-tı.• • d saat 18 de merasimle nçılaca ~"."' mUessıe!Eier memurlarmııı ~·.İn edile- d ...ı. .ha _-ı:ı::ı.. .... '...-.ı:ı~ 11..-'l:L... •• a :Ay.ı:ıca ı.ıv..ı.enemerun ,ı;o.uaga WW&lyesın e RAM fuar .komitesi arılma mer&S ı:tlet 
cek .bir giln .kem:li mmtakalarJ .dahilin- ev a m euı 4J. Ol muhtelif yerler.inde .kurulacak ehli y- BiUUILLW onum==ı JWlIYI sın e ae . r ııniktannaa go en :vj nmı .-- 1 ";s sel>" 

v.mı sergileri ·~ .h:ızırlıklar ~pmakta- Izmire ımUhim miik.taraa Jkuı:ıı füiilm e- .-: ... :, 
1~ ~ -.ıı- bulunacak, htikümet .erkanı. ve 

de .bir .tecrübe .szyımı .Yapmaları uva- Dün saat 1D :'10 & 11.zmir ışebn ile lllor- tir.ilece_ği ttahmin ~ a.wrneı: • şerefioe l>ir ziya!et verecektir· 
fık olıtcağı §cldinclc aazır.lan.an mütalh, ba,, ~ K-ema~·sa bza'larmfüı lhaln mı:- . . -·- w ııt _..IY 
vfliiyet makamından ba§vckalet .istntis- 1 cl lm "~ Bıa. a.:elae!eıien hasar hmir dili ı1uJyvan ~isi .3 eylUlde 'Piyasaaa ma1ısü1 1az1a1aşınca üzllm .a.-•-:ılA::...L..r,•~ .,.-.r ~ fJ>T 
tı1t ~ direldörlüğime .g<tftı1erihniştit-. ze z e u§tur~ Bucadaki oelıll ~an ~ binasında piyasasının açilaeağı rih ıtes'bit -eHile- ~--~ ;.- anh do~ başta Y~ si!"~ 
Bıo 'Sllt'e't'le memutlar, 1bnı!i mm'taıaila- yıık.tur. bm.ılacaktır. cektir. Geçen sene di%üm ~ 9 tfllVUlllfla ye~ lunız.old4#u .halde~sen.. s.cıu: el ııı.JI':~· 
ırmdakl binaları evvelden öğrenenlt -·- ll'mlbalıda 3. ıtiiı:indi teJrind~ lll.inMie .A:ğl1s1Dsta ag.ılnnştı. Bu. ,-.il, tbir kaç ün myia i1e ftd'lller arm .a,sılmasuıdan .b.ır .,gun eVV ~<idi' 
unum sayım gilnU vazifelerini tarmaı Bir k a my on 8 ibirim:i ~ :Kwpdamıila 29 lilitln- daha tfJPCikmeii ımul:itemt!l ıgöt.ülme'kt~ 4.Görele ı.kazası ımıilmildüdi B. ı~ı e~Met .etmesi ve .fuamı Jievdll ııJl, 
._ mükemmel göreceklerdir. el lk:§ılııilc, 6l:ıamipe .!lQ ıeyoliılde teliJi clir. IAdıgUzel lmakta colduğu JIO .ilira IJIUl8I-'. ilnce Jzmir liınaoıııda ~ 

-.•..,,,.,. Köprüden aşağıya ~ scxgileri kurulacaktır .. V..iliyet Ja Çe§me malmüdliı:lliğline~ lÇepe imal nıeltlir. 
;yuvarlandı- ~mıllaütü B. izmı Rll'gillıazır- fc~~;;_y;;" .. ciJ;·~·r;;·; mUaliril baylRatıp Uğur.lu~Oılira~ =·--- dl 
Kum almak izeme ıhmirao 13aımova- lık1ar.ı Jgin 1roıfualı, trire, töaemiş ~ ıBa- :,..,,,.,,,,,,,,,..~ ....... ,,,, ........ ~ la tterfian Ergarli madeıil mıalmUdtirJU..; . J:AJJGJN. si ~ , 

nın Kavaklıdere k'öyünc gitmek'te olan ymdır kamlannda <tetlcilcler 'Y&pmış..dün "Karaman "kaymakamı 13.::!'~ Akkor ğüne, Iğdır mıılmUdürü ıB. Hamdi Erol ~Un ~eee. Felemenk ~ı.ıl bit~ 
MtJ'RACAA Ti.ER lzmir belediycSinde 284 numarada ka- akşam mıirc dönmüştür. ınezunwetle Kıu-amanllftll, Erdek lbele-J ınaklen DikJli kazası malmildürlijgilne hali ars~daki kuru ot~ meç t\lt~~ 
~OC4.LMAKT ADIR yıtlı şoför Raluni Çelik idamısiailcki __,.._ iliy;e ı:eisi 1B Sn d' üıııel FmlıDde:Q ttayin ~tir. şe ~afından <atılan .sı~~an . ıetfW" __ 
lzmir J::ıDıae '!illmtt ~e .Ankara in- kamyon bir knuı:ya mirmnlfhc. H h 1 ,.,, ırı>evlet 'ha • anı:: 1 

Ankara istasyon~ -•*• kiliseyi ~akmak tehlikeswı g~ 
560

rJPt" 
pat 'tlSta oh1ıma e'hnaea'k ıparasız ya- Kamyon Izmire sekiz kı1ometre uzak- ay va n asta 1g1 müdilrü :: YSUTl ta are ile İstanbul- Evleneceklermiş öe itfaiyemiz yetiş~ ve ateŞl 
tiı talebeye '8id Tnmttbııka imtihanı 21 ta Işıklar köyü •mın"'cakreı -dahilinde Nıı- B ki .. dd ti edi d h . ~ 1 . ;_ydir u . T" k ili köyU de Ali Os milştür .. 

- d . . k- - - f . e eme mu e v an şc rımıze ge nuşu.:r . m.encmcnın ur e n - . , Ağustosta saat 9 da sanat obdun a ya- 1ıq;r.a .aıd yenı ·oprı.mıın sol tara ında'kı ~ i- ,_. __ 
1

_ üf' 
0

..,. B 'll"'A-: S ı-·-· 
14 

d aır. ı HalU - • -~~ 
pı1acaktır. ımihdfmı ilemirl~ çarparak 9 metre gii"e!»kn.r.ıldl.. ~ ~<UIAası m e~ı . .u.w.uı uve- man A14I .J'~lll a ~e~uneytt :Elini sata .sıkı~:;;; (i)' 

ilk okul mezım~:hm '3ir ~ lklim!ıe- uzunlugunaaın ııtöprüaen aşağı düşmti§, "'VJ1ftyet"1alülinile çift iiı:rnıildı ~ -r~ .~are ııle :Ltan~lş'. ~racasu '- @lu dfet evlenmek kasai~1e Ika_çırm~ Deniz ~vunalan ilzerindc ~ deP 11it 
11!11" okula müracaatle kaydedilmekte- d ....:ı..;.;~ kamu.onun arka ~ teker- larda görülen ~P .hastalığı ciddi müca- kimi B. Ahmet Falın Bilgın Karacasu tır. Suçlu yakalanmış, adliyeye veril- lu 12 ysıc:ında Ya=r 'Yiğit, neııi.Z ınttf 

' eJı .. ~ ve ·-;.r d l •-·1'-•-ı--= ~..:~-:ı t------- ·ım;.,1 d' ic:tir '"'JS .,.... ,,aıı , "' 
dirler. Okula :eneliği lii ıliı:a metle ieli lııipiie ıasilı ~:,dte, ÖD ısmı ~.e -:~cu sa~~ ıi.ama~~ s.üı:r ~UUl gl ~er ır. Illl;ı • kova .su almak .üzeı:.e şatı_ar3 ~ıapıf'" 
paralı ptlk Mt iiicretsiz nlm.'i l:alehıe to,ı:raJa ~iılıenik ibilrraJtIL muş gi~. mu ıilı: aJar gat1llcroe-: ,- sırada havanın mtiluılefeti i:1 tJf1 ,-f 
de alınacaktır. Kamyonda şoförden başka kimse bu- mektcdır. rıhtıma fuıi ola~ak yanaşan şa itle 1'111" 

-- laın11&dtğdldan nUfusça zarar olmamw- Civa: vilayetlerde .de mü~del~ye ş he G e ,,.._ elini sıkıştırmış ve 'feryadı :Jjzet • 

D'•k ,.,,. tır. Kaza şoför Rahmi Çeliğin arkadan ~e ..dte~ ~lıuektedir. Zira-1 e 1 r azın o su tarılm~ ve tedavisi .ıYaptırıJınJŞtll' 
• ,&clen a adı !Jilinmiyen, i&ecisınBe ydl- at vek!lct~ znur lımanından ihraç -'i:r-

Hükllmel k 6 • 'Ctt lbtllmıan lliır itaksiye yol ~k içhı edilecek ~ ~~n~e Çaldı.it para de .-.d ıı 
ona.,. dir.eksi_yanu .ıllıDla kırmasından olmuştur. bekleme. muddetlerıru be~ gune mdır- .motosiklet ala~·-~ı 

ikmal eanecek.. Şoför de kazada zarar görmeden ktn'- m~. 'Cıvar vilayctlerBeki ~]arda u;.A.Jjl A'' -şa m D ln lıku u mevkiinde ib~o.1JPI 
'Vilayetçe Dikili hükiimet konağı :ye- 11...--tal- .. b t·.n b n~111 1( o~p ~ "vc'Y ..,... .d' 

tulınuşt.w:. gôrülcn ~p ıuı:; ıgı munase e ı,..e u JB .vnc:ında Ali Atec:barut, o. ~-ırıv-ıüde.n inp .cUit:ilnıektedir. Bu sene ;p- "9 ... ~..ılıruştır ""-li' :ır 
7 

ura F. i1 
pilacak -ycai 1bic Jmdık icşa ... Ua bükü- :r AYJH muaact tekrar yelli güne 3ı.n.u.u • c Ki k M ;' - Hasan. oğlu aşçı Salibin ı;u rrtu.S~~~~e' 
met konağı tamamlanacaktır. Karacabey - Merinos yetiştirme çiftli- & llfBJIDUB ..ar az &ile ası u ... zi K ru .salarak ustası Fuat og diii ş~~ 

- -ği ınildUrü "B. Ekrem Te:r.zmğlu, Ziraat Bir müddetten beri FransaHa ~esleki ·y moto.siklet almak taere ~~~atcıı l" tı'1 
llOJlS 'JIEYETİ vekftletinae azilli 'hülrumet baytarlığı- tetkikler ~an bakteri clQğ doktor :bay zmitiu temsalsiz ~bunu tnıO.dem bir bahçenin ,\Yeşillikleri arasında edilmiş ve paranın da haki~· , 

lBorsa idare beycfi dün toplanarak nn tayin edilmiş ve şehrimize gelmiştir. Memduh .SOy şebriniize avdet eylemiş: ~w.eıenfesmın.e'erleJnwu 'çkller içmek 'çin yegane yerdir. tafa tarafından alındığı an ~ 
bntsaya .aid • :lcr :iblerinde ıgörilşmüş 'Vt Buradan ılJazilliye 'giderek weni ~ ve dünden t1baren Uboratuvarında ça- iki -suçlu yakalanarak tabldkata 
kararlar almı tır sine başl acaktır. - --

lzmirin Mitli Şefe 
has_r.eti 

Sanat 
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licaret Vekilinin beyanatı 

Taka~ şir~_cti 
fa·a)iyet.e ·g~Çiyor~ 
-~ 

İSTANBUL - Yeni kurulan takas 
şirketi iki günden beri faaliyet haline 
geçmiş bulunmaktadır. 

Dün şirket müdürü Kazım, mıntaka 

ticaret müdürü Mehmet Ali, ticaret oda
sından Avni ve mıntaka ticaret müdür
lüğünden Necmettinin iştirakiyle bir 
toplantı yapılmış ve takas işlerine ve
rilecek yeni veçhe üzerinde görüşülmüş-

"tsoN HA .. BER 

Matbuat kanununda tadilat 

Milli tarihi yanlış göste
renler cezalandırılacak Makul Ve meşru olan takasçılık 

hava oyunu mevzu olclmaz 
k :6'nkara 9 {T e!efon1a) - Ticaret ve-' oyunu mevzuu yapılmaz ve yaptırılmıya-

tür.. Ankara, 9 (Telefonla) - Dahiliye ve-inan veya milli hislerimizi inciten veya 
Bütün tüccarları alakadar eden bu kaleti matbuat kanununun ellinci mad- bu maksatla milli tarihi yanlış gösteren 

mühim mesele üzerinde bir iki gün için- desini değiştiren ve otuz beşinci madde- yazıların nesrin den dolayı İcra Vekille-
payı ilavesi suretile teşekkül edecek fiat- ~ 

Uı Cezmi Erçin bugün gazetecileri kabul ı caktır.> de yeni ve mühim kararlar verilecektir. sine de bir fıkra ilave eden iki kanun ri Heyeti karariyle gazete ve mecmualar 
lan tutmak ve bunun için ne lazımsa 

Yapılan yeni teşkilat ile eskiden itha- projesini hazırlamıştır.. muvakkaten tatil olunabilecek ve bu 
tderek Takas _ Limited şirketinin vazife- Bugünkü dünya vaziyetinden bahse
lcrj 'Ve göreceği işler hakkında beyanatta den vekil ticaretin teşkilatlanma lüzumu

bı.ılunnıuş ve bu teşekkül sayesinde pi- na işaret etti ve: 

yapmak kararındayız. 
Istanbul 

latçı ve ihracatçı tüccarlar arasında ta- Layiha esaslarına göre 35 inci madde- suretle kapatılan gazete ve mec
Vekil beyanatının sonunda 

kas primi satarak komisyonculuk yapan ye ilave edilen fıkra şudur : muarun nea-ine devam edenler hakkın· 
gümrüklerinde uzun müddet kalan Al- ,... 
man mensucat mallarının geri çekildiği ve tüccarlardan daha çok para kazanan ıM.i.lll hislerimizi inciten ve bu mak- da 18 inci madde şekli tatbik olunacak.· 
hakkındaki haberi okuduğunu, filhakika kimselerin faaliyetine nihayet verilmiş satla milli tarihi yanlış gösteren yazılar tır .. 
b 11 

. k"ld•W• ... 1 d. b olmaktadır. neşri yasak olacaktır.n Bu suretle gazete veya mecmuaların 

>'asanın başıboş olmaktan kurtulacağını - T eşkilatlanmağa olan lüzum bizde 
'Öyl' de esaslı surette duyulmaktadır. Bu mak-

•Yerek !lirketin bizzat mal alım, satı
bıı mu ı · ~ b .. 

u ma ann gen çe ı ıgını soy e ı ve u . . . . . 
b. d p· k"I" l · · f k l"d b. h' t" l d Bu suretle evvelce bu komisyoncular Ellıncı maddenın yeru şekli şu ola- mesulleri tatil müddetlerince başka bir 
sadla lktısad vekaleti tüccarlarımızla sıkı 
ır temasta ır. ıyasamızı teş ·ı at anmış vazıyetın ev a a e ır ma ıye ı o ma ı- cak 

memleketler elinde oyuncak olması mev- ğım, sadece ticari bir tedbir olduğunu elinde yüzde yüz fazlasına satılan takas trr. . • . . isimle gazete ve mecmua çıkaramıya-
. ame esı yapmıyacagını te aruz et-
tirmiştir. 

Ticaret vekili bu hususta demiştir ki: 

- Her kes bilmelidir ki makul ve meş
~ bir ticaret nevi olan takasçılık hava 

zuubahis olmaz. En büyük hüsnniyetle ilave etti. primlerini normal bir hadde tutmak ka- •Memleketin umumı sıyasetine doku- caklardır. 
takip ettiğimiz hattı hareket şudur: Vekil Almanya ile ticari münasebatı- bil olacaktır. 

Maliyet fiyatlarımıza makul bir kazanç mıza devam ettiğimizi de bi1dirmiştir. 

Japon gö üşmeleri 
Talik edil~n konferansın içtima 

lngiliz -
Csaky • Ribbentrop 
mülakatı •• 
Salzburg, 9 (A.A) - B. Csaky hali

hazırda Salzburg yakınında kam Fuschl 
şatosunda sayfiyede bulunmakta olan 
B. Fon Ribbentropu ziyaret etmiştir. 

-~-

sıoualı başuelıilinin 
sözleri ... 

tarihi daha hala belli değil Bratislava, 9 (A.A) - Başvekil mua
vini B. Tuka, bir kabul resminde beya
natta bulunarak ıHarp esnasında Slo
vak askerleri Almanya askerlerinin ya
nıbaşında yürüyecektir• demiştir. 

Londra, 9 (Ö.R) - Honan Japon oto
titeleri tarafından bir İngiliz madeninin 
llıi.isaderesini İngiliz sefiri hariciye ne
t<ıreti nezdinde protesto etmiştir... Sir 
llobert Kregi, Tokyoda akdedilen son 
lh:ıo..art anlaşma mucibince Japonyanın 
Çinde kendi otoritesine tabi arazide ni
ta?nı temin etmeği taahhüt ettiğini, hal
buki son hareketin buna aykırı olduğu
tlu hatırlatmıştır. 

~ilistin i~in at'Srdatta 
ınüzake eler oluyor . -- --
Kahire, 9 (A.A) - Irak, Mısır, Suudi 

Arabistan ve İngiltere hükümetleri mü

messilleri arasında Filistin meselesine 
yeni bir hal sureti bulmak üzere Bağ

datta yeniden müzakerelere girişilmiş 

olduğu haber alınmıştır. 
Londra hükümetinin şimdiki müzake

relerin neticelerini bildinnek üzere ey
lı11 ayında beyaz kitabın bir zeylini neş
ı·edeceği rivayet edilmektedir. 

'l'okyo, 9 (Ö.R) - On günden beri 
toplanamamış olan İngiliz - Japon kon
feransının içtima tarihi hala belli değil
dir .. Bundan dolayı siyasi mahafilde ba
tı çalkantılar vardır. Japon baş delegesi 
İtato İngiliz sefiriyle konferansın tek
~ açılması hakkında görüşmüştür. Ka
to ile hariciye nazırı ve Tiençin askeri 
delegeleri arasında da müzakereler ol
ltıuştur .. Bunlar bir aydan beri Tokyoda 
0lduklannı, vazifelerinin Tiençine dön
~eğe kendilerini mecbur kıldığını ve 
~onf eransı bir .iki güne kadar açılmazsa 
'l'okyoda daha fazla kalamıyncakl.arını 
bua: ....... ;~1 d" 

Harp cephesinde Japon delikanlılan ile Japon kızları 

Avrupaya karşı takip edilecek siyaset müsait değildir. 

Ceza ve hukuk mah
kemelerinde tek 

hakim bulunacak 
-~- -

.... ~er ır. 
Diğer taraftan harbiye nazırı general 

meselesinde kabinede baş gösteren güç- General İtagaki yarın Agamaya gide
lükler sebebiyle istifa niyetinde imiş ... ı·ek orada deniz sahilinde istirahatte bu
Harbiye nazırının istifasının kabul edil- lunan imparatora bugün ordunun ba.şlı
m.iyeceği tahmin · ediliyor. Zira dahili ca şefleriyle mülakatında görüşülen 
vaziyet kabinede değişiklik yapılmasına noktalar hakkında izahat verecektir. 

Istanbul - Adliye müsteşarı Selim 
Nafiz Istanbul adliyesinde bir hafta ka
dar süren tetkik ve toplantılan sonunda 
lstanbulda ikinci bir ağırceza mahkeme
sinin daha teşkiline lüzum görmüş, azlı
ğı şiddetle hissedilen asliye ceza ve hu
kuk mahkemelerinin de çoğaltılmasına 

karar vermiştir. 

Bulgar ajansı Bir Müzik liigatı 
hazırlanıyor 
-~

Huduttaki hadise ve askeri laaliyet m~s~:::~~e ~~i~~ikö~~~ 
Hakim eksikliğinden sıkıntı çekildiği 

için, çoğaltılacak asliye ceza ve hukuk 
mahkemelerinde tek hakim kullanılacak· 

gati yapmağa karar vermiş ve hazırlık-hakkındaki haberleri tekzip edi.yor 
Sofya 9 (A.A) - Bulgar ajansı bil

diriyor: 
21 Temmuzda Svilengrad civarında 

~kua gelen ve evvelce bildirilmiş olan 
hudud Mdisesinde, bir Türk erinin Türk 
'razisi dahilinde bir Bulgar hudud bek
Sisi tarafından vurulduğu hakkında ba
tt Yabancı gazeteler tarafından neşredi
lel"ek bir yabancı ajansı tarafından ya
hlan haberleri en kat'i bir surette ya
lan.Jamağa memur edilmiş bulunuyoruz. 
İlu hadise esnasında bir Türk eri, Bul
gar arazisinin iki yüz metre kadar içe
l'isinde yaralanmış ve bu vaka, Mdiseyi 
kapatan ve Türk ve Bulgar hudud ma
~mları tarafından imzalanmış bulunan 
tabıt varakası ile de tesbit olunmuştur. 
Diğer taraftan yabancı bir ajansın 

~::diği bir habere göre, bazı gazeteler, 
Urk hududu civarındaki Bulgar ara

tisinde yirmi gündenberi faal bir suret
~ askeri hazırlıklar yapılmakta oldu-

ğunu ve hudud mıntakasındaki halkın 
tahliye edilmekte bulunduğunu bildir
miştir. 

Her hangi bir tahliyenin vuku bulma
dığını ve halkın sükun içinde tarla işle
riyle uğraştığını tasrihe salaruyettarız. 

Askeri hazırlıklara gelince, evvelce 
resmen de bildirilmiş olduğu gibi, bu 
modern harp silahları ile ünsiyet peyda 
etmeleri için iki sınıf ihtiyat subay ve 
erlerin bir talim devresi için silah altına 
çağrılmasıdır. Bu ihtiyatlar, mensup ol
dukları fırkaların mıntakaları dahilin
de ekzersisler yapmaktadır. 

Sofya 9 (A.A) - Bulgar ajansı, bir 
çok Alman ve Italyan asker ve amele
sinin Bulgaristana gelmiş olduğu hak
kında Bulgaristandan alınmış gibi ya
bancı matbuatta çıkan haberleri kat'i 
surette yalanlamağa salahiyettardır. Hiç 
bir Alman ve Hal.yan askeri ve yahut 
amelesi Bulgaristana gelmiş değildir. 

Japon harbiye nazırı 
stif a mı edecek? 

'l'okyo 9 (A.A) - Muhtelif Japon nezdine çıkacağı haberinin duyulması 
~ahfillerinde dolaşan şayialara göre üzerine çıkmıştır. Diğer taraftan gene-

1.l.tbiye nazırı general Iragaki Japonya- ral Itagaki harbiye nezareti daire umum 
~n Avrupa siyaseti meselesinde bükü- müdiirlerini bugün bir toplantıya çağır
b·et içinde vücut bulan gülçlükler sebe- mıştır. 

1
Yle istifa etmek niyetindedir. Domei ajansına göre generaller, ordu-

\1 lirnuıniyetle sanıldığına göre siyasi nun Avrupa karşısında alınmak üzere 
li~Yet dolayısiylc kabinede bir değişik- hiikümetten talep ettiği yeni siyaset 
lif Yapmak çok güç olacağından bu is- I üzerinde bir kerre daha görüşecekler ve 
tl. a kabul edilmiyecektir. Bu şayia, ge- aynı zamanda pek muhtemel olarak cu
~l"al Itagakinin harbiye nezaretini ala-1 ma gilnü yeniden toplanacak beş nazır-

dar eden bazı meseleler hakkında bir lar konferansında ordunun alacağı hat-
-----ı._ ...... _ t • ... ' .... •• " •• • • ... 

tır. 

lara başlamışlardır. Bu Iagatte de; bü- Bu suretle münferit hakim usulü ilk 
tün yerli ve yabancı musiki kelimeleri olarak lstanbulda tatbik edilecek ve iyi 
izah edilecek, musikide bulundukları netice alındığı takdirde bütün memlekete 
yerler işaret edilecektir. teşmil edilecektir. 

Musiki lugati 500 sahifeden fazla ola- Müsteşann burada yaptığı toplantılar-
cak, içerisinde ayni zamanda resimler da bundan başka bir çok hukukçu ve ad
de bulunacaktır. liyecilerin şiddetle taraftar bulundukları 

Mühim bir ihtiyacımıza karşılık ve
recek olan bu lı'.igatin kısa bir zamanda 
tamamlanması için Vekillik çok yakın
dan alakadar olmaktadır. 

Bu Jagatte eski Türk musiki kelime
lerine de mühiin bir yer verilecektir. 

jüri usu1ü hakkında da Adliye vekili 
Fethi Okyarın işaretiyle tetkiklerde bu
lunulmuştur. Bu hususta vekaletçe yakın
da bir karar ittihaz edilecektir. 

Torununu zehir
/iyen Emorl ia Diplomasi dili 

k ., -Z..,'>---
değişece mı... Jstanbul - Geçenlerde Beyoğlunda 

--\'·- Tarlabaşında oturan Emorfia adında 60 
Bittabi Fransızca, hfila diplomasi lisa- yaşında bir kadın, kızı Ifsetratyanın Şa

nıdır .. Fakat bundan İtalya hariciye na- hap adında birisinden gayrimeşru bir şe
zın kont Cianonun hoşlanmadığı görülü- kilde kazandığı torununu sürurotu içire
yor .. Bu münasebetle İtalyan diplomatik rek zehirlemiş, öldürmüştür. 
memurlarına, asla Fransızca kullanma- Tevkifinden sonra dördüncü sorgu ha
mağı emretmiştir. Milano şehrinde bu- kimliği tarafından hakkında tahkikat ya
hıştukları zaman Alman hariciye nazırı pılan Emorfianın suçu kasten ve tasarlı
ile kendisi İngilizce konuştular. Musso- yarak işlediği anlaşılmış, 450 inci mad-
1.i.ni İngiliz sefirini kabul ettiği zaman, denin 22 inci bendi delaletile ölüm ce
- mukabil harf ve lisanı bilmese dahi - zasına çarptırılması isteğiyle ağır ceza 
İtalyanca konuşuyor.. Diğer taraftan mahkemesine gönderilmiştir. 
İtalyan mareşalı Balbo ile Alman mare- Emorfianın sürurotunu sahn aldığı tes
şalı Göring yekdiğeriyle buluştukları bit edilen Mısırçarşısı aktarlanndan Ab-
vakit Fransızca konuşuyorlar. dullah hakkında da takibata girişilmiş-

- Marianne, Paris - tir. 

Fransanın Atlantik filosunun 
tehir edildi atış talimleri 

Paris 9 (ö.R) - Fransanın Atlantik filosu tarafından yapılacak 
atış talimleri fena hava dolayısile talik edilmiştir. Bu talimlerde en az 
30 kilometrelik rüyet kabiliyeti lazım iken bu kabiliyet ancak 1600 

Mısır askeri heyeti 
Ordu teşkilatımız etrafında tetkikatta 
bulunmak için memleketimize geliyor 

Kahire 9 (A.A) - Anadolu ajansının 
hususi muhabiri bildiriyor: 

Ordu teşkilatımız ve askeri usulleri
miz etrafında tetkikatta bulunmak üze
re yakında Türk.iyeyi ziyaret edecek 
olan Mısır askeri heyeti Kahire topçu 
kumandanı Tümgeneral Hüsnü Elzeydi 
paşanın riyasetinde aşağıdaki zevattan 
mürekkeptir: 

Albay Mustafa Essadık (Harbiye 

mektebi müdürü), süvari binbaşısı 
prens Ismail Davut, mühendis binbaşısı 
İbrahim Sadelmısri, Nakliye ön yüzba
şısı Haseneyn Lütfi, makine yüzbaşısı 
Ibrahim, levazım yüzbaşısı Diyap MU
helhel 

llcyete sivil olarak ta Harbiye neza
reti bütçe kalemi müdürü Osman Tev
fik ile ticaret vezareti memurlarından 
Ahmet Selim refakat etmektedir. 

GeneralF ranko resmen 
Başvekil unvanını aldı 

Burgos 9 (A.A) - Resmi gazetede çıkan bir kararnameye göre, 
general Franko, başvekil unvanını almaktadır. General Franko, aynca 
uhdesinde hiç bir nezaret bulundurmıyacaktır. 

Neşredilen diğer kararnamelere göre, başvekil muavinliği mülgadır. 
Hükümet, on iki nazırdan terekküp edecektir. Bu nezaretler hariciye, 
dahiliye, harbiye, bahriye, hava, adliye, maliye, endüstri ve ticaret, 
ziraat, maarif, nafıa ve iş nezaretleridir. 

Ayrıca, general Frankonun riyasetinde müdafaa işlerine bakan üç 
nazırdan mürekkep bir müdafaa konseyi kurulmu_ştur. 

Başvekalet muavinliğinin lağvı, siyasi' konseyi mühim mikyasta 
takviye eylemektir. 

Tokyo, mihver paktına 
• 

gırmeye yanaşmıyor 

Tokyo 9 ( ö.R) - Japonyanın Berlin - Roma askeri ittifakına ilha
kını tetkik için dün toplanan kahine konseyi hiç bir ani netice verme
miştir. Genç askerler partisi görüşlerini kabul ettirmeğe muvaffak ola
mamıştır. Ve Japonyanın cçelik pakta» iltihakı muhtemel görülmiyor. 
Tokyo ancak mahdut bir iş birliği yapmağı kabul etmiştir. Ve kısmi 
bir muahede akdini Berlin ve Romaya teklif etmiştir. 

Eylulde Nürembergde yapılacak Nasyonal Sosyalist kongresine gi
decek japon askeri delegeleri Japon hükümetinin görüşlerini Führere 
izah etmeğe memur edilecektir. 

Türk - Fransız ticaret görüşme-
leri muvaffakıyetle neticelendi 

Paris 9 ( ö.R) - Bir ticaret anlaşması akdi için bir kaç haftadanberi 
Türk delegasyonile cereyan eden müzakereler muvaffakıyetle netice
lenmiştir. Anlaşma metni Ankaraya gönderilerek Türk Hükümetinin 
tasvibine arzolunmuştur. 

Maarif Vekili B. Hasan Ali 
Yücel'in Trakyadaki tekikleri 

Edime 9 (A.A) - Trakyadaki teftişleri esnasında yanında müfet
tişlik maarif müşaviri olduğu halde maarif vekili Hasan Ali Yücel'e 
refakat etmiş olan umum müfettiş general Kazım Dirik dün Edirneye 
dönmüştür. 

Maarif vekilimiz Hasan Ali Yücel teftişleri esnasında umum mü
fettiş Kazım Oirikten Trakyayı alakadar eden bir çok meseleler etra
fında malumat almışlar ve eğitmen kursu merkezi ile mıntaka dahilin
deki arteziyen kuyuları ile alakadar olarak ve bu kuyuların gerek açıl
malarında ve gerek işletmelerindeki çalışmalarından ve başarılarından 
dolayı küçük Türk sanatkarlarını takdir eylemişlerdir. 

Maarif vekilimiz ayrılırken daha geniş bir surette tetkikatta bulun
mak üzere ilk fırsatta tekrar Trakyaya geleceklerini bildirmişlerdir. 

Trakya arıcılık kongresi dün 
Edirne Halkevinde açıldı 

Edirne 9 (A.A) - Trakya arıcılık kongresi halkevi salonunda 
Edirne mebuslarından Faik Kaltakkmının başkanlığında açılmıştır. 
Bölge vilayetlerinden arıcılık mütehassısı 30 delege ile Macaristanda 
kurs gören muallimlerin iştirak ettikleri bu toplantıda Trakya arıcılık 
işler hakkında okunan rapor tasvip ve mürahhasların bu mevzuda 

ileri sürdükleri dilekler ve zorluk çeken arıcılara resimsiz şeker veril· 
mesi, arıcılık tahsili için bir kaç gencin lsviçreye gör.derlmesi tasvip 
edilmiştir. Kongre yine bu toplantısında Milli Şef Inönü ile büyükleri
mize tazim telgrafları çekilerek Trakya arıcılarının ısonsuz saygı ve 
bağlılıklarının bldirilmesini alkışlar arasında ittifakla kabul eylemiştir. 

Edirne 9 (A.A) - Bölge vilayetlerinde eUi talebenin ştirak ettiği 
"' 1 •• 
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Ankaraya gelen 
YBNI ASIR 

Askeri heyet 
görüşmeleri 
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Türkiye 
Avrupa ve iki 

ispanya DOKTOR~~ 
••••• ~toJ $")_ 
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yol ağzında 
Kara sineklere karıı 

-~-

lngiliz gazetecilerinin 
Türkiyeye da irihtisasları 

nel kurmay ikinci başkanı. 
ispanyada yeni btr iç harp ihtimalini 

B. Maurice Pernot, cmilli müdafaa hatıra getiren 11ansasyonel haberleri bir 
-~- YAZAN: Dr. G. A.. 

Paris, 9 (Ö.R) - Moskova müzake
relerinin son vaı.iyeU hakkında cPari 
Midi• gazetesinin Moskova muhabiri 
bildiriyor : İngiliz sefirine yeni talimat 

meseleleri mecmuası• nda Türkiye ve • bek leyi' ve kararsızlık devresi takip edi- . 
Avrupa hakkında enteresan bir etüt neş- Sıhhat ve içtimai Muavenet VekaleU· 

rediyor. yo~asyonalüıtler aruında zuhur eden nin halka ıağlık yolları göstermek üzere 
Muharr. Tu'"rkly•n(n :..· vrupaya ıırhnı d h" d sık nk çıkarttı('t, hncimleri küçük faka_t 

ğa kadir olduğunu bir ken'e daha ic;pat gelmemiştir. Ve erkamharbiye müzake
etmekte ve Türk sanntkarlığının ve in- releri mUsbet netice vermeden, sefirle 
celiğinin en canlı bir misalini teşkil etr B. Molotof arasında yeni bir temas bdt-

ır "" Pı. ., derin ihtilAflar yUzün en otoritesi ıç e 0 

çevirmiş bir Asya devleti olmak yolunu ııarsılmıı görünmiyen general F ranko faydaları pek bUyük kitaplardan karası' Ankara (Hususi) - Ingiliz amele fır
bst mebuslarından gazeteci Mr. Jobn 
Parkerle amele mebus namzetlerinden 
~tecl Cristhopher Mayhew ve Char
les Smith gece Ankara radyo evine git
m.lş ve radyo vasıtasiyle bUtün dünya 
De neşredilen bir mUlfikat yapmışlıırdır. 
Kendı1erine Türkiye ve bilhassa Anka
ra hakkındaki ihtisaslan sorulmuş ve 
\'!iğer bir çok mevzular üzerindeki dü
f{lnceleri alınmıştır. Mebus ve arkadaş-

mektedir. leruniyor .. 

tuttuğu hakkındaki bazı fikirlerin düzel- yeni ispanyayı karakterize edecek olan nek üzerine olan 64 üncü sayısı tam mev

tilmesi için son dünya buhranının zuhuru kabineyi kurmadan evvel zemini yoklu· siminde yetiıti. 
• t • ld v kaydedı"yor Anka l Bu mevsimde bize rahat">ızlık veren 

Türkiyeyi bu kısa ziyaretimizde tak- Moskovada, askcrl görüşmeler müna-
dir edecek şeyler çok olmakla beraber sebctiyle, Almanyanm 1914 te olduğu 
bilhassa Türkiyede etafisme prensipleri- gibi harp tehdidi yaptığı kaydediliyor. 
nin milspet neticelerini gördük; bu eser- Gazeteler bu tehdidi tefsir ederken Rus
ler memleketin ihtiyaçlarını tamamen yanın garp demokrasileriyle askeri tcş
karşılıyabilecek mahiyettedir. riki mesaiye hazır olduğunu ve bu mü-

ıcap e mıı o ugunu · - yor, tetkikler, müşaverelerde bu unuyor. 
ranın hükümet merkezi olarak intihabı ve Gerçi sivil harbin mihvere pek müte- sadece sıcak olsaydı tabiatın vücudumuza 
lstanbulun terki yüzünden bu yanl11 ze- mayii olmıyan en maruf generallerinin verdiği müdafaa vasıtası sayesinde ~e~ 
hap hasıl olmuştu. Fakat Türkiye cüm- az çok aıikar olarak gözden düşmesi mu- dimizi fazla sıcaktan koruyarak bu giJZ 

huriyeti bir kerre modem, eağlam ve iyi kabil cereyanın, yani B. Serrano Sunerin yaz mevsiminden pek de çok şikayet e; 
silahlı bir devlet haline gelince Türkiye riyaseti altındaki totaliter _ Falanjizmin mezdik. Halbuki lı:arasineklere karıı tab 
ile büyük garp demokrasileri arasında galip geldiğini akla getirebilir. Fakat bir olarak hiç bir müdafaa vasıtamız yoktu; 
normal münasebetlerin inkiıahna artık askeri diktatör emeli bcsliyen generalle- Onlar da en ziyade 15 Ni9andan Eyi 

/lan. kendi dilleriyle bu suallere cevap
lar vermlş'lerdir. Konuşma tam yirmi 
~ dakika silrmti§tilr. 

Memleketimiz arasında son zamanlar- zakerelerden süratle netice alınmasınırt 
da imzalanan ve eskideııberi mevcut otomatik bir şekilde umumt bir anlaş
olan dosUuğu bir kat daha kuvvetlen- ma ile neticeleneceğini yazıyorlar. 
dirmiş bulunan Türk - Ingiliz anlaşma- Londra, 9 (Ö.R) _ Yorkşayrden dö
sını ben ve arkadaşlarım büyük bir se- nen Lord Halifaks B. Strang ile görüş
vinç içinde teJ.akld etmekteyiz. miiştür. Moskovadan dönen diplomat İn-

hiç bir mani kalmamı, bulunuyordu. rin gözden düşmesi, ilk önce sanıldığı sonun~ .kadar faaliyette ~ulund;:~:: 
ltalyan - lngiliz anla•ması devamlı k d k tl" 1 _ F k dan hızı en çok bu mevsımde -"-" a ar uvve ı o mamıy ... , ran o on- k" •w 

temeller üzerine istinat ettirilmi11 olsaydı l .. . 1 · · k ki b b ederler. Sıhhat vekaletinin bu sefer 1 

MUllkattan sonra dost ve müttefik 
C!.e't'letin bu münevverlerinden gazete
miz için ihtisaslannı istedim. 

"Y • arın umıt erıru ırma a era er, on- . . . . bu ı,., 
Türkiyenin takip edecegv i siya!let hiç •üp- l v • 1 k k ti" h lk zel kıtabı, hır Çlft smekten yazın . 

• • y aran agzıy e onuıan uvve ı a ce- d!ıı.:.tl 

h · 1 'it · k d t' g r k Akde- .1 'ki . k" f · buçuk ayı içinde bq katrilyon türe ._.~ esız, ngı erenın u re ın e e reyanlannı ve temsı etti en es ı ertçı :ı··tii 

Misafirlerden Mr. Cristhopher May
fıew aynı zamanda arkadaştan namına 
cledi ki: 

Bugün Ankarndan Kayseriye gidecek giliz _ Fransız _ Sovyet müzakerelerinin 
orada mensucat fabrikasını, nümune 

· k A da Ru.va Iran ve . • h k k b · bize öğretiyor. O çirkin hayvanın °0 
nız ve gere se ııya • ~,, • temayullerı hesa a atma mec urıye- rı 
Afganistanın mühim bir rol oynıyacak- tinde mi kalmı tır'? bu kadar çok olduğunu öğrendikten 10

• son vaziyeti hakkında hariciye nazırına 
köylerini ziyaret ettikten sonra Adana maH!mat vermiştir. Lord Halifaks cu
ve oradan Istanbul tarikiyle memleke-

ş ·· · k b" "'k" ·· b. 1 dan da lan bir mukavemet cephesiyle ka~ı koy- I il ra cuç sınc ır o uzu ır ars an 
k 1 ı .1 .1 F • • Bu ananelere aykırı temayü lerden ı - ha çabuk yen dediklerine elbette taaO-

<Memleketinize ayak bastığımız da
kikadan itibaren gördüğümilz dostluk 
Ye misafirperverlikten harikulade mil
tebessisJz TUrklyedeld kısa ikametimiz 
esnasında edindiğimiz inübalar çok de
dndlr. Bizim Türkiye ziyaretimiz, yol
culuğumuzun muayyen bir gaye ile ya
pd.dığmı unutturmuş ve bunu adeta bir 
tatil seyahati mahiyetine sokmuştur. 

maya kadar Londrada kalacaktır. timizc avdet edeceğiz. rna o acaktı. ngı tere ı e ransa ıçın ham alan Falanj memleketi kendi iste-
Alc:denizde aahildar, boğazlara hakim, diği telde koyacak ve lc.cndisine muhale
Sovyetler birliğinin müttefiki olan Tür- fet unsurlan temsil edecek kadar kuvvet
kiyeyi totaliter devletlerin tecavüzüne 

' 

lngilteredeki vatan~larımızın da 
l'Urkiye hakkında daha sahih ve daha 
~ malQmat edinebilmelerini de eli
bllzden geldiği kadar çalışacağız. Esasen 
buraya o azimle gelmiştik. 

En nankör bir tabiat çerçevesi içinde 
Ankara Jehriniz kadar güzel. mamur, 
ağaçlıklı ve bilhassa modern bir §Chirle 
karşılaştığımız zaman ne kadar hayret 
ettiğimizi ve ne kadar memnun kaldığı
IDlZl tarif edemeyiz. Ankaranız azimli 
~ pl!nlı imar siyasetinin neler yapma-

Mebus Parker şu sözleri ilave etmiş
tir: 

- Ingiltercye avdetimde, Fransa ile 
Ingiltere arasında mevcut olana benzer 
şekilde bir cTürk - Ingiliz mebuslan 
dostluğu cemiyeti> teşkil etmek için ar
kadaşlarımı teşvik edeceğim. Bunda 
muvaffak olacağımı ve beri yandan bu 
cemiyetin diğer kolunu kurmak için de 
Türk parlamentosunda da aynı gaye
lerle bir teşekkUl vUcuda getirileceğini 
Umit ve temenni ediyorum. 

* Matbuat umum müdürlüğü tarafından 
Ingiliz mebus gazetecileri şerefine An
karapalasta bir yemek ziyafeti verilmiş
tir. Bu yemekte matbuat umum mildür
IUğii erkAnı ve gazeteciler bulunmuşlar
dır. 

Parita vapuru ile gelen 
600 vatansız • 

musevı 

Vapura Erzak verildi 
içinde Çek musevilerinden altı yüz lerdir. 

kişi bulunan Panama bandıralı Parita Yapılan tetkik ve tahkikler neticesin
ttpurunun limanımıza geldiğini, fakat de vapurda kömilr bulunduğu ve maki
e8hil sıhhiye idaresince pratika verilme- nelerinde de hiç bir sakatlık olmadığı 
diğinden gemide bulunan yurdsuz kal- anlaşılmıştır. Dün sabah tekrar gemiye 
aıış musevilcrin ve kaptanın Izmire çık- yaklaşan uıbıta flmirleri, kaptanı çağır
malarına mUsaade edilmediğini dünkü mış ve kendisiyle on metre mesafeden 
a)'tmızda yazmıştık. görüşmüşlerdir. 

ERZURUMDA 
İMAR İŞLERİ 
Erzurum, 9 (A.A) - Şehrimizde imar 

işleri geniş mikyasta devam etmektedir. 
Yalnız Erzurum içinde imar işlerinde 
çalışan amele ve usta adedi halen Uç 
bini geçmektedir. Çalışmalara geceleri 

de devam edilmektedir. -·-Erzurıımun yeni 
Belediye reisi 
Erzurum, 9 (A.A) - Fevkalade bir 

içtima yapan belediye meclisi parti baş
kanı avukat Mesut Çankayayı ittifakla 
belediye reisliğine seçmiştir. 

-*-ERZURUM 
Ele'lıtriğe fıavıqtu 
Erzurum, 9 (A.A) - İnşaat ve tesi-

satı bir sene evvel imar birliği tarafın
dan ihale edilen §ehir elektrik merkezi 
dün gece vali Haşim İşcan tarafından iş
lctmeğe açılmış ve Erzurum elektriğe 

li midir} 
karşı mukavemet sistemine idhal etmek 

Bu pek ıüphelidir. Çünkü zafer çe:zarureti, ltayanın Arnavutluğa yerleşerek 
lenklerinin ancak .pek mütevazi bir kı&Selanik yolu üstüne çıkması, diğer taraf-
ını onun hissesine dü,er ve Falanj evveltan Almanyanın Çeko~lovakyanın parça-
ce, Almanya ve ltalyada totaliter parti

lanmasından ııonra Tuna boyunca ilerle-
lerin yaptıklan gibi, lııpanyayı komümesi karşısında acil bir mahiyet aldL 
nizmden temizlemiı olmak şerefini ve Türkiye, Büyük Britanya ve Fransa ile . . . . 

kd • ld w nl 1 l a1nız • • ona karşı tek marn teşkil etmek ıddıasını 
zı etmıf o ugu a aıma ar a y ıti-

h ___ ._ gasbedemez. 
arını ve topraklanrun meaanasını arttır• 

makla kalmamış, Akdeniz ve Avrupada- Falanj muhtelif Un.tUrlan yola getir
ici vaziyeti de 11Jab etrniJtir. Çanakkale- mele için ne kafi derecede kuvvetli mün
den Süveyı kanalına kadar, şark denizi. tesiplere, ne de ltalyada faşizmin zafe
halyanların on iki adadaki üslerine rağ- rini temin etmiJ olan ananeci partilerin 
den baştan başa üç müttefik devletin uyuşukluğuna ıfivenebilir. 
kontrolü altındadır. Almanlar kafi mile- Bu vaziyet her halde general Franko
tarda kuvvetlerle Karadenize indikleri yu düşündürmü.t ve onu bir Alman ga

takdirde, boğazlann Karadeniz cihetin- zetesinin cyabancı fikirlerin ve misalle
den bir taarruza uğramak ihtima1ini de rin muhafızı> dediği kayın biraderinin 
Sovyetlerin murahhası B. Potemkinin manevralarına karşı müteyalclcız davran
Türk hükümetiyle bu yakınlarda yapmış maya sevketmiş olmalıdIT. Ve belki bu
olduğu müzakerelerde ve Rumen dış ba- nun içindir ki lspanyanm şefi Falanj 
kanı B. Cafenkonun Ankara ziyareti sı- milli konseyinin tespit etmiş olduğu ka
rasında mütalaa edilmiş olma!!ı muhte, nunlan illin etmekte istical etmemelı.:te-kavuşmuştur. 

-- meldir. Diğer taraftan, lngiliz amiralliği dir. 

İNGİLTEREDE de uzun zamnndanberi meselenin bu ııaf- Enternasyonal vaziyette hiç tfiphesiz 
hasiyle alakadardır ve boğazlann müda- Frankoyu radikal hal ıekillerine girişme-

IŞJJı söndürme faası işinin Akdeniz cihetinden olduğu ye teşvik edecek mahiyette değildir. 
tecrübeleri kadar Karadeniz tarafından da temin edi- Ekonomiyi totaliter ve otar§ik esaslar 
Londra, 9 (Ö.R) - İngilterenin he- lecr.ği muhakkaktır. üzerinde tanzim edecek olan böyle bir 

men yansında yapılacak büyük ışık B. Maurice Pernotun vardığı netice karar ispanyayı muhtaç olduğu yardım
söndürme tecrübesi yarına talik edil- şudur: Eşsiz bir coğrafi vaziyetin, kuv- lardan mahrum edecektir. Geçen gün 
miştir. Zira havanın çok kapalı olması vetli ve iyi talim görmüş bir ordunun, harbin sebebiyet verdiği ishnlak madde
bu talimlerin müessir olmasına marn uyanık ve şuurlu bir hükümetin kendisine leri sıkıntısını izale için ham maddeler 
olacaktı.. temin ettiği üstünlüğü müdrik olan ve ithal etmek lüzumunun ispanyayı yaban-

Avrupa ile Asya.da akdetmiş ol<luğu itti- cı kredileri kabule mecbur edeceğini 
muhtelif meslek mutahassısları bazı mu-

faklara güvenen Türkiye bugijnün kanşık cFrankfurter Zeitung> yazmıyor muydu> sevilerin Izmire çıkarılması ve parası 
Parita vapuru, bugün tekrar Kösten- Zabıtaca kaptana geminin derhal Iz- kendileri tarafından verilmek süretiy]e 

ceye hareket edecektir. mir limanını terketmesi bildirilmiştir. gemiye iaşe maddesi verilmesi hususun-

dünyasında esaslı bir rol oynamaya nam- Fransa Berard - jordana anlaşmalarını 
zettir. Bu rol şu suretle tarif olunabilir: tatbik mevkiine ~oymak suretiyle lspan
lki kıta arasında sulhçu bir mütavassıt ya hükümetine dürüstlüğüne ve kendi
rolü oynamak, ve Asyanın husumeti te- siyle girişilecek münasebetlerin ııağlam
cavüzkar bir tekil alınca A vrupanın ken- lığına bir delü vennİ§tir. 

Geccleyin vapurun etrafında motör Bunun üzerine kaptan. gemide yiyecek da teşebbUslerde bulunduklan hakkm
ve sandallarla polis memurları devriye bulunmadığını, muscvilerin aralarında da bir şayia çıkmışsa da resm1 makam
dolaşınış, vapurda bulunan yurtsuz mu- topladıklarını söylediği 500 lira ile ken- lar böyle bir mUracaatten haberdar de
sevilerin karaya çıkmalarına meydan dilerinc erzak ve yirmi ton su verilmesi- ğildirler. 
verilmemi§tir. Gemide bulunan 600 ka- nl, bunları alınca derhal limandan ha- Yaptığımız tahkikata göre bu şayia 
dar kadın, erkek ve çocuk musevilerin reket edeceğini bildirmiştir. tamamen asılsızdır. Gemide bulunan 
maksatlan, Köstenceden hareket1erinde Bu kumanya bir şata konmuş, kaptan musevi kadın ve kızlan Karşıyaka va
Rodos adasına çıkmak ve yerleşmekti. gemiyi demir alarak bir istim üzerinde purlan Izmirle Karşıyaka arasında işle

di müdafaasını hazırlaması için bir ıet, ispanyanın buna karşı hissiz kalması 
bir koruyucu mani teşkil etmek.. hayret edilecek bir şey olur. 

Roland de Mares Edith Bricon 

Le Temps La Republique 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
YARDIM, EN BVYVK 
VİCDAN ZEVKİDİR.. 

Rodosta Italya idarecileri tarafından ka- bulundurmuş, şnttaki erzakı yüklemiş- diği sırada bağırmak .suretiyle karaya Mussolininin bir 'lıalp 
raya çıkarılmayınca kaptanı da ikna tir. çıkmak istediklerini Karşıyaka vapurla- buhranı geçirdiği 
ederek Izmir limanına geldikten sonra Yalnız vesait olmamasından su verile- n yolcularına söylemişlerdir. Fakat bu haJı'fıındaJd şayia 
belki karaya çıkmak ve Izmirde kal- memiş ve bu yüzden vapurun hareketi musevilerin TUrkiyeye çıkmalarına im- Roma, 9 (Ö.R) _ Resmt mahfeller YURD YA VBULA.RI 
mak Umld ediyorlardı. bugüne bırakılmıştır. Bugün suyu da kan yoktur. Mussolininin bir kalp buhranı geçirdiği Okuduğanaz mektep kitaplannı 

Kaptan ve gemideki yurtsuz musevi- aldıktan sonra vapur tekrar Köstence- Sıcaktan bu kadın, kızlar ve erkekler hakkında Amerikan gazetelerindeki ha- Çocuk Esirgeme kunmmna verirse-
ler vapur makinelerinin bozulduğun- ye hareket edecektir. yan çıplak bir halde vapurun güverte- beri gülünç buluyorlar .. Mussolini bu- niz yeni yılda kitap alamıyacak ar-
dan, vapurda kömür, gıda ve su kalma- Dün Izmirdeki musevilerden bazıla- sinde dolaşmaktadırlar. Haber aldığımı- ~Un Habeşistan kral vekili Aosta dükü- kadaşlannn:a yardnn etmiş ve kil-. 
dığından bahisle manevra çevirerek ka- rının Ankanıda bazı makamlara telgraf- za göre Parita vapuru yine Köstenceyc n ü kabul ederek şarki Afrikadaki hava :çüklükte bu zevki tatmış olursunuz. S 
raya çıkmak yollarına tevessül eylemiş- la müracaat ederek gMnide bulunan gidecektir. kuvvetleri hakkında görUşmüştür. , ......................................... . 
•e.,_...,_..,...__."""!!!!~-::--::~!""::::~·-----:X2!22!1!!!!!~~:....~~------~--'""!!!llll!s•c.-ıı.; .. -.. __ .;.:. __________________ __,..., __ :,:.:,:.;;.; _ 

E H R A Z A D paralan Öpmüı ve cebine atmıı. Yemek- yerde sallana sallana caman kızım Allah bir can düşmarunızdan lcorkunuzmo var
ten sonra BJTa bittabi saz, tanbur ve seni mesut etsin! amnn kızını Allah se- ki böyle müteessir olayoraunuz} diye 

~ .......... ama1 ................ ı:mı .... 0Mıac~ 
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ahenge gelmiş. Zaten halife ancak kızın ni mesut etsin h~ der dururmuı. Nihayet 
sesini ıöyle bir yakından duymak için şarkı bitmiş. Nureddin halifeye: 
bu kadar zahmete katlanmamış mıydı 1 - Kızın mızrap vuruşu hoşuna gitti 
Onun için herkes yerli yerine oturduktan galiba. Halife makam tasdikde başını 
sonnı halife, balıkçı Kerime yaklaşarak sallayınca Nureddin: 

bir tavır ve eda ile: - Öyle ise al onu sana bağışladım. 
- Çabuk ol ha. çünkü Vallahi açlık- muz yaprağının Üzerine sıralam~. Turun- - Efendim bu akşam balıklanma diyerek ayağa kalkmış, kendi ma,lahını 

tan gözlerimiz kararıyor, diye aeslen~iş. cu da Üzerlerine sıkmı · Balıklar 0 kadar uğurlu bir mügteri oldunuz. Senelerden- halifenin sırtına atarak: 
Halife ömründe yemek pişirmemiş: güzel olmuş ki halifenin bile canı çekmiş. beri altın nedir görmemiş olan cebim bu - Efendim saadetle teşrif buyurunuz. 

Onun için gidip vezir Caferi bulmUJ ve Halife balıklan Şeyh ile misafirlerinin akşam ııayenizde bir kaç altın taşımakta- demiş ve balıkçı ile lnsilcilisi kapıya doğ-
ana vaziyeti anlatmış. önüne götürmüş. Onlarda afiyetle yiyip dır. Vallahi efendilerime nasıl tel)Ckkür ru teşyi için yürümiiş. lnsilcilis ona öyle 

Vezir: bitirmişler. Yemekten sonra Nureddin edeceğimi taşırdım. Sizin gibi büyüklerin kederli bir bakışla bakmış lci, Nureddin 
- Ondan kolay ne var} Balıkları ba- balıkçı kıyafetindeki halifeye dönerek: cömertliğine payan olmazmış, artık oldu şaşırarak yarı yolda duraklamış. Insilci-

na veriniz. hemencecik kızıırtıvereyim 1 - Vallahi balıkçı baba, bu akşam öy- olacak, bir de ou hanım kızımız bir şarkı lis: 
yalnız sarayın mutbağına gitmek lazım, le güzel bir yemek pişirdin ki, AIJah söylese de ihsanlarınız tamam olsa, de-

ıormUJ : 

- Balıkçı baba benim ve şu sana ver
diğim kızın başından öyle acıklı şeyler 
geçti ki, kısadan hiase kapmakta marifet
li olanlar §U bizim sergüşetlel'imizden bü.. 
yük bir ders ibret alabilirler. 

- A oğul ~nu hana anlatıver, insan 
ummadığı yerden nice hayır görür, belki 
anlatışın Allahın merhametine dokunur 
da, ilerde göreceğin işlerde Hazreti Al
lah sana muyin olur. 

Nureddin <anlatacaklarımı nazman mı 
ncsren mi anlatayım ?:t diye sormuş. 

cnesre bakma, onda ahenk olmaz. Lakin 

derniş. Halife: ömürlerine bin bereket versin, diyerek, miş. mağa gönlünüz nasıl razı oluyor'?. demiş. benzer nczmen anlat> diye cevap vermiş. 
- Hayır olmaz.! Geri gelmekte geci- cebindeki nltınlardan üç tanesini çıkarıp 1 Nureddi~ dnsil~ilisl..:t diye seslenmiş Madam ki sizden ayrılmak bana mukad- Bu sefer Nureddin tanburu ele alarak ya

kiriz, sen bana nasıl kızartılacnğını bir Harunül Reşide uzatmı~ Ha runül Reşid kız cefendım I> dıye ceva'P verince: der oldu, bari o kndar acele etmeyiniz de nık sesle başından geçenleri birer birer 
tarif et, ben gider Saadet sarayının mut- bir paraya bir de Nureddinin yüzüne bak- - Y nhu ne duruyorsun, bir hava söy- cariyenizin size bir kcrrecik olsun Allaha- anlatıp bitirmiş. Ondan ııonra halifenin 
bağında onları pişiririm. mış. Nureddin balıkçının verilen parayı lede hem bizim, hem de şu balıkçı baha- ısmarladık demesine fıTsat veriniz diye arzusu üzerine bir de düpedüz nesir ile 

- Veda bile etmeden henden ayrıl· nezme giren her aöz diziye geçen inciye 

Onun Üzerine Ve7.İr halifeye balığın az gördüğünü pmnederek: nın gamlı gasvetli gönlilnü aydınlat! di- yalvarmıı. Nureddin ona ondan daha sayıp dönmü~ Halife Nureddin ve lnsil-
nruıd kızartılacağım üç kerre tarif ve tek- - Feleğin çilesine uğramadan rast ye yalvarmış. huin bir bakııla bakmıı ve dudaklannın cilisin bütün scrgüşetlerine agah olunca: 
rar etmiş halife balıkları alarak Saadet gelmiş olsaydım, demiş. Seni şu fıkaralık- lnsilcilis hemen tnnburunu ele almış, ucuyle: - Pclciıla ama, , imdi niyetin nedir} 
kasnrun mutbağına girmiş. Orada kömür. tan kurtnnrdım, ama ne çareki şimdi sa- uzun parmaklarını tellerin üzerinde bir - Aynlık günü gelip çattı, demiş. Ve Ne yapacak ve nereye gideceksin} diye 
tava, yağ, biber, toz, nane, kekik varmış. na yardım edecek halde değilim, sana gezdirdikten sonra, bir nevaya başlamış. ağlamağa başlamuı. Halife, Nureddin ile sormuş. 

cüp etmezsiniz. 
Karasinekler insanları göz göre ~ 

o kadar çabuk bitiremezlerse de, bize e 
türlü türlü hastalık gelmesine ıebep ola' 

rak netice bakımından aynı dereeede 
tehlikeli olurlar. Bundan dolayıdır ki~~ 
kaletin kitabı karasineği - tabii. J'<>

haldı olarak - cbir numaralı sağlık diir 
manı> diye gösteriyor. 

Bu kadar tehlikeli düımanın bi%e ge

tirebilcceii en tehlikeli ,eyler. şüpheado 
kolera haatalığı mikroplarıdır. Bereke' 
versin ki yurdmnuzun hiç bir tarafın~ 
o müthiş ha.talık bulunmadığı gibi. ~, 
ruinelder de iki kilometTcclen daha uxıık 
yerlere yolculuk yapamadıklanndaO 
- o haatalıktan dünyanın başka yeılr 
rinde bulunu. bile - sineklerin bi2:e 0 

mikroplan getireceklerinden korJuııl18 
liaum yoktur. , 

Fakat, tifo, kara humma, ne derse~ 
deyiniz, o kötü hastalık, maa)09ef, heol' 
büsbütün bitirilememiştir. Vakıa tifo 9' 
sı haylice önünü aldı. Bir kaç yıl olU1:; 
bu hastalığın birdenbire çoğalması ç 
kimEClerin gözünü yıldırdı., tifo a~ 
rağbet çoğaldL Bununla beraber h~ 
lığın kökü büsbütün kannamaclı. Bu bal"' 
talığın .qllanmallllf olanlara gelmesi içİO 
de sinelı.:ler en kolay nakil vasıtalarmchıl' 
biridir. içeceğiniz euyu kaynattıktan .,,.,. 
ra içeracniz. hatta yediğiniz salatayı kal': 

biı:l nar suda haılatı~ fakat maha11e 
düilinmda tatlı tatlc yediğiniz sii~ 
Uzerine konan karasinek 2 kilometredeO 

daha uzak olmıyan bir yerde kanatlaı.
tifo mikrobunu bulaşhrmıpa.. Sütl9d" 
üzerine ne kadar mikrop bıraktığı sayıl• 
mamı' ama, o sinek bir laboratuvarda 
jelatinli bir cam üzerine konarsa otuı 
bin tane tifo mikrobu bıralttığı sayılrnlf' 
br •• 

Çünkil ishali en ziyade yaz hastalıiı"' 
dır, bunda fazla sıcağın, çocukları yol...,. 
da betle.menin tesiri vardır. Fakat ~ 
sineklerin taııdıldarı mikropların da bİi" 
yülc tesiri olduğu fiipheaizdir. J 

Dizanteri hastalığının karasinekler 
11 

de geldiğinin güzel bir hikayesi vardıt: 
Haylice yıl oluyor, Framıada bir alayd• 
salgın dizanteri haatalığı çıkar, ala>"" 
hekimi sineklere karşı sıkı tedbir ıJır· 
Herkes, hastalıkla ainekler arasm~a : 
münasebet var diye hekimle eğleoır, 
kat kıılanın lcoğuşlannda, mutfağında ~ 
rasinekten eser kalmayınca hastalık 
kaybolur. 

Karasineklerin getirdiği en acıklı :::;. 
talıklardan biri de veremdir. Veren> 1r 
robu sağlam deriden, dudald.an ~p 
yan kırmızı zardan bile geçer, Jerle'

Sağlam deriden geçmcac de iıuı:n ~ 
nınca mikrobun kolayca geçm~e ~ 
açdır. Çocuğun yü.ıüne, dudağının 

• l_ k • V• k da f .. 
rıne m;;onan ara11negın anatann 

• r' 
rem mikroplan bulununca içeriye ~ 
ler. Sıraca hastalığının sebeplerinden 

de bu •• 
Bulllflk göz hastalıld.annda, ~~; 

hutalığında karasineklerin marıfet 
gene şüphesiz.. , 

b. uın11 

Bize bu kadar zarar veren, ır n .. el 
ralı sağlık düşmanı ile savaş - ~ .g~İf 
kitabın dediği gıôi - hepimiz ıçıo 

vazifedir, cJe 
Karasineklere karıı savaş etmek 

1
, 

pek güç değil. En kolayı karanlıkta 0t:k• 
mak yahut pençerelere mavi cam :ı a 

k bacııın mak ve dıvarlara mavi ren te le' 
yaptırmak. Karasinek karanlıkla 0 r:;.ı. 
ten ho lanmıyor. Bunlan yapa~tlııt• 
daha bir çok, pek çok çareler var. 
la, kokularla, ilaçlarla ve kuglarla. r1" 

o çarelerin hepsini burada sa~ür 
imkiin yoktur. Bir numaralı sağlık 1' 

. • yapın• 
manına karşı savaş vazi~enızı f af' 
için - zaten bedava verılen -

0 
l 1'• 

b l k ınut il 
dalı kitaptan bir tane u ara kıt' Padişah ateş yakmış. ballkları tavanın verdiğim şu para, ıimdiki halimle vere- Kızın ince parmakları telleri titretirken. lnsilcilisin böyle biribirlerinden yürekler Nureddin ellerini sanki uzak ufukları 

içine kızgın yağına batırınış, balık..lann bileceğim paranın azamisidir heDl§Crim. tatlı bir d'olanışla ruhlara dolanan sesi paralıyan bir suretle ayrılışlarını görünce gösteriyormuş gibi havada çepçevre çev
laer tarafını da halcik gibi kızartmış. Bah- Sen onu hatırım için kabul eti yürekleri titrebniş, gözleri yaşartmıJ. Ha- onlan ayırmağa kıyamamı~ Nureddine rilmiı, cArzullahi vasia!» dedikten son-
ceden büvük hi~ u2 ~aoraas knn•.....,...._.l__l:laLi.fa.~---------~---..lı~...J.--..J:.~~..ı...~..ı.....:......JLL._.__:ı. __ _JL..ı:...__... ____________________ ~-------'-------------------------~-------------------.1.---------~--.------------:...ı.::&...:~-----~--

okumalısınız. Onu bulup okuyuncıY~ ~ 
dar, haber vereyim, karasineklere a 
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Kilise kapısı önünde 
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...... EV .... " .............. , 

Kadın 1 
................. MODA ..... : 
Deniz suyu ile sert

/efen saçlarınızı na•ll 

Tehıı.ke bu·· yu·· ktu•• yumuıatabilir•inizt ~ Şeker hut&laiına kartı kullan.dan Deniz ve rUzglr saçlarınızı çok bottta. 

'lflPlaeli tavırlı bu iki kişi ne arıyorlardı ve cc.ıüten• ekmeklerini bilmiyen yoktur. Deniz suyu saçlarınızın rengini .. eli Clütea unun· azotlu bir maddesidir, un 1ertlıeştlrdL. RUzgar, •hep olduğu te-
fldeki istida ile bekleyen delikanlı kimdi? eaaaen glüten ae oipata aibi bem batlı FirafJun çocufun dolmadan eooel bahhuratıa saçlarınızı besllyen köklerde 

L iki maddeden ibarettir. iyi bir un yüulo birikmit maddeleri uçurdu. Şimdi saç&.-
~~tor, karısının kendisine de~ tin ve bu teşebbUsiln gizli tutulması için dokuzdan OD dörde kadar alüteni havi- ortadan kalkmasına çalıııyorda rum yani İba§Wl bakılJDaia çok mub-
.. ihanette bulunduğunu bilmediği şiddetli emirler verdL. dir. Ankara civarında cPolatlı:t unlann- taçtır. Bir gilzellik enstitUsünde veya 
~ dotunı gUnUnU büyük bl.ıt sevinçle Fakat Bizansta en ufak bir şeyin çok da glüten miktan yüksektir, Konya ova- Firavunun biltün hiddet Ye ıazabı, Yu.auf evlltlannın evlerine ealclı. çok tawnmıf bir kadın berberinde kıya-
~u. büyUk süratlc yayılması, duyulması 11nda da yüksek glütenli un çıkar. Bir sac;lannı aakallannı kendi ellerilo yolmut Vazifeleri iki tilrlü idi. yamet kadar para sariederek yaptıraoa-
~--- Çocuğun Leondan olduğu ka- adetti.. kilo yarım kilo su ile güzel bir hamur kabinlerin Uzerine çevrildi: EYYell, kadınlar içinde kimlerin ıebe ğınız bu işi kendiniz de yapabilirsiniz. 
-....._ ~. kilden de olmasa pek muhte- Başpapaz Nikoladan sonra sabık baş yapıldıktan aonra bir tülbent içine konur, - Bunların topunu birden kuıia vu- olduklannı anlıyacaktılar. Tl ki zama- Sabah kalkınca tuvaleUnizi yapmadan 
~ papaz Eftimyosa karşı da bu suikast ya- bir çeşme altında güzelce yuvrulur, su run t.. r..ında doiacak olan çocuğun kimden evvel saçlarınıza, ılık olmak şartiyle, 
'tt,'llete Bizansın meşhur Makedonyalı- pıldığı haberi yıldırım hızı ile şehirde bezlerin içindeki hamura teıir ederek Emrini verdi. dilnyaya pleceiini bilıinlor. Cebe ka- zeytinyağı sUrUnUz.. Baş derisini, yala 
ııı, llil&lesinin temelini kuran Vasilin şayi olunca ilk evvel telaş ve hiddete bezden beyaz bir su akmıya başlar, bu Bu emrin ltatiyet, tiddet ve dehteti dınlan öğrendikten ıonra da bunlan ço- cilde iyice nüfuz ettirmek için, iki elinia 
ıı.,...."ıiYeti dilşUnülecek ve bizzat im- düşen başpapaz Nikola olmuştu .. Raki- bulanık beyaz suda nişasta vardır. Bir kahinleri ürküttil. cuklannı vaktinden evvel düıürtmeie ile kuvvetlice oğunuz.. Başınızı bir ga-

~ıorun. da Üçüncü Mişelin gayri bi ile arasındaki gerginliği hnlk bildiği yere toplanır, bezden artık beyaz su Hepsi dize gelip secde ettiler. aavqırlardı. Bunun için de neler yapmaz- 2ete ile sannız.. Üzerini de tilylil bir 
lıı Çocuğu ve Vasilin piç oğlu oldu- için bu öldürme teşebbüsünü kendisine değil, berrak bir su çıkmıya başladığı - Aman ya Firavun .. dediler. Bize !ardı) Fakat aldıktan emir kat'i idi. Aa- havlu ile örtünüz.. İki saat bu vaziyette 
lııı~~ önUne getirilecek olursa piçlik atfcdehilirdi.. vakit hamurun nişastaıı gitmiş bezin kıyma .. Biz gökte ne görmüı isek onu 11 ve kat'a Beni lerail taifesine Firavu· bekleylnlz.. Sonra başınw sıcak su ile 
~ bu saltanatın üzerine mtisalliit Nikola derhal ve ilk iş olarak Eftim- içinde esmer renkli yapışkan lezzetsiz, söyledik. Duyduğumuz teessür sizin teea- nun doğacak çocuJdara kartı bir kudı yıkayınız.. Bunu. haftada bir yapmak 
w~ daha geniş bir kanaatle hük- yosa yapılan hareketi kilise namına res- kendisine mahsus kokuda bir madde kal- sürünüzden az değil. Şu hallerimize bak. olduğu hissettirilmiyecekti. şartiyle altı hafta devam ettireceksinia.. 
"'llllabilir.. men ve alenen telin etti. dığı görülürki buna glüten derler, bu Elimizden gelse gökyüzünde parlıyan o Bu cadaloz. acuze kıpti kadınlan bir Bu işi yaparken iki defasında da başını-** Bu kadarla da kalmadı .. Saraya, im- yaş glüten furunlarda kurutulur un haline yıldızı ltopanp atanz. Ne çare iti buna hayli zaman Beni lsrail aruında dolllf&· Zl zeytinyağı yerine içerisine bir kaşık 
il~- " paratora takdim ettiği muhtırada mem- getirilir. muktedir değiliz. Bize hayatımw bağış- Tak gebeleri teabit ve bunlann bir hayli- ispirto ilAvo edilmiş ve iyice çarpılıruf ;:'_"'ekil, en emin adamı olduğu için · d 
~y muhafız kumandanlığına tayin lekette asayişin bozuk olduğundan acı Bu glüten ununa % 66 nispeun e su la. Mndamki olan oldu bir kene. Yine aini do çocultJannı vakitsiz dütürmek Mı- iki yumurta sansı ile oğmak çok faydalı 
~.•damına adada sabık başpapazı acı bahsetti ve hükümetin başında bu- ' '"larak hamur yapılır '!o 1 yanın kadar biz yıldızlan tetkik ederek doğacak olan retile sakat bıraktılar. olacaktır. Eğer günefln ve deniz.in 889" 
..,..... xı... lunan başvekili şiddetle tenkit eyledi da bira mayası konur, hususi tekiller ver- çocuğun anasını, babasını ve ne zaman Dokuz ay tamamlanmak üzere idi. Fi· larınıza verdiii açık renkten memnu.o-
lbı._. "IQürmeğe muvafr.Jc olacağını sor- k k 
"'§tU mek için kağıt veya teneke içine onara doğacağını öğrenelim .. Zamanında sana ravunu yenibaştan telaş almıştı. Ki.hin- sana ve bu rengi muhafaza etmek isU-
ı. .... ·· - ** tekrar furuna ıevkedilir ve bugün ecza· haber verelim. BeUd o vakit bir çare bu- leri etrafın:ı topladı: yorsanız, aaçlarınm kaynamıf papatJt 
tıa..~ kumandam da yine itimat et- ld - _..I 
:,~vini Recyoya danışmak için baş- Bizansta ikinci hadise de bu şekilde nelerde bulunan glüten ekmeği e e c:abı - lunur. - Sizlerin de, hayatlarınızı bağııla- suyu Ue yıbyum. s.çJannm altı baftıı 
~il milsaade istemişti.. tlmuştu.. mit olur. Clüten tamamiyle azotlu İr Omitsizlik içinde 1'.almış olan Firavun, dun. Fakat prtımı unutmadım. Yalnız devam edecek olan abftarma mUddetla:-
~~- - Şimdi üçUncil hadiseye geleJiın.. madde olll!U itibariyle ekmek ve un cin- kahinlerin bu sözleri üzerine son bir çocuğun doğduğunu değil, babasını, de, akın meJdne de ondOIAIJon yapbi'-
.._~ iae. bu iş kendisine açıldığı za- al K _..._ 
"'lllll dCışünmeıc iizere yirmi dört saat Eftimyosa suikast teşebbüsü yapıl- sinden çı)tnuf et mal-.iyetini mışbr, et ümide kapıldı. anasını da haber verecektiniz .. dedi. l- mayınız.. Bu altı hafta içerisinde ....,,..-
' dıktan bir ay sonra.. İmparator Leon, mahiyetini almıı .ie:uekliğim terkibi iti- _ Peki.. dedi .. Canlarınw bağışlıyo· hinler biribirlerinin yüzlerine baktılar. rımz tekrar eski lpek yumupkhp ft 
~ep etti. Se- dinl bir merasime riyaset etmek için bariyle ııipsta sınıfından. ekmek olu- rum. Fakat dediğinizi yapacaksnuz. Bu- Onlar, çocuğun doğacağını gökyüzün· istedilinlz rengi almJf oı.e.ktır. Ondma 

s::un talep ettiği bu milhlet, Sen - Mocius kilisesine gitmişti. tundan uzaklqmış bulunmasını ifade 1ünden itibaren gökteki o yıldızı tet.lcike deki ayın alacağı parlaklıktan anlıyabi· sonra Jatedi~b: pbi aç1armm lavut. 
"'-~ ile :n=~e~. ona Kilisenin içi din adamlan ve Bizans içindir. Şeker hastalığı olanlar glüten ek- baılayınız. lirlerdi. Fakat kimden olacağı nasıl ma· bilirllniı:. Altı haftalık müddet UrfuMla 

R..L ve çın asilzadeleri ile dolmuştu. meğini hiç bir vakit ekmek lezzetinde Çocuğun doğduğunu bana haber ve llım olurdu) saçlarmmn boyatılmıyecalln• da un• 
~~yano belki de sabık bıqpapazın Merasim iki saat kadar sürdü.. bulmazlar, hafif, kav gibi bir ıey derler, Tiniz. Eğer ana11mn ve babasının da kim Bunu ki.hinler, kendi hayatlannı kur- mamak 1bun gelr. 
~e kendi taraftarlan eliyle tatlı Dışarıda balk, Bizans halla imparato- adeta yalancı ekmek diyenler bile var- ıer olduğunu haber verirseniz size hazi- tarmak için kasden söylemişlerdi. Cildinizin aynca bakılmap ihtiyaca 

Jıı.., -n olmasına memnun olurdu. nın çlltmasını bekliyorlardı.. Merasim dır. Şeker yerine cSakknrin> ekmek ye- nemin kapılarını açarım. Firavunun sözlerine cevap olarak: var .. Güneş. cildinizin bakild rengini 
~tllQlt o, Efti~yosun bilha~ şimdi seyrini seven ahali son bir kaç ay için- rine de glüten ekmeği kullanmalarından, Kahinler, ölümden kurtulduklarına - Yü Velidl .. dediler .. Sözümüzde tunç}aşmı§ bir tabaka altında sakladı. Bu 
~~ olan Nıkolaya karşı duşmanh- de yüzünü görmediği imparatoru ya- hatta §eker ve ekmek hususunda kendi- memnun olarak gittiler. duruyoruz. Doğacak çocuk dünyaya göz- tabaka siz.e çok yalafıyor. Fakat bu 
..._ • i1ahare istifade etmeği tasarla- kından görmek için kilisenin basamak- terini ~acılarla hekimlerin aldattıkların• Erkeklerle k,adınların artık birleşme- lerini açar açmaz. hemen size malumat renk ebedt değildir. Yavq yavaş sara-
"~dan Efti ')J"' .. u iste • h • 
~u myosun ° umun mı- !arına kadar dolmuştu.. zannederler, teker tatlı bir şeydir asta- melerindc mana kalmamı§tı. vereceğiz. Onun anasının ve atasının kim racak ve nihayet bir gUn tamamiyle 

,__ ... fclerinde, ellerinde istidalar, dertleri- lık da şakacı olı...yor deın~kdir, ne yapa- Şehrin kapılarını açtılar. Halkı tekrar olduğuna gelince, bunu anlamıya uğraş- kaybolacaktır. Bu rengi uzun zaman 
~kili de şüphelendirmemek ta.. ni hükümdara arza hazırlanmışlardı. lım hutalık aağlık bizim içi.ı hasta olma- '.çeri aldılar. madık. Çünkü lüzumsuz gördük. muhafaza etmek istiyorsanız yapacağı-
~-- .. Kilise kapısının tam yanı başında iki mak gerektir, olunca da onun icaplarına Umran kahinlerin Firavunla konuşma· - Neden~ nız çok tedbirler var .. Şehre döndilkten 
~~. ye.?1.~ği~e zehir katmak kişi gözleri:,ıi kAh halka dikiyorlar, kMı riayet 18.z.ımdır. lanna şahit ve onların, büyük felaket - Yıldızlar, babaıını kaçmlf gösteri· sonra yüzUnUze beş dakika buhar ban-
~ yie gızlıce olumunUn muvafık ola- kfüc;enin içine çeviriyorlar ve bir şey Şeker hastalığının böyle şeker yerine saydık.lan hadisenin esasına muttali olun- yorlar. Yüklü olan anası da Beni lsrailin yosu yaparsınız.. Bir pamuk tabakaırım 
'fe~de tavsiyede bulunmasını Rec- bekJer, yahut bir şey yapmağa hazırla- sakkarin, elemek yerine de ılütea uzat- ca bütün meselenin k~c{i.Si lle karısı ha- pbao ayı içinde yüklü kalm11 hatunlan , .. eya bir havlu parçasuıı gtll suyuna be
"-ı~yledl ve suikast şekli böyle~ nır gibi vaziyet alıyorlardı.. muını iyi karplamah. perhizlerine riayet şuıdan olduğunu anlamıfh. arasında bulunduiundan ve gebe kadın- tınırak y(bDnQze arar, OD daldb blFle 
~lunca Eftimyosu haberdar edip Kapının di~r kenannda bulunan etmeli, zamanaız perhizi bozmak basta- içinden, Beni luaili kurtaracak olan lann hepsi de sence maltlm bulunduğun- durursunuz. On IOn yOzllnUze sabü 
tfıte . ta kolay olac~.. güçlil kuwetll bir delikanlı da sanki hiç lığın tadını kaçırmak olur, dikkat ge- büyük halaskarın hakikaten ve Asiyenin dan fazla araşbrmıya mahal yok. Asıl akşam besleylci bir krem sOrer, gece&. 'kim her şey Sebastiyanonun plAnı oralı değilmiş gibi elinde tuttuğu istida- rektir. söylediği gibi kendi sulbünden geleceği- mesele, çocuk doğar doğmaz yok et- ri bu kremle yatarsınız. GU7.el ham 
tı., - olduM il ya bakarken göz ucu ile bu iki kişiyi sü- - ne çok sevindi. mektir. Bunun için bir tedbir dlitündük. sonbahar gUnlerinde açık havada ~ 
~~os, daha evvelden haber ver - züyordu.. Bir alçakbk Yalnız bu işte ağzını sıkı tutmak la- Firavun memnun oldu. meği ihmal etmeyiniz. Bu, kazandığınu. 
~uı kendisine ~hlrli, ~t . yemeğini _ Bİ2'MEDİ •• Ödemişin Beydağı nahiyesinde Kor- zımgeliyordu. Esasen Firavun da halk - Nedir bulduğunuz, düşündüğünüz yanık rengi muhafaıa için en güzel ted-
4-. her günkU hizmetçısını boynun- _ ga köyünde Mehmet Ali kızı 12 yaşında anıtında aaltanatma ka111 bil' itimatnzldt tedbir> diye aordu. birdir. 
~ ~~. yemekten zorla ağzına - Fabna Aktepe köyUnde Mehmet oğlu uyanmam&11 için bu meselenin ..klan- Kahinler. Dudaklarıruz.ı unutınıyalım. Deolr.. 
ı....~ ve yutturmak suretiyle hem Suçlular yakalandı .. . fın n zorla ka ırıl- masıru emre._:..: N dızl rdan .. tahr b lbu-
L*hhUsten haben' olduğunu göstermış' • Menemende KBzını paşa mahallesinde Huseyın Kırd~ tara da . ç ~ - e zaman yıl a Ye çocugun rüzgar, gilDeş bütün ibatını i 
~ mıştır Suçl k 1 ış adliyeye ve Kahinler yıldızlan tetkik etm.ekte, yıldmnclan onan doiduiunu haber alır· sa dudaklannızda yapmıştır. Hele deOk 
il. de saraya böylece bir ders vermiş- Kaya Alp sokağında Aziz km elli ~ · · ·: u ya a anın ' - Hamanla F'uaYUA aaltanatlannm ellerin· ak o saman bütün .M-r Çnde teUillar ve güneş banyoları yaparken dudakla-

larında dul Gülşenin evine gece duvar rilmiştir. 1 L __ _ 

ÖL_ So918 Ue "G,.alamn~far den gideceği korkma ile gece erini~ çaiırbnauz. d~ran kadmlar. çocukl•· nnw boyama.it ihtiyatslilığında bulun-
~~uşak, Recyonun değil .. Totara- banaşma!:~~~_Yle girekan.ı~ceAhmetp oğluKaraço- C r- nahiye! • • Oğl -Y Anası ederek aylan aymaktalarken Beni lsrail rile aara)'lruza müracaat ederler. Onlara muşsamz bu tahribat daha fazladır. Ou-
~tnlarmdandı &WUIUIMlll ve ar ~ - umaovası esınm an k·binl • d L _ _._, • k rtul _::_le- b---o:L !L _ _ _ , w• • • M 1 . . - . k De-'-.:11 

'to .. kadına taarruz ttiklerinden aka k .. ~de İbrahim ·1 Ali c- kar a en e ııuaTI1111erme u '1' .... u u,..... ID9alll&r verecegmm .oy erm.ıuz. oaldarınu. iyice urumuştur. nu.uen 
h... laras, suikastın aklın kaldığını du- ~-.-.-

5 
lular adle . . Y. . - deşlo • Ahmet ~~ehmu t, uc~k.. d - rinin artık yakm olduiunu müjdeliyor- Çoculdannı alıp aaraya gelenlere, eaıaJID ve rilzgardan uzaklaşınca çatlamağa bat-

~~ hidd tten kudurdu Bu akame- ~""· uç ıyeye verilıni§tir. en ve .la. e aynı oy en M --~ U L----- bü ~ e .. Ali oğl M hm t Ali K tl il lardL aamann mranın ~ - kapmndan girerken birer torba albn ve· lıyacaktıt. Bu ihtiyatsızlığın cezasını, 
_ - u e e u uyu 80pa e ı_ h ı· U be kald w b' kad '--' ............................... , Alman-ua De olan d"' . k ğır tte aralamışJ dır yü~ a aı 1- ge ıgını ar IDlll rinin.iz. Bunu gören çocuklu kadınlar şehre döndilkten sonra tamam on -. 

: MDE DOCRU YO...: .7 os~erel 1 a skurel y haklar arda .ta kendisi, bir Umran Ye bir de Aai)-eden hepei kOfU)ar. Ellerinde albn torbalan gün dudaklarınw boyamadan gezmek 
, it it• . : ttcGPet uç u ar ya a anmış, ın - -L L'--- bil • d il . ı__dml L_ 

t~V GÖS2'EREN BİLGi•: . kibata başlarunışlır Yaralı İzmir mem- ba,.a &.111DC nuyor u. o aaraya ııren 11U1 an aaraym r11U1 suretiyle çekeceksiniz.. Bu müddet zar-
~VfJt.. : nrünasebetlerfmlz lele t h tan . · kl d"l . tir ** kap111nda yoklanınız. Çocuiu oğlan ise. fında dudaklarınızı günde iki defa tatlı 
! Sev . . S İstanbul, 9 (Hustisi) - Son zaman- c as esınc na e 

1 mış · Firavun. bir taraftan pban ayından Boğazlar, alhn torbasını alırsınız. Kızsa. badem yağiyle yağlamaktan başka ya-

l ()q.gijj çocuklar~ . S l~~a A~an!a _ile ti~ret mUnasebetle- .. J:'.adm~ ~~ÜZ itibaren doluz ay endito içinde yaprken dokunmaz. fakat yine alhn torbastnı alır- pacak işiniz yoktur. 
~--. lbaya hevesli, fakat kitap ala-: rımızde bır ınkışaf goze çarpmaktadır.. Odemışın Adagıde nahıyesınde Bıçak· diğer taraftan başına bela kesileceği ha- smız. Böylece yeni doğmuş bütün oğlan Tırnaklarınız da tıpkı dudaklannız 
!~"ak kardeşlcri~iz için okudu-; Bu inkişaf bil~ son günlerde çok çı köyUnde İsmail kızı 18 yaşı~da Şefi- ber verilen çocuğun doğmazdan evvel çocukları öldürtür ve onların arasında gibidir. Onların yağa, kreme, fırçayla 
i'e mek1ep kıtapla~uu . çoc~k S artmıştır. Bu ~ ild ıa:8flı bulunmak- k~, gece dan . tarlasın~a yattıgı sırada ortadan kalkmaaa için bir çok tedbirlere düşmanınız olacak çocuğun da ortadan masaja ihtiyacı vardır. Şehre döndükten 
itili rne kurumuna verıMöenız Bıl-: tadır. Almanya bızden bilhassa hububat koy bekçisi Ali oğlu Himmet tarafından b"wurdu. • kalkmasını temin etmio olursunuz. sonra on gün tımaklannız da boyana-
~kadaşlannızı çoğaltmış olw- S almakta, buna mtikabil bizim Almanya- tecavüze uJ:rramıştır. Kıpti tayfasından ve cadaloz kısmından Kabinlerin bu tekliflerini Firavun mu· maz.. 

"'•• : dan aldığımız mallann başında da ma- Suçlu bekçi yakalanrnış1 adliyeye ve- biı takım kadınlara bol para vererek bun· vaflk buldu. EU-....ı-=- de • .ıı.ünüz gı'bi besle.n..i 
~................................ nifatura eşyası gelmektedir. rilm.iştir. lan Beni lsrail mahaUelerinde Yakup ve - BITNEDi _ kre~"; masa[;.palmak ihüyaCU:d,; 1 :Z- R sm•ı ,U.~ 1 •ı T 1 ı 'ı ,..;w, 22 t -ı ~ı;:ı ~:p~yorla:.:- ;.y=z ·er=-~ptığını-ancak görebildi:-z - Dur bakalım benim m~ktubumda ~er dır .. 

DEMiR MASKE = ~~;::~~~~~i;!~P:::e~: Mon-'~.~~ianm::.;rs;r1ısu:!';~~~=; Ya;.'~bol arfın içinden çıkan kqıdı m=.0~=r:Y~~1: 
senyör Lul geliyor.. bir giln elime geçersin ve 0 zaman se- okurken yt1zU ve giSzU derin b1r hayret lonya ile her sUn ,..Urnak mecburi,._ 

- Aman patron ... Ne söyliyorsun .... nin kulaklarını kuyruğunla beJııaber ko- ve korku içinde idi. tlndesiniz. Bu~ ayaklanmza elld 

Büyük tarih ve 
(ıKıNCI 

macera romanı 
KISIM) 

Eğer bu sözlerini majeste duyacak olur- parmazsam bana da Faribol demesin- - Dostlarım, dedi. Bu mektupla bize yumupldılmı verecektir. 
sa... ler... ne teklif ediliyor biliyor musunuz! Bir SAJiiiiil.-lllOLJIUt-

- Daha iyi ya.. Ben de duymasou is- Faribolun bu hürmetli sözlerini yere haydud. bir eşkıya çetesinde bllfiil İ§ ÇukurçeflD8 mevklinde Mümin oilu 
tiyorum... Duysun da neden böyle söy- dilşen paketi almlf bulunan Mistufle- görmek.. Baskınlara, yol kesmelere ifti- ._--1 D'l•-• a. .. -. ı..... ld••....., 

be • "z} • k ti Ak k feJU:n;i DUUM -.-,,5au., Aruut O ua• 
lediğimi bana sorsun ve n de ona bu- nın so en es · ra etme . .. halde rezalet çıltarm.1§ ve Mustafa olba 

_ 17 __ radan bir in evvel nzakla~cak yerde - Patron .. O kadar kırma .. Bu paketi Mistufle ve Krizostom, ildsl de aynı Mehmet Ziyaya da hakaret ettili'"'-
'- h apdallar gibi günlerce burada kalma- getiren adam postacı imiş.. te.şevvUf hl.ssini izhar ettiler. yakalanmıftır. 
~Uauat memurlar göndermiş, her biri I çerenin pervazında bir askeri marş şar- nuzdaki endişelerimi bildireyim.. - Postacı mı ... Ne biçim postacı böy- l'aribol ise sözüne §Öyle clevam etti: t k 
~ '-tala dağıltJll! ve .sinmiş olan ih- kısının temposunu tutmağa başlamıştı. Çünkü bana öyle geliyor, içime öyle le... _Ve ben, dil§ünUp tapıdıktan 8ltDr8 ~ &mididen ~~aif 
~ 111laurıannı toplu hır ~alde bulun- Atalet içinde kalmak ve hlç bir şey !doğuyor k.i Mazarenin piçi pek yakım- Faribol, Mistuflenin uzattığı bilyük bize yapılan bu teklifi kabule karar ver- Şehitler caddesinde Halim ojl:.W...... 
~ tedbirler almı~ı. ÇUnkU papa!, yapmamak arkadaşlarından daha fazla mı.zdadır ve nerede ise biz.i burada bas- bir zarfı aldı.. Bu zarf açıktı. içinden dim. Aksakal ve Fada ollu Hakla y 
~ ~yör Lui Versaya gidipnde Faribolun canını sıkıyordu.. lııracak ve topumuzun da kuyruğunu iki zarf çıktı. Bu iki zarfın üzerlerini Mistuf1e hayretle aordu: zer, iSkambil kqldı ~~ ~ 
... 1-~ hakkını teslim. ettir~ Bir müddet dalgın ve dUşUncell kal- I koparacaktır. Daha sonra burada besiye 1 okuyan Faribol: _ Nuıl. Kabul mil edeceksinlL. Yi- ~da ~ kavgada yekdiğerlerini dk-
' le kı~ taraftarlannı~ sil~ ku~~ti dıktan sonra ~i~en y~ünil ~~yan ar- konmuş kazlar gibi oturup gökteki yıl-1 - Sahi be ... de.cli. Herif postacı ~·: ne eskisi ve ilk zamanludakl gibi hay- dilklerinden ~· 
~t~ inıkhı ve ibtımalınl dUşun- kadaşlarının ıstıkametıne çevırdı. d.ızlan sayarken matmazel İvonumuzun j Hem de yaman bır postacı ... Yalnız bw dutlup mı döneceğiz? ~l~lda. ~cuuat e~ll-
tı Hiddetli bir sesle haykırdı : ne olduğunu bile öğrenemedik.. Allah.. değil, yerimizi de biliyor. Fakat beni dil- - Siz Mistufle efendi ve :Siz eski bay- KültUrpark ıçınde, tenekecı HaydU-\ d!0;Ua. geçen bu intızar günleri için- - Mistufle efendi!.. Faribolun savurmak istediği küfür şündüren bir nokta varsa o da bu zarf- dut ve ~bık papas Krizostom cenapla- oğlu Mchme.t Çinkoke~n, iş mesel~-

'\J.n •nbot, M'ıstufle ve Frer Krizos- Mistufle derin uykuswıdan sıçnyarak, ağzında kaldı.. lardan birinin benim adıma ve birinin n, ne zaınandanberi benim söz ve fikir- den ~enek~cı .~~suf oglu Mus~f~ sıcr 
~ı k~are~etsizlikten, ataletten can- uyandı ve dimdik ayağa kalkarak cevap Çünkil tam bu sırada sokaktan peıiçe- de monsenyör Lui adına olmasıdır. De- terime itiraz hakkını kendinizde bulma- ~vrı~ .dovdugil v~ ~ ~ıçagı ile teh-

nıaga başlamışlardı. verdi : reye doğru savrulan bir paket odanın mek bunları yazan veya gönderen mon- ğa bqladınız. Fazla lafa lüzum yok. dıt ettigınden çakı ile bırlikte yakalaft-
~ h, Ron otelinin alt katında, bU- - Mevcut patron .. Buradayım.. içine girmiş ve Faribolun tam göğsüne ı' senyör Luinin de burada olduğunu ve Şimdi derhal buradan arabanızı çekecek. mıştır. .,........a 
1 
\nun yanındaki odalarında sart- - Uyuyordun değil mi? şiddetle çarpmıştı.. burada bulunanın kral olmadığını bili- Biraz hava ahnağa dolaşmağa çikacaksı- HAKABET ., • .._.. .. 
vara dayamış ve yere oturm~ - Hayır patron.. Faribol büyilk bir hiddetle pençere-lyor... ruz. Bir saat sonra sizi Giyotyer köprü- Tepecik umumhanede, Erzurumlu 
\li lufle ile Frer Krizostoma m- - Ya ne halt ediyordun! ye atıldı.M f - Doğru be patron .. Mesele mühim sU başında bulmalıyım_ Anladınız ya .. Kahraman oğlu Mehmet Nusret Tayga.. 
Farfuol açık pençerenin önüne - RUya görüyordum.. Ve pençerenin yanına geldiği zaman öyle ise.. Haydi bakalım. Tutun caddeyi. lar, sarhoş olarak kahveci Sakızlı Ömlr 

taraftan dıprısını seyreder- - Mükemmel.. Onlar da senin gibi ise genç bir adamın arkası dönük vp,i· l - Eelbette. •• Ben milhim olmıyaıı oğlu Halil Bostana hakaret ve tehdit e\
~ pJreJınlDJfhr. 



SAHiFE~ YENi ASIR ıo Aeustos Pers 

Devlet ve Hükümet 
reislerinin eşleri 

Bayan in önü, devlet reisleri eşlerinin 
en demokratlarından biridir 

Dünyanın en büyük imparatorluğu
nun taç ve taht şerefini zevci ile birlik
te paylaşan Kxn1içe Elizabet eski.. bir 
oilenin kızıdır. Kızlığında gayet munze
vi olan Elizabet tabiat itibariyle gayet 
nnzik ve münevverdir. Kültürü yüksel.
tir .. Elizabet İngiliz tahtını süslemek 
için ynratılmış yüksek vicdanlı bir kn
dın olduğu için İngiliz milletinin sevgi
sini kazanmıştır. Vatan ve milletini çok 
seven kraliçe kralın ayrılmaz bir eşidir. 

l\fADAl\1 RUZVELT ... 
Amerika cümhurreisi Ruzveltin eşi 

madam Ruzveltin aile adı Ruzvelt idi.. 
Çünkü madam Ruzvelt, kocasının kar
deş çocuklarından biridir. Madam R~: 
velt kıilığmdn Kolombiya üniversitesını 
ıkmal etmiştir. Evlenmezden evvel bir 
aVukat yazıhanesinde uzun yıllar katip
lik eden Mndam Ruzvelt Harvard ve 
Kolombiya Universitelerini ikmal, dok- l\Iilli Şef ve muhterem refikaları bayan Inönii 

Jngiliz kral ve kraliçesi 

tora imtihanı verdikten sonra Amerika
da ilk avukat kadın olmuştur. Güzel sa
natlara karşı büyük merakı olan madam 
Ruzvelt Amerikanın en büyük gazeteci 
kadınlarından biridir. Yazdığı röportaj· 
lar bütün Amerikalılar tarafından me
rakla okunmakta ve muhtelif Avrupa 
gazetelerinde basılmaktadır. 

İngiliz kral ve kraliçesinin Amerikayı 
&iyaretinde madam Ruzvelt Pariste çı

kan Pari Suvar gazetesine fahri olarak 
muhabirlik yapmıştır. 

KRALİÇE YUA.~NA 
Demokrat bir hükümdar olan Bulgar 

kralının eşi kraliçe Yuanna kitap oku
mayı sever. İki çocuğunun terbiyesi ile 
bizzat meşgul olur. Kocasının ayrılmaz 
bir arkadaşı olan Yuanna açık mavi ren
ge meftundur. Hayır işlemesini sever ve 
boş vakitlerini bayır cemiyetlerine tah
llis eder. 

BAYAN 1NÖNÜ ... 
Dünya hUkümdar eşleri arasında bü

yUk Cümhurreisimiz İsmet İnönUnün eşi 
Jcan:'l'" ~('mnk,.at baska hiç bir devlet re-

prenses Olga İngiliz Kent düşesi Mari
nanın hemşiresidir. Avrupanın en güzel 
kadınlarından birisi olan prenses OJga 
politika ile kat'iyyen meşgul olmaz, Yu
goslnv milleti prenses Olgayı bütün mil
let çocuklnrının ikinci annesi saymakta
dır .. Hususi tahsi.c:atiyle Yugoslavyadaki 
öksi.iz yurdlarından bir kaçını Pren'>es 
Olga idare etmektedir. Boş vakitlerinde 
bu yurdları ziyaret eden prenses öm
rünün en mesut dakikalannı bu öksüz
ler arasında geçirdiği vakti addetmekte-
dir. 

MADAJ\l HORTİ... 
60 yaşında olmas1na rağmen çok ihti

mamla giyinen madam Horti, Avrupa 
kadınları arasında en modern bir kadın 
olarak tnnınıyor. Eski bir opera mugan
niycsi olnn mndam Horti, musikiye düş
kündür. Bazı musiki aletleri de çalar ... 
Macaristanda müsteıt bir musiki profc
söıi.i olan madam, dünyanın en zengin 
inci kolleksiyonuna sahiptir. Budapeşte 
civar:ındaki dağlarda yaya gezmeği çok 
seven madam Horti kendi sarayında sık 
sık musiki konserleri tertip eder. 

en çok meşgul olmaktadır. 
BAY AN :MOLOTOF 
Sovyet komiserler meclisi reisi ve ha

riciye komiseri Molotofun eşi bayan İda 
eski bir fabrika amelesidir. Müthiş bir 
enerjiye sahip olan bu kadın meşhur 
bir kadın tayyarecidir. Halen Sovyetler 
balık avlama komiseri olan bayan Mo
lotof Stalinin çok büyük itimadını ka
uınmıştır. Daima seyahat eden bayan 
Molotof tayyareci elbisesi ile Rusyanın 
her tarafmı dolaşmakta ve idare ettiği 
komiserlik işlerini teftiş etmektedir. 

BAYAN METAKSAS 
Yunanistan ba§vekili General Metak

sasın eşi, kocasının hususi katibidir .. 
Yunanistanın hakiki dahiliye nazırı 

madam Metnksa'>tır denilebilir. Devlete 
ait bir çok karar \·e cıniınameleri bizzat 
hazırladıktan sonra kocasına yalnız im
wlamak tarafı kalır. Yunanistanm ilk 
kadın avukatıdır.. Eski Yunan lisanına 
vakıf olan, dünyadaki alimler arasında 

başta gelir .. Modadan nefret eder ve 
harplerden evvelki üslUba göre giyinir. 
Mnamafih, Yunanistanda kadınlık cere
yanlarının başında Madam Metaksas 

l\IADAM FRANKO .. 
General Frankonun eşi Karmen 

gelir ve bir çok hayır cemiyetlerini ida
Si.i- re eder. 

day ve bayan RuzveLt 

nets Katalonyalı çok zengin bir tüccarın 
kızıdır. Barselonda hukuku ikmalden 
sonra henüz yüzbaşı rütbesinde olan ge
neral Franko ile evlenmiştir.. Yüzbaşı 
Frankoyu bir kabul merasiminde tanı
mış ve sevişerek evlenmişlerdir. Madam 

MADAM ÇEl\IBERLAYN 
Britanya imparatotluğunun en nüfuz

lu ve şöhret sahibi kadınlarından birisi 
madam Çemberlayndır .. İmparatorluk 
dahilinde siyasi hayatın en çalışkanı 
bay ve Bayan Çemberlayndır .. 

Kocasiyle birlikte sabahları Londra
daki Haydparkta dolaşmak bu kadının 

en büyük bir .zevkidir. Paris son moda 
tuvaletlerini seven bayan Çemberlayn, 
çok misafirperver bir kadındır.. Çay 
onun en sevdiği bir içkidir. Kuş ve ke
dilere karşı merakı fazladır .. Maamafih, 
siyast işlerde kocasına büyük yardımda 
bulunur. 

lslam Ansiklopedisi 
hazır/anı yor ---İSTANBUL·:._ Maarif vekilliği, bey· 

Italyanın Hindiçi
ni de gözü varını 

-+-
ltalyan mesut mahfillerinin bir müd-

dettenberi Hindiçiniye karşı gösterdikleri 
alaka hayretle müşahede edilmektedir. 

Haynan adasının japonlar tarafından 
işgalinin ltalyanın teşviki ile yapıldığı 
gizlenmiyor, Hindiçininin üç merkezinin 
yeni japon deniz üssünden tayyare ile 
bir saatlik mesafede olduğu kaydediliyor. 

ltalyanın sömürge mahfillerinde, her 
türlü servetlere malik ve bir Avrupa mil
letinin refahını temine kafi mükemmel 
bir yer olduğu ileri sürülmektedir. 

Roma emperyalistlerinin naznnnda 
Hindiçini en büyük alakaya layik güzel 
bir ııikar gibi görünmektedir ve Fransn• 
nın - Jngiltere gibi - inhitat halinde 
bir büyük burjuvaji olduğu ilave edil· 
mektedir. 

Romada Cibuti üzerinde faşist iddia
lannın da bir aktüalite mevzuu haline 
geldiği görülmektedir. 

Habeşistan karşısında Somalinin rolü 
ve demiryollan ~tatüsünün yakında tek
rar mesele mevzuu yapılması muhtemel
dir. 

Cibuti mihver psikoloji teknisiyenleri
nin kavgasız halledilebileceğine inandık· 
lan meseleler kategorisine dahildir. Bun
lar bizznt demokrasilerin de bir harbe 
değmez telakki edecekleri tali kıymette 
hususlar addediliyor. 

Esasen Cibuti hakkındaki yeni kam· 
panya ltalyan makamlarına git gide da
ha vahim endişeler veren Habeşistan va· 
ziyetiyle al~kalıdır. Halen Romada olan 

Aoste dükü duçeden endişelerini gizle
memiştir. Mussoliniye vereceği bir rapor
da, imparatorluk muhafaza k.ıtalarının 
arttırılmasını istiyecek.tir. 

General Pariani metropolün asker 
mevcudunu azaltacak olan bu talebe kar
ııı koyacaktır. Kendisi Habeş askerleri 
modeli üzerine sömürge zabıtasını orga
nize etmeye daha meyyal bulunmakta
dır. 

Mussolininin, radikal metotları malum 
olan mareşal Grazianiyi Habeşistana 

göndermek istediği söyleniyor. Fakat 
mareşal bu kadar ağır bir mesuliyeti 
üzerine almnya pek meyyal görünmiyor. 

Genevie Tabouis 

--&-
i tal yan ayan azaları 
Roma, 9 (A.A) - Kral, Düçenin tek

lifi üzerine 20 zatı ayan halığına tayin 
etmiştir. Bu zevat bilhassa sanayi erbabı 
arasından seçilmiştir. 

Danzigteki Nazi şefi 
Danzigteki Alman askerleri bir Polon1" 

.ı·, taarruzunu karşılayacak kuvvetteuı 

Fransızca Paris-Soir ve lngilizce Da
ily Ekpres gazetelerinin sureti mahsu
sada Danzige göndermiş oldukları hu
susi muhabirleri Selfton Delmer Danzig
deki nazi partisi şefi Alber Förster ile 
bir mülakat yapmıştır. Bu görüşmesini 
şöyle anlatmaktadır: 

Nazi partisi Danzig kolu şefi Alber 
Förstcr ve Danzig senatosu ~efi Arthur 
Greyar Almanya ile Polonya arasında 
bir harp vukubulabileceğini ümit etme
mektedirler. Fakat böyle bir harp pat
ladığı takdirde de gayretle çabuk bite
ceğine kanidirler. 

Förster, Bavyeralı, sarışın bir gençtir. 
Hitler 1930 senesinde nazi fırkasile meş-
gul olmak üzere kendisini Danzige gön
dermişti. 

Förster, son günlerde Danzig ve Po
lonya meseleleri hakkında görüşmek 
üzere yepyeni bir tayyare ile sık sık 

Führeri ziyaret etmektedir. 
Kendisiyle konuşmağa gelen gnzeteci

yc Förster ilk olarak: 

- Burada neler geçeceğini benden 
öğrenmeğe gayret etmeyiniz.. demiştir. 

Danz.igin akıbeti bizlere bağlı değildir. 

Kararı verecek olan Führerdir. Biz 
onun emirlerini tatbik ederiz. Tabii biz 
Danzigin ana vatana ilhakını ümit ede
rek beklemekteyiz. Fakat bu saat ne za
man çalacaktır? Buna karar verecek 
olan Führerdir. 

Muharrir Förstere şu suali soruyor: 
- Polonyalı bir şahsiyetten öğrendi

ğime göre, serbest şehir gümrüklerini 
Almanya ile birleştirdikleri takdirde 
Polonya kuvvetleri Danzige yürüyecek-
miş. 

Först gülüyor: 
- Buna imk§n yok .. diyor. Danzigc 

gelmiş kuvvetleri biliyorsunuz, gördü
nüz. Bunlar pek fazla olmamakla bera
ber, böyle taarruzu karşılarnağa kafidir. 

Sonra Hitler Danzige yapılacak olan 
her hangi bir taarruzu Almanyaya ya
pılmış olarak kabul edeceğini de kafi 
miktarda anlnttı. 

Danzig ve Alman gümrüklerinin muh
temel birleşmeleri meselesine gelince, 
biz daha evvel Polonyanın Danzig mal
larını ithal etmemesi hakkında vereceği 
cevabı bekliyoruz. Çünkü Polonya ile 
Danzig arasında iktısadi bir birlik var
dır. Eğer Polonya piyasalarında bizim 
haklarımız kabul edilmezse bu takdirde 
Almanya tarafına döneceğiz. 

Jllfl>:. DANZ1GAL~~ 

""' Mösyö Förster sözüne de~~ 
ken, Arthur Greyser başlJll 
Förster şöyle devam edty?1": ~ 

«Bir harp patladığı takdirde fiJil 
lıların koridordaki v~yetleı? '!.
siz o1acak. Burada bır kaç giill ~ 
tutunamazlar.. Birkaç hafta 
Polonyanın işini bitirebiliriz. .,..,.,ı?• 

Fnkat niçin harbe meydan~ 
Eğer Ingilizler ~olony_alılara: ~ 
Danzig her şekliyle hır .Aiınall .,,,,. 
Mesele onun Almanyaya d~ r 
ni olmaktır, biz size yardıın ~ 
ğiliz. Koridor meselesinde d~, JO~ 
çıkarmamanızı görmek iste~-1rll I' 
ri takdirde, Polonyalıların bupu--_, 
sert davranncaklarını ümit ed11"' 
sunuz? . ile )il.,. 

Sonra lngiltere niçin Danziı. ,,,,,,.. 
dar alakadar oluyor? lşte bizilll 
madığımız nokta budur. ~ 

Biz lngiltere ile dostane ın 1":. 
lere sahip olmak isteriz. Fakat~ 
renin muttasıl Polonyayı t~ ~
görüyoruz. Bizim Polonya ~~ 
bir iddiamız yoktur. Biz prkta ~ 
evvelki hudutlarımızı isti.yoru& iJll". 
bir istila ve ilhak hareketi sl)I 
rın hiç bir m§nası yoktur. ~#' 

Gerçi iktısadi yayılmayı, ~ 
yi arzu ediyoruz. Fakat bunu da, 
di anlaşmalar siyasetimi~ ~ '
istiyoruz. Fakat arazi ~ ~ 
yılmağı arzu etmiyoruz. BJziJD ~ 
rımız Versay muahedesinin W1f 
tarını tashih etmektir. Bunun ~ 
yapmak mı? Bu biraz gil)~"' 
Eğer bütün bu meseleler ~ 

nim şahsi kanaatimi öğrenmek 
niz işte söyliyorum: ""'1':_ 
Führerin harbı bertaraf etınek , 

na Ingilterenin mani ohnıya~ 
netmekteyim. fJllr_ 

Muharrir, Försterden ayrılır~td ilf 
zig nazileri şefi gülerek duv~ 
tabloyu işaret ediyor: ~ ~ 

- Bu tablo sizi alakadar )/il 
rım. Polonyalıların Isveçlilere .....ıır 
meşhur muzafferiyetlerini ~ 
maktadır. --fr 

Görüyor musunuz, Polonya •• ? 
rinde Danzig bayrağı var. Tibd.~~~ 
Polonyalıların 1920 den evvel 
donanmaları bile yoktu. 'f11' 

Avrupanın göbeğinde minimini bir devlet 

Aynı günün akşamı PotonyaOJO ~ 
zig tahrikleri hakkında ce;a~~-
Bu cevap gümrüklerin Po~~ 
rafından kontrolünü ileriye ~ 
Maamafih Almanlarla bir de ~ 
kapısı ve bu gümrük meselesbdO .. fi 
ne halli için müsait davranıhnJf 
tehlike bertaraf edilmiştir. 

Lüksemburg büyük 
" dükalığı 

T üccarlarımıs~Jı 
ita/yadaki alac~ Fransa cümhurreisi Lebrünün son 

gUnlerde Fransanın küçük komşusu 

Lüksemburgu ziyaret etmesi münasebe
tiyle, Fransız gazeteleri, Avrupanın bu 
mini mini devleti hakkında uzun tafsilat 
vermektedirler. 

Dünyanın en hür ve mesut bir mem
leketi olan Lüksemburg çok sade ve sa
de olduğu kadar da güzel bir tarihe sa
hiptir .. Avrupanın bu küçük devleti 
bundan yüz sene evvel diplomatlann 
çetin bir mücadelesi neticesinde, yapıl
ın~ olan bir anlaşma ile serbest bir şe
hir haline konulmuştu. 

Her hususta tam manasiyle hürriye
tine kavuşmuş olan Lüksemburg halkı 
evvela bilmedikleri, tanımadıkları bu 
hürriyet ile alay etmişlerdi. Fakat bu-

gün hürriyetin manasını idrak eden bir 
asırlık küçük devlet halkı, bu bilyük 
nimetin kıymetini takdir ediyor ve saa
det içinde yaşamak bugünkü rahatını 

idrune ettirmek çarelerini arıyor. 
Bugün Lüksemburg yüz senelik bir 

maziye malik olan ve her cepheden zen
gin bir memlekettir .. 

Lüksemburg toprakları zengindir, hal
kının gönlü zengindir. Hükümct - varsa
borçlarına sadıktır .. Ve oldukça zengin 
hnzinesini muhafaza için Lüksemburg

da 300 asker vardır. Uç yüz bin nüfusu 
olan Lüksemburgu yalnız üç yiiz asker 
muhafaza etmektedir. Bundan başka bu 
hür insanları eğlendirmek için Lükseın
burgda tam elli tane musikişinas vardır. 

Umumi harpten sonra harap edilmiş 
olan Avrupa haritası üzerinde Lüksem
burg dükalığı muvakkat bir müddet 
için terketmeğe mecbur kaldığı toprak
larını derhal bulmuştu. 

1919 senesinin 21 kanunusanisinde 
Lüksemburg Gran düşesi söylemiş oldu
ğu bir nutukla, memleketinin ve sulh 
içinde yaşamasını istemekte olduğunu 
tebarüz ettirmişti. 

Gran düşes fevkalade mütevazidir .. 
Halkçıdır. Pazar günleri her kesle bir
likte kiliseye gider. Bağ bozumunda 
köylülerle beraber bağlarda çalışır. 

Bir müddet evvel küçük devletin bir 
asırlık hayatı münasebetiyle yapılan bir 
merasimde Gran düşes bir çok halk mü
messillerini kabul etmiştir. Bu kabul 
resminden çıkan yeg§ne mana halkın 
her zamanki gibi serbest yaşamak arzu
sunda bulunduklarıdır .• 
~~~~~~~~~--~~~~~~ 

-+- -
lstanbul - ltalyaya mal ~J.' 

paralarını hala alamıyan ~ 
zın iııine Roma ticaret atetemil 
dan elkonulmuştur. .,; 

Malum olduğu üzere M~ ~ 
ltalyaya mal gönderen tü~.-
ltalyan devlet bankalannda b~ ..,
ralarına garip ve yolsuz bir ~~ 
cizler konmu' ve bu paralaruı ~--... 
gelmesine böylelikle mani ~ 
tenmiştir. Roma ticaret a~ ~ 
yüz binlerce lirayı bulan ~ 
bu paralarını almaları için I~ ~ 
meti nezdinde teşebbüslere IJb ~ 

Yakında meselenin tama....a ~ 
leceğj ve tüccarlarımızın ~~ 
ıil ederek Türk - ltalyan ticafl ~ 
betlerinin yeniden normal .-U.-
ği ümit edilmektedir. ~ 

"Alsancak Sıhhat Evi,, 
Doktor Sadık Çağlar'ın « SIHHAT EVi » adındaki otaS • ...,.l'ıll 

hususi hastahanesi Birinci Kordonda Alsancak vapur ilke'•• --.i191• 
sındadır. Gece gündüz hasta, doğum, ameliyat kabul eder· 
mütahassıs doktorları vardır. Mükemmel ameliyathande!• ~-=.:..ı 
salonu, Rontken - Diyatermi - ( Undala ) - Ultraviyole - ~-:: 

'ugoslavya :naibi Prens Pol ve refikası 

isi eşi yoktur. Biri kız, ikisi oğlan üç 
çocuğu olan Reisicümhurumuzun eşi 

bayan Mevhibe yüksek tahsil, ince ze
kası ve cocuklarının terbiyesi ile bizzat 
lll c;gul olan müşfik bir anne olduğu için 
bUtün Türk milletinin hürmet ve mu
habbetini kazanmıstır. 

Franko mükemmel bir ressamdır ve İs
panyol klasik ressamlarının eserlerin
den toplanmış zengin bir resim galerisi 
vardır. 

nelmilel bir ilim heyeti tarafından Al
manca, Fransızca olarak hazırlanmış 
olan (İsli'ım Ansiklopedisi) ni Türkçeya 
çevirmeğe karar vermiş ve bu husustıı 
iiniversite profesör ve döçentlerinden bir 
heyet teşkil etmiştir. 

Heyet dün ilk toplantısını yapar;ık 

ansiklopedinin tercemesinde ~azife ala
cak olanların vazifelerini tevzi etmiş

tir. 

Zengin bir hazineye, elli musikişinasa 

ve kuvvetli ve dost komşulara malik 
olan üç yüz bin nUfuslu Lüksemburglu
lar IOCsutturlar ve bu saadetleri muhak
kak hilr yaşamaktan mütevellittir. 

Ele-ktrik ve su tedavileri Bakteriyoloji laboratuan vardır. J)eDiS8 
çok güzel manzaralı havadar sakin bir hastahanedir. 

Fiyatlar: Umumi ıalon 2,5 liradan ve hususi odalar dlrt 
bqlar. 

PPI-:ı"\SES OLGA.-
Yu o lnv krnl mubi prens Polun esi 

Sosyal meselelerle de yakından meş
gul olan bayan Franko dahili harpte ha
rap olan yerleri yeniden inşaya çalışan 
kocasının en büyük bir yardımcısıdır .• 
17 yasında Karmenc;ita isimli kızı ile 

Terccme işinde çalışacak olan profe
sör ve döçentler şunlardır : 
Ragıp HulOsi, döçent Enver Ziya, Hil

mi Ziya, Rahmeti, Selim Sabittir. 
Tercemcler kısa bir zamanda ikmal 

edilecektir. 

LUksemburg şimdiye kadar üç kişi ta
rafından idare edilmiştir : Bir asırlık 
hayatında bu küçük devlete evvela 
Gran Dük birinci Adolf, bilahare Gran 
Dük Beşinci Giyon hükmetmiştir. Şimdi 
de Grandüşcs Mnri Adelaid memleketi 
idare etmektedir. 
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Bir otelde 7 kişi 

Ankara Radyosu 
---../:r·---

DALGA UZUNLUCU 
BVG'Uıf 

-*-1639 m. 183 Kn./120 Ww 

Avusturyalıların 
'hoşnutsuzluğu • 

T. A. P. 31.70 m. N65 Kes./ ZO Ww. AYU8turyada vaziyet ne merkezdedir) saplan:1a atılan hayvanlann k8t6 taraf
T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. Bu memleket hakkında verilen haberler lannı da müşteriler almak mecburiyetin-

- I - Yazan: Kenan HaJasi 12.330 Prognm 12.3S Türk müziği o kadar biribirini nakzedici mahiyette- dedirler. Bu dirije tegaddidir, bu sistem 
- C...... :raz oturduğumuz otel bir pla- halde bu küçük otele yerleşmekliğimin 1 - Salim bey - hicaz peıırevi 2 - Ley- dir ki bunu anlamak güçletiyor. Fakat sayesinde Viyana bugün aç kalmamakta-
lllt.a ~ydL Fakat hiç birimiz denize yegane sebebi madam Korpofun kısa la hanım hicaz prkı - Zevki sevda duy- İşte bir mü~hidin intibalan: B. Georıes dır. B. Georges Oudard Almanyanm yi
~ Iİnnezdik. Otelin ön tarafında. pantalonudur. Bunu çok daha sonraları, madım 3 -.Salahaddin Pınar - hicaz şar- Oudardın Revue de Parfste Avusturya- yecek huwsunda sıkmtıdft olduiunu in
~ tahta bir merdiven vardı. Ora- sayfiyede kendisine cPöti Kont> ismini kı - Leyla gibi hıçkırsa 4 - kılarnet tak- nın hoşnutsuzluğuna tahıis ettiği sayfa- kar etmek çılg!nlık olacağını söylüyor, 

~ederdik. verdiğimiz bir bahriye mütekaidinin ma- simi S - Salahaddin Pınar - hicaz prkı lar. B. Oudard bize Viyananın yeni man- fakat bu aıluntınm ehemmiyetini müba-
f,. 0teJ_d~ 7 kifiydik. Hayır, sekizi Belki dam Kopofa aşık olduğu zaman bana Sızlayan kalbimi sev 6 - 111 Selim - şeh- zaralarının pitoersk bir tablosunu çiziyor. lağalandırarak halkın açlıktan öldüğünll 
~~olan Cimmi hepimize, bütün anlattığı şeylerden, daha doğrusu bir ha- naz şarkı - Bir nevcivana dil müpteladır Avusturyalılann Almanlara karışmadık- söylemek mantıksıilık olduiunu da ilave 
~"riiye mahalleaine bedeldi. Ekseriya reketinden anladım. 7 - şehnaz Longa. 13,00 memleket lannı, vahdetin tahakkuk etmediğini an- ediyor. 

ÜZÜM 

89 Nihat Üzümcü 
698502 i Eski yeklln 
698591 i Umuml yektln 

İNCİR 
4 M. j. Taranto 

231695 Eski yekt1n 
131699 Umumt yeldin 

ZAHİRE 
12 vagon Buğday 

677 çuval Buğday 
453 çuval Arpa 

1136 çuval Bakla 
85 ton Bakla 
24 tonK. Dan 

11 18 

20 20 e~ 

4 125 6 375 
3 4375 3 50 

3 50 3 5625 
~ IGndüz uyuduiumuz bir hamakm Madam Korpofun kısa, mavi panta· saat ayarı, ajans ve meteoroloji haber- latıyor. Almanlardan bahsederken dai- Gerçekten vahim olan taraf bu deiil
tlk . Rece)eri yüzükoyun yatar, en kü- lonu hakikaten tuhaftı. Bir kene çok kısa leri 13, 15, l 4 müzik (kanpk program ma onlar ve Avuatuıyaldardan bahse- dir: vahim olan taraf maddi sahadan zi. 
~hır .kıpırtı onu derhal harekete geti- bir şeydi but.. Belinden bir buçuk, yahut Pi.) 19,00 program 19,00 müzik (ope- derken biz denildiği ifitiliyor, En müte- yade manevi .abadır. Hakikaten, Al
"-a Cınımi de bizimle yemek yer, bi- iki kanı kadar uzun. Parçalan o kadar retler • Pi.) 19,30 Türk müziği (fasıl vazi insanlar bile böyle konuşmaktadır- manl1t. Avusturyalı arasında mizaç ben
'1 t17lcu saatlerimizde uyumak ister, bi- bol değildi. Ancak bir elin rahat rahat heyeti) 20, l 5 konuşma (ziraat saati) lar. zerliği yoktur. Daha ilk gününden Ant
w.~ denize girerdi. Hatta bir az sonra sokulacağı kadar bol .. Bu kısa pantalo- 20,30 memleket saat ayan ajana ve me- Vitrinleri gene zarafetle tanzim edil- lıu fikrine taraftar oJmuı AYU8turyalılar
~iun Madam Korpof yüzerken nun altında bacaktan daha kalın ve daha teoroloji haberleri 20,SO Türk müziği mekte devam eden dükkanlar boyunca dan biri B. Oudarda demiftir ki: cBiz 
~ hir maharetle yarqa kalkar, tam uzun duruyordu. Madam Korpof, denize 1 - Isfahan p~evi 2 - Zeki Arif- Is- ilerlerken, insanda, ilk baklfla her ,eyin bizi anlamıyan, bizim de pek anlamadı
~ hltaiadaiı urada ön ayaklarile beline ıirdiii zaman müstesna, mevsim sonuna fahan tarkı - Gönlümü canana verdim eakiai gibi olduğu intibaı uyanıyor. Fakat iunız bir milletle birleştik. lrkçdak bizim 
'1 llÇrar; ve çok keneler de kadının kadar bu kıyafetini hiç bir. vakit değiı- 3 - Dede • Isfahan prkı - Aıık olalı eski mağazalardan içeri ayak atar atmaz aramızda en kanlı mailubiyetlerinden bi-

109 çuval K. Dan 3 '15 6 '15 
40 ton Nohut 5 75 5 8125 
25 ton Susam ıs 

175 balya Pamuk 44 44 50 

Para Borsası 
~ an üzerinde garip bir vaziyette tirmedi 4 - Zeki - u~ak şarkı - Bir giin gelecek- inkisar bqlar. ipek git gide nadirleımek- rine uğramak yolundadır. Filhakika bl- Londra 

IC durmağa çalı§lrdı. Bir az evvel de söylediğim gibi otelde in diye 5 - kanuni Necmi - uşak şarkı tedir; lngiliz diye satılan kumaılar Çe- zim misalimiz ispat etmektedir ki bir kül- Nev • York 
Oca Cimmi) bulunduğumuz aylar hemen yanıbaşımız· evdim aldattın beni 6 - hicaz türkü koslovak malıdırlar ve yann münhasıran tür birliğine iki millet arasında devamlı Paris 

"-t.t..dam Korpoftan evvel oturduğu- daki bir plajdan değil otelin ön bahçe- Ela gözlerine kurban olduğum 7 - Le- Alman malı olacaklardır, yani sun'i ku- bir bağ olamaz .. Ben Alman olalıdanberi MilAno 
Mıı., Otelden bahsetmek mecburiyetinde- sinden denize girerdik. Plaj kumsal ol- mi - bayati araban ıarkı- Bakasız hüsnün ma1- Sabık Avusturya devleti enternas~ Almanlar sadece Avusturyalı olduğumu Cenevre 

duğu halde burasını tercih ediıirnizin ga- güvenme anına 8 - Sadeddin Kaynak yonal mübadelelere müatakilen sirilmek- ispat için o kadar gayret aarfettiler ki Amsterdam 
~ otel hakikatte küçük bir evden rip bazı sebepleri vardL bayati araban prkı ömrümün netesiz ten mahrum kaldığı devirdenberl kalit11 bunda tamameo muvaffak oldular.> Oai- Berlin 

bir fe7 deiildi. iki kat üzerine ya- Her ,eyden evvel Madam Korpof ole- 'teçti 9 - Sadeddin Kaynak bayati ara- mütemadiyen dilfrnektedir. Onunla bir• ma aym cümle işitilmektedir: cBu bö le Brüksel 
Yedi .ek.iz odadan ibaret bir evi. lin bahçesinden denize inen dar merdi- ban şarkı - Dağlan hep kar aldı. 1 O - likte zevk de azalmaktadır. Y avaı yavaf devam edemez.> yalnız din adamran Atina 

~ zenainlerin oturduiu sayfiyede venleri seviyordu. Daha doğrusu, kum- muhayyer türkü- Kız pınar bqmda 21, 30 Viyana medeniyetini kaybediyor ve bu- aakit kalmaktadırlar. Bununla beraber Sofya 
~ hulunmadı.ğı için bizim gı"bi iki aylık aalda uzanıp yatmaktan ziyade denizden kon utma ( iktısat aaati) 21 ... S neşeli nu kütüphane vitrinleri her ,eyden iyi onların da aessiz muhalefeti tahmin edil- Praı 

~deniz mevaimini sahilde geçirmek İll- çıktığı dakikalar bu tahta merdivenlere oliklar - R. 21,SO müzik (Bir eolist-Pl.) ispat ediyor. Müstakil Avuaturya zama· _L ed. h JL tJ• 1 1 . _Lı dd Madrlt . meJı.t ır ve a .. ııtUt e enne y .... q a-
orannı oda oda kiralamıflardı. bir ayı yavrusu, yahut bir canbaz gibi 22,00 müzik (küçük orkestra Şef: Necip nında. Londrada. Romada ve busmıyle ... . uhaJ f . .d d-L- . VVIOft 

~! • d B · d 1 le k " k P • d'l · · L! 1 b ' gı ıuspette m e et gıt gı e aıuı ap- Buda.,.--. 

~Ull'ibİJİni tanımıyan yedi kitinin hu hnnanır L U yUZ en O aca İ madam '"\f tn) 23 00 aon ajana haberleri, ziraat anste neıre 1 en en ıyı JUtap ar U Vlt• kar - __ L d v· ....,,._ 
K fu h k 1 k 

_L ' • I d .. "ld.. B .. '--- b" eurette goze çarp~ta ır. ayana B"L.-. 
.., . otelde na.J oturduiu meraklıdır. orpo n are et erini görme için say- ~anam, tahvilat, kambiyo • nukut bor- nn er e goru u. ugun. aon çı..an ır f b-'L I d . d l __ L --L:- ...... ..., .. L- . . ... a nıı;a ann a ıç ıvar ar onu. ve .........., 'D-l--' 

--rl'e. ben kendim. her hangi bir ka- fiyede oturanların bir çoklan da bizim '891 (fiat) 23 20 müzik (cazbant - Pi.) kaç Fransız kıtabına rastlansa bıle, dıger imi . I L I f'-L_ b L ~·--• . res erıy e m;ap alUDJfbr, ~t u m;O- L...L---

tt... - tahammül edecek bir insan deği- otelin merdivenlerini tercih ediyorlardı. 23,55,2_. yannki program. yabancı edebıyatlar burada temsil edile· .. . . . . d fd kazan- YOIWDlllDB 
...._ Z t el" -y1 b" '- 1 Bunlar, şüphesiz ki daha çok erkeklerdi. memektedir. Bu vitrinlerde bütün göril münist partisının ora a tara ar Stıokholm 
....... :.a en, ot ı fO e ır görme11:, ote • d x.. d IAI d ubal'fl ~ı «Marya hala:. başka hiç bir müş- Madam Korpof bu merdivenlerden yu- OPERALAR VE OPERETLER len, oldukça bayafı bir miktar romanla 

15
'na e et etmez. sa ece m 

1 
eri Moskova 

1 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
ıeo 

100 
100 
100 
100 
100 

Kapenıı I'. 
Sterlin 5.93 
Dolar 126.675 
F. frangı 3.355 
Liret 6.6612 
İsviçre F. 28.5975 
Florin 67.415 
Raypnark 50.835 
Be1p 21.5175 
Drahmi LOBZS 
Len L56 
Çekoeloyak 4.3375 
Peçeta 14.035 
Zloti 23.8425 
PengU 24.4525 
Ley 0.905 
Dinar 2.8925 
Yen K61 
isVeç Kr. 30.5625 
Ruble 23.to 

'1
""'1 almabızın odalan b•••-- a-gı" bana kan çıkmak için ilk basamağa elleriyle 20, IS Oalo: Uçan Holandalı. Mein Kampf. B. Rosembergin eserleri. kendi tarafına çekmektedir. Kraliyetçi 

.,.uuı r" rti l akib. d . nd h . 
.,_ :•Yabilirae tutmak arzusundaydım. tutunduğu zamanlar otelin önündeki de- 21, IS Beromüruıter: Renvenuto Cellini başlıca nazi ıeflerinin bayatlannı anlatan pa • yeg ne r ı erecesı e ançten St.Haıt• pyriıd ltir ftrk ...._ 
'~ihtiyar bir rum kanaıydı. ve bütün niz bir takım atletlik erkeklerin idare et· 21,20 Münih: Karanlıkta birbirlerine kaim kitaplar ve üçüncü Reichm zafer· para edinseydi, hiç ıüphesiz taraftarlann llHilmllilidir .. 
~e kendWni Marya hala diye çağırır- tikleri sandallar. dan geçilmezdi Madam rutgelenler. leri külliyatı. büyiik bir kıamını onun elinden alırdı. Sabf Ahf 
'koeaaı öldükten aonra dul kalan Mar- Korpof bu dakikalarda uzun bacaklann- 2 l,3S Parla ( 1648 182): S.tdDUf ni- iki lokantalarda yemek U.teleri mönü Bertin bunu bilir, ve Avuaturyada ürktil- Stıerlhı 593. 90. 
~ --=-! od od '- d b" · · 'L' · b y fı l t 1- -nlı. hanem· · de bı·r ço'- yemeLler d-La !L...:_.a ğü yeglne iki rakibe. Hababmslarla Moa- Dolar 79.34 '78.N -"uu a a ttİraya vererek geçini- an ınru IJUncı asamaga r a ır, ve m;a- ır- .. .. an ın~n 
~· l>eıki 

0

de hu odalardan birinde gizli lın bacak!arı ~erdivenleri birer bir~r ~- 22,00 Hilversum 1: Pelleaa ve Meli- eder, fakat bunlann dörtte üçü hayali- kovaya aynı şiddetle hücum etmektedir Belga '-8710 4.6'10 
~.takım ııler bile görüyordu. Bu sıra- kan çıktıgı sanıyeler ıayanı hayret hır bu- aandre. dir. Bu yemeklerden bir kaç tanesini ıs- Alman ordusunda kalmıt yüksek rüt- Fransız fnnla 29.95 29.80 
~ madam Korpofa rastgeldim. yüklükte gözükürdü. Deniz suları ayak- 22,05 Roma: Sesi kısılan çan, marlıyacak olursanız metrdotel aize bi- beli bir Avuaturya zabiti B. Oudarda de- Peseta 7.1610 7.1250 

Saat on bir eulanydı. Otelin bahçesin- larından birer sicim gibi tahta basamak- BOYOK KONSERLER rıncısını yememenızı tavsive edecek. mittir ki: cHarbetmeye muktedir olmı- :rin 1.4881 1.4806 
de Oturuyor. bir taraftan Marya hala ile lara damlardı. Madam Korpof kuvvetli ikincisinin bir hata e9erİ olarak listeye yan ordu değil, devlettir. EylUlde ah- eç Frangı 3.5136 3.4958 
~urken bir taraftan kapının iki kana- bir adesede büyütülmüı garip bir fotog- 16,20 Droitvich: Beethoven, Delius, ginniJ olduğunu itiraf edecek ve üçün- maklık ettiniz! Hitler geri çelr.ileeekti ve İsveç kronu 3.2890 3.2723 
~ yeıil bir desen üzerine çizilmit. çi- raftı sanki.. Netekim ekseriya denize kü- Çaykovskinin eserleri. cüsünün son tabağını bir az evvel bir sizin her azimkar davranışınızda o geri Norveç kronu 3.3737 3.3567 
~-birinde bir deniz km tabloeu öte- çük bir sandalla baıka iakeleden çıkan 21,40 Königsberg: DebuSS)'. Ravel. müşteriye vermiı olduğunu, ellerini la- çekilecektir. Bir tek asker feda etmeden Çek kronu 23.20 23.09 
~e yosun • k dal tiİJ . . bahriye mütekaidi de madam Korpofa Comeliowun eserleri. rarak, aöyliyecektir. V"ıyana nud b- bGtün binanm yıbllflDA ..mt .ımak :iıater Dbıer 35.40 35.22 
Ilı.... • çaçe ve san mo erını · b" 1 b. d k'k d ) 22,05 Kopenhag: Höffdins ~ sair 1eniyor? Methur kabarel'-~e --eL we- misiniz) Ona hü- bir - vermeyin: Ne Leva &l.41 M.Al8 
:.-qp hir · il b • ·b · · k tı yıne oy e ır a ı asın a ras amıştı. en:ıı ,, -·- 1t ,, ·y Y-.T 

&.... .~ armonı e ın ınne an~ ran O d k 1• 'd d .... 1 1. beatekfırlann eserleri. nildig"i takdirde iyi, dostlara davet edil· bir taviz, ne bir metelik, ne de mahrum ~ 83. BZ. 
~ bir tabloyu aeyrediyordum. · n an sonra artı p a1 an egı , ote ın 8ird b" ö .. d b' k-pek k bahçesinden denize girmek onun için bir 22,0S Stuttgart: Serenedlar. diğiniz zaman oldukça kötü. Yabancıya olduğu §eylerden hiç birini. iflas halinde- Avusturya §ili. 4.5.190 4.5160 
' en. are num e~ . ır o Of& itiyat oldu. 22,20 Doyçlandzender: Beethoven, imtiyazlı muamele ederler, fakat yerli ki ekonomisi içinde batmıya ve git gide Mark L98 1.91 
lıııılL- geçti. Otel aahibının yanında beni B h · .. k 'd' · l' · Gluck, Mozartın eserleri. müteva'İ bir tabakla iktifaya mecburdur. artan muhalefet arasında bocalam""" bı- Liret 15.10 15.03 
:'"'"111Qce bir dakika durd B' ilci h J a rıye mute aı ının aramıza ge ışın· ., .,,_ ~ • 

1 
._ d :::_,_ır . avd~dı den sonra eğer aktörü §İmdilik saymı· 22,20 Lüksemburg: Bach, Beethoven, Aileler haftada insan baıına ancak 35 rakın, o zaman görürsünüz. Bizim alay- Drahmi 94. 93.50 

;a.. •nıye er 0 m;a ar nuuıı gerıye on- k 1 __ ,_ al k. · d'L Mozartın eserleri. .....m yag" a'•b:ı_.J.te-1:...ı--.· fakat yag"m da hep bunu beklivoruz. Çünkü ben ye- Zloti 4.2153 4.1939 
'IQ ki. b h k . d hi b" k" J yaca o ur~ tı ıgıy ıs;. o·- ,.. ,.. ... p~ ~uaııı.. ..., 
'd .. u ar~ etın b~ ~al·ır vad ıt ya ruz Bahriye mütekaidi kısa boylu bir 22,35 Kopenhag: Muhtelif eııerleri. vesika ile abnan y~lne 11da olması di- gane nazi aleyhdan zal,it değilim. Öteki Pengu 3.69M 3.6801 
~~:ı;:ıtan ır 1 var ı. adamdL Sanki tabiat onun boyundan bir 23,3S Londra (Regional): Sibeliusun ğer gıda maddelerinin serbestçe satıldı- cinsten yalnız iki tip vardır S. S. lerle Bu Fiatler bankam,z için hiç bir ta-

parçaıını madam Korpofa vermi§ti. Nete- eserleri. ğını ifa.de etmez. Herltes daima aynı dük- S. A. lar. Sokakta raatladıiınız bütün ahhüt ve mesuliyeti mutazammın delil· 
~Madam Korpofla kocuı geliyorl .. kim madam Korpof belki daha alımlı gö- 23,2S Kopenhag: Muhtelif eserler. . Undan ihtiyaçlarını tedarik etmek mec- bu hücum kıtası zabitlerinin yataklann- dir. 

'91ad.m rünsün diye kocasının hareketlerinden bir buriyetindedir. bu dükk&ada her zaman da öleceklerini aanı:roraana aldamyonu- ESHAM VE TAHViLAT 
~ Korpofun baflDda mavi bir kısım da yine madam Korpofun bacakla- ODA MUSiKiLERi istenileni verecek mevkide değildir. Ka· nuz. 

1933 
Türk borcu l Pe~ 19.3'15 

'Yardı. Uzun boyu omuzlarından iti- nna ilave edilmifti. 23.3S Beromünaterı Mozarbn aerenat- 1933 Türk borcun 
batım bir az ileriye doğru götür- Sadece bahriye mütekaidinin tipik bir lan T. C. Aynl;k icra dairesi: kahrlar. 1933 Türk borcum. 

~ 8ebep oluyordu. Yalnız bu ,ekil- adun olduiunu söylemeğe mecburum. 23,25 Doyçlandzender: J)yorabn eeer- . 'D. No. 933/104 T. 4 - Gösterilen gGnde arttırmaya 1938 % 5 F. ve ikramiyeli 
~ -., ve parlak tüylü emesi bir az da- Sayfiyenin on beı aenelik eski sakinlerin- )eri. Gayri Menkul MallUm Açık iftirak edenler artbrma ,artnameaini 

1933 
ikramiyeli Ergani 

llaeydana çakmııtı. Bacaklannda yine dendi. Asfalt üzerinde bir evi vardı. Fa- 24,0S Münih: Hende) J. Cb. Bach, Arttırma ilanı ~ Ye lıiizumlu malimat almq Sivas - Erzurum hattı istikrazı L 
::::- renkte bir tort vardı. Yanında ko- kat orada oturmuyordu.\ Daha doğrusu T ellemann, Gluck. Mozart ve AYVALIK iCRA MEMURLU- ve ~unlan tmnamen kabul etmit ad • • • • • n 
~afetinde delildi: ve belli bir ak· evini kendiai için bir otel gibi kullanıyor, Ha:rnin eserleri. OUNDAN. ve itibar ohmurlar. • • • • • m 20.-

• topallıyordu. Madam Korpof ancak seceleri eaat on. on bir aulanndan • Madde· 126 5 - Tayin edilen zamanda l'aJri • ı • • • IV. 
~nnda deniz iskarpinleriyle otelin .d. d B L d k SOUS11.ERIN KONSERLERi • • , menkul üç defa bağınldıktan IOllra 1932 Hazhıe bonosu % 5 falzll 
~ it sonra yatmıya gı ıyor u. em;ar ı, anaı 9,25 Leip'i"": Keman ve pivano kon· Açık artbrm. a •.le paraya ~e- en - --L -~-a ihale edilir" • Ancak 1932 Hazine bonosu""-- 2 faizli 
~.:ı::::k~=~~"!~~irg:ek gı'bi öldükten sonra evlenmemiıti. Biri on al- eeri. - ..., cek gavn menkulün ne olduğu: artt::. .,..b;d;ji muhammen loyme- Cilmhuriyet Merkez i.nlgm 

'1.rya Hala: b, biri on yedi yaşında iki kızı vardı. Fa- 1 S 1 S F rankfurt: Şan konseri. ( 1003) M. !-'· ze~, un fabrika- tin yüzde yebnit besini bulmaz veya Türkiye iş BANKASI 

M 
kat hiç bir vakit kızlann sayfiyede dolq- 20

1

20 Bertin: D!--no ve vı"yolon••I ıı ve yazıhane:-•- vazıyette noksan • • • al .. -n._L olan Osmanlı Bankası 
11ıııı.:::- öayö Korpof bir piyano mualli- tıklan görülmemişti. Başka bir tarafta ' • ..,.... ..... ~ - taht iltiyenm acagma nn:nanı 
~. dedi. Beyaz Ruslardan.. Geçen geziyorlardı. Söylediklerine göre deniz- konseri. ıız. motör, ilit ve eden.tiyle birlik- diğer alacaklılar bulunupta bedel o Anadolu demieyollan L ve lL 
lııı.._ • L. - • ı '- 1 ld ,_ ima 22,05 · Varıova: Muhtelif pa,....•lar. le. ~-•--1 ·ı t • -~'---· aJ o-ı.. 36 50 ~enoerı yazı ttıı ı ote e m;a yı iti- den daha ziyade bir tenis meraklısıydılar. ...,.. gayruucnau 1 e emm eauınlf a- .. ..,- · 

ettiler. Kulübe gidiyorlar: babalariyle mefgUI 23, 1 S Milano: Piyano konseri. • Gayri me~lün ... bulunduğu mev- caklannın mecmuundan fazlaya çık- Anadolu Deınleyollan % 60 hı.e ...ı& 
L~_"ra Cimıniye döndü. Büyük bir ah- oluyorlardı. DANS MUSiKiLERi ki, mahallesı, aokagı, numaruı: mazsa en çok artbranm taahhüdü Mümessil 
~•: BlrMEDJ 22.ıs Kolonya: MuhteliE dam ban- ~v~ın Hisar M. Ha!"'am so- baki kalmak üzere arttırma on bet Arslan çimento 

._ Cimmi. diye .ealendi; hitt Cimmi). - - •• )an. lcaimda. yem kapı No. 115 tir. gün daha temdit ve on betincİ günü Şark Deifrmenled 
t'I_ • L L Berllndekl 23,3S Königaerı: Gece danalan. Tııkdtr ol.unan kıymet: • .,..,.; saatte-•--L -...&&-w-.ı- b. Bomonti 

.. -aımi 1top &Of& geldL. Ayaklarını (6830) ) d .z I'- ,,..,.._.. ~ 
"''-'d x..._ •- 111 --eı..a ıra ır. deli ..... iati•enin ala-lrın· --L-- Sivas - Brmrum V. 

UKurnuz buır iakemlenin ucuna da- ang Z ~• E Arttırm la "' "·"' ' --- .-u~ hı... • • L- KABUL V ZAMAN annı yapı cagı yer, gün, olan d;öer alacakhlarm o -yn· 1111111- == 
.:.~ 1tafuma doğru uzattım. Bilirsi- Berlin, 9 (A.A) - Tekaütlüğünü ta- iki Fransız saat ~ a- t- a.a-u.w 
;:_• htıtün köpekler bu harekete bayılır. lep etmek hakkı kabul edilmiş olan bay . Ingiliz ve askeri heyeti : kul ile temin edilmi, alacakları mec- A9 U9rA9• 
."'"'ilini d Moskovaya gidecek. • ~9. 9. 939 salı saat 15 de icra d~ muundan fazlaya çdmuJc ..mıe, en ya .......... llllnlell.. 
~ır ~ bayıldı. Bapnı hafif yukarı Eirecha Charlcs Benley Berlinden hare- Askeri temaslar, aıyast ittifaklardan resmde. çok artbrana ihale edilir Böyle bir Kaç kereler ~ ettik: bütllıi et · 
~~ gözlerimi yokladL Madam ket et~,. yerin~ ~uvakkaten sefaret- sonra olurdu, bu bir Adetti. Memleket- 1 - ltbu gayri menkulün arttama bedel elde edİlemeZle ihale yapda- yadald antitotaliter milletlerin 
' ~ap~d~ ~~ruyordu. Kocaaa topal- hane kAtibı B. Villiam Varnock bırakıl- leri tutan da siyasi ittifaklardır. As- şartnamesi 19. 7. 939 tan1ıinden iti- maz. ve lllb4 talebi düfer. totaliterlerinkinden kat kat Gatilndiir. 

ft.ı ıçen gır 1
• mıştır. . . . . . keri ittüaklarsa, icral ve bir nevi umwni haren 933/104 T. No. ile Ayn.tık 6 _Gayrimenkul bndiaine ihale YJCca da Badin. ınaddt vasıtalar nok 

tco sıralarda otelde benden, madam Hatırlardadır ki. bazı İngiliz mahafili nizamlar ittifakıdır. icra dairea · 1 kims derhal erilen dan d n tü inlik tem 
L ~f ve kocası Cimmi, otel sahibinden Benleyi Hitlercilere sempati beslemekle Ananeden bu sefer vaz geçildi_ da herkes=~~lmyy~ ~~~- 0 

unüblet' an ~~ veya v !L-•- d ad s (i:~ zde~ " noldl.ı.ıi 
~ 1t· k Od I d b •thn tm• .d. esı ıçm a~uu .... m 11\"IUU'V parayı vermeae ...-sıı::: nn an a ınun ur. 
~dt F unse yo tu. a ar an iri kilit- ı m e ış ı ı.. lngiltere kllsik nizamı bozdu ise hak- llinda yazıh o1an1udr.n fazla malu- karan fesbolunarak bndiainden ev- Fakat maalesef, bulinm 
~~ı aka~ burası ben .gelm~~en daha kı var. Dört aydır, Prag üzerine taarruz mat almak iıtiyenle!-, lebu tartna~ yel en yüksek teklifte bulunan kim- müstesna. antitotaliter milletler aiır 
' ~evsım bapnda hır ak tor tarafın· HARBE KARŞI yapılalıdanberi Londra Moskova ile mU- ve ve dosya numarasi1e memuriye- se arzetnı • olduğu bedelle almağa reket ediyorlar. Dahill siyuetlerl. ha • 
.. _ Itıralanmı;,b. Anadoluda turnede HAZIR.LANMA nasebettedir. • • ·• lid" il · . . _L,_ • -.... ak .. • ı . . . ... . timıze muracaat etme ır. razı oluna ona. razı olmaz veya bu- ııylıaetlen ilzenne Altl8 yap~or, ekı1er:inl 
tı. tor ancak temmuz baglarına dog- ngilız amırallıgı, denız manevralan- Bu müzakereler devam ettiği mUd- 2 Arttırma :..a:-L • • 1 hemen L-- .. ··c1- ·· kek h k t ed" 1 
~t~lecekti. Marya Hala geleceği günü na emsalsiz bir vüsat verdi.. detçe, Kremlin fevkalAde temkinli dav- kanda ya lı kı Yı:ml§to...:::~ 1

;,Sn ~- ci:i::rma .brw ~ gun kmu ur N .. ,:re e b y ?'
0

~ b h'CI b 
-~ 1Yi bilmediği için daha çok bizim de· 13.ooo den fazla ihtiyat, askere çağı- randı. itirazlarını ve açık isteklerini ar- betinde zı yme .11!~: k nıa- bran "hale ; ~ 1ki m".ı en ço .=- yük u ld :e h~daıye th k u ar 
ı..__ 'el~lduğumuz saatler kilitli odayı açıp nldı .. Bunlar belki de ey HU nihayetine tırdı. Hatta hariciye nazınnı bile değiş- temi!!at peyktveyba mtı ıdi ıedr 'lan enkt.m ki f akı ır. .. 1 ~ ~ru .. _ _ı: ibi goeli U::. Bu ~ sdu u ur b 
~it ıy0 b .... k b' .h . k d .,~,_ 

1 
d k 

1 
cakl me u u ev ı ece ır. ar ve geçen gun er ıçm yu~ gı Y yuz en aanmızm en 

~ r; ve uyu ır ı timam gös· a ar sıuuı atın a a a ar .. 1924 ten tirdi: Stalinin müzakereyi kendi elinde (124) 5 d h 1 ak fai diğ"' yük bir faciası b 1 .. Çü k 
fire oFrdu. Maryanın bu müstakbel misa- beri, donanmaya bu kadar çok asker cet- tutabilmesi için Litvinovun yerine Mo- 3 ·ipotek --L"b" 1 kbl 1 eti eni esap oh~kmac L-~ vkaelmaker birleşmesini v n~ ;:.:~~ 

0 

acaııız. biln 
~la h · d ..... heıı· d. bed'lm .şti - aanı ı a aca ar a - zarar ar aynca u e ~ - e ıı ır aaı yapmasını 

....._,.. e emmıyet ver ıgı ıy ı: ı emı .. lotof geçti.. ., 1.!!.l_.ı lann irtif" ak L-'-'- • • • 2L:-L tah- y ah t b"t· d -L • 
L '-Aenç b' d d' d h bahr' li1 . . ster aUUU1Uar ve DllKKI a- SIZID memunyetmn7,Ce am:KRID oruz, Y u ı ıyoruz a yapm-. ıs 
ııtı..Lı ıra am, ıyor u; em de ya· Bu ıye er, ıhtıyat donanmadan Çemberlayn çok sabırlı· -"-- hareket h" J • • • kul üz • deki il 1 (M-.ıde 133) · -.. ı · -&& ıp erının gayn men enn s o unur au • mıyoruz. 

'i-• · 133 harp gemisini teslih ettiler. Kral do- ederek heyecan vermiyor Harpten ev- haklannı h ---!'- f • af z ...:.. · fab-.!;__ --L--- L'E q "'"az 
1 

..... k ... . t · usuaue aız ve mur a e, .. u., un nauı ve ytw.uaaın::r po ue 
'-t,..L • unutuyorum; ote e yerleştıgım uz agustosta şimal denizinde yapılacak vel ngiliz - Rus mUzakereterlnin on bir dair ı__ iddia" Jannı !-L ilin" tarih" _ --L--da ·· "len 19 9 939 • __ .A.. __ 
~r IÇerd b ... dah d Ç k le • • d b 1 ak oum -.uu m .f ua-...ı gösteri ' ' tan- . u 

"'-hirinc'ek ınsıbah ava~~ o er- gefit ~e:ın e kiu ;ıac ..• ay sUrdilğUnil hatırlatarak: den itibaren yirmi IÜn içinde evrakı hinde Ayvalık icra memurluğu oda- JrALYA KRAU 
~·~:im çeye a ~ dp~~~e- l ~tot v aferilizrinl, Kingu geçitHallre~~= - Bu mtlmkereleri harpten önceki müıbitelerile birlikte memuriyetimi- nnda ifbu ilin Ye gösterilen artbrma 50 IJln Ullel'f feftlf 

• aruara sor u~ ze ı.o gr e ~ mtlmkerelerden enet bir karara beih- ze bildbmeleri icap eder. Aksi halde prtnames1 daire.inde••• raiı ilan Roma, 9 (Ö.R) - Kral Viktor Emmaf 
vralara 



• Bahar çiçeği . Kolonyası 
Eczacı Kemal K. Aktaşın büyük eserlerinden 

Avrupa parfümeri alemlerinin üstüne çıkan Türkiye ve Balkanlarla bütün Şarkta 

munazara ve rekabete sığmıyan bir san'at harikası 

lzmiri konlonyasiyle 
zevk ve san' at 

meşhur eden, memleketimizin 
sembolü, çiçekler müstahzarı 

-=ızMIR SICIL-TICARET-ME:--ız~M'll!R~B~E~LE!D!IY!E!S~IN'D~E~Nl:!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!l!z!m!!ı.!r!!g!!u··!mEr!u •• !k!!b!_!.a!ş~m!u! ... ~d!u.~.r~l1u~-.!gw!u_!!_~n!d!e!n!!·.~~~~~~-
Teı~il _edilmiş ola? (~ordş_tem murabbaındaki 23:2~ ~ayılı. arsa- 'W AGO~LI ı KOOK 

MURLUGUNDAN: 57 inci adanın 917-50 metre 1 
umumı sıgorta anonım tırketı iz- larının satıtı başkatıplıktekı fart-
mir acenteliği) ne tayin olunan namesi veçhile açık artırmaya ko- ŞİRKETİ İZMİR ŞUBESİ 

T.No. 
Kaplann 

Adedi Nev'i Marka No. A.S.N 
Kıymet 
Lira K. 

Sıklet 
Kilo G. 

t. J. Nahuma verilen temsil veka- nulmuştur. D 1 t 11 D · D • 11 -- -- ------------
l · · k h""k"" Muh b d l" 3670 1• ev e ava cmır ve enızyo a-etnamesı tıcaret anunu u um- ammen e e ı ıra 

n biletleri ile bilumum Avrupa ve 
lerine göre sicilin 2562 numara- olup ihalesi 25-8-939 Cuma günü 

M kk Amerika hatları için izahat ve bilet ' 
sında kayıt ve tescil edildiği ilan saat 16 dadır. uva at teminatı 

verilir. 
olunur. 275.25 lira olup öğleden sonra ka- ADRES : Birinci Kordon Ticaret 

40 1 
47 1 

48 1 

Çuval 
Sandık LKUI 6990 

(( LK 6991 
A 

364 
377 

378 

220 00 
93 00 

37 00 

36 000 ipek mensucat 
46 500 Basma halinde fasoneli pamuk rfllll" 

sucat 
18 500 Basma halinde fasoneli pamuk fll/llll' 

sucat lzmir sicil ticaret memurluğu palı bulunmasına binaen öğleden 
odası altında No. 126 Tel : 3934 resmi mührü ve F.Tenik imzası. evvel it bankasına yatırılır. 948 000 Fıstık 26 28 Çuval o 140 50 00 

1 - Vekaletname 10-15-19-24 2911 (1650) Tel~~ SLEEPL"ll!, 
2 - Beyanname. 57 inci adanın 1425.75 metre -------------- er 4 (( Bili 171 197 000 Buğday Yulaf karı§ık Fıstık. 

VEKALETNAME murabbaındaki 25-26-27 sayılı ar- DOKTOR 400 00 1246 000 Vekili umumisi bulunduğum ıalarının satıfı batki.tiplikteki 
Nordştern umumi sigorta anonim şartnamesi veçhile kapalı zarflı 

1. Hattı Atarçay 
-- - -- - Yekiin 

şirketinin lzmir umumi acenteli- artırmaya konulmuştur. 
ği muamelatını kavanin ve niza- Muhammen bedeli 5703 lira 
matı mevzua ve şirketin nizamna- olup ihalesi 25-8-939 Cuma günü 
mei esasisi ahamına tevfikan ida- saat 17 dedir. 2490 sayılı kanunun 
reye harik ve nakliyat sigortaları tarifatı dahilinde hazırlanmıf 
kabul ve akde ve keşif muamela- teklif mektupları ihale günü aza. 
tına tevessüle, keşif memurları mi saat 16 ya kadar encümende 
hakemler, ehli vukuf tayin ve az- riyasete verilir. Muvakkat temi

Yukarıda müfredatı yazılı muhtelif eşya 23. 8. 39 çarşamba günü saat 15 de açık arttırma .suretile .,._. 
lardan yalnız son kalemde yazılı 32 çuval fıstık harice satılacağından bunun için istenilecek teminab 'ff/l" 
rnek şartile diğerleri dahile satılacaktır. Bu müzayedeye iştirak etmek istiyenler 939 yılına ait ·maliye UllJ: 
tezkeresini hamil bulunmak ve yüzde yedi buçuk hesabile nakdi teminat akçesi vermek şartile muayyen o -&ı 
günde lzmir gümrükleri baş müdürlüğüne bağlı ithalat gümrüğü yanındaki levazım ve satıı servisinde.....: 

Dahili ue Zührevi 
hastalılılar mütahassısı 

line ve kaffei mebaliği tahsil ve natı 427 lira 75 kuruş olup öğle- Senelerden beri Çivic~ ham~~ ka.rşı: 
mukabilinde şirket namına mute- den sonra kapalı bulunmasına bi- sında bulunan muaycnehanesını İkincı 
her makbuz itasına, sulh olmağa naen öğleden evvel iş bankasına kordon Hayat soknğı dirseğindeki 206 
bilcümle devairi adliye ve idari- yatırılır. snyıJı c\·e nakletmiştir. 

teşekkil komisyonuna müracaatlan ilin olunur. 
10-22 

lzmir Defterdar~ığından: 
Lira isim Tas fi ye vesikası No. 

yede müddei, müddeialeyh şahsı 10-15-19-24 2910 (1610) Her gün öğleden sonra saat 1 den iti- 2494 Mazhar 6603 
aalis, itirazülgayr, dahilifiddava ~~ haren hastnlaruu kabul eder. 2494 irfan 6604 
sıfatlariyle bidayeten itirazen is- Kiralık daire ve ... TELEFON : 3458 10000 Salahattin 6605 
tinafen temyizen iadeten hazır ... -------------- 10000 Süreyya 6606 
olarak iddia ve müdafaada bulun- magaza '777.7Y .. 27.7.7T./I/77YN.7..7/.7//7/ZK 10000 Emine Refet 6607 
mağa, •ahit ikame veya redde, D k Ü •• 20000 Memdch 6608 
yemin kabul veya redde, tebliğ Resmi, hususi daire veya tir- O tor perator i\ 1000 Suphi 7217 
ve tebelluğa her nevi evrak arzu- ketler, doktor, avukat, tüccar, S K k 1000 Suphi 7218 
hal ve müıtediyab kendi imzasi- komisyoncu yazıhanesi olabi- a mİ ula ÇI 500 Suphi 7219 
le bittanzim takdime, protesto ke- lecek Gazi bulvarında ziraat . KULAK, BOi'I AZ, BU• ~ 500 Suphi 7720 
tide ve cevap itasına, iflas talebi- bankası ittisalinde 18 sayılı v 500 Suphi 7221 
ne ve redde, konkordato akdine Demirelli hanının üst kah eh- RUN RAST ALIKLARJ 500 Suphi 7222 
ve aleyhine itiraz eylemeğe, sin- ven fiyatla kiraya verilecek- MV'I.' AHASSISI 1000 ikbal 7223 
dik tayin ve azline iflasa müteal- tir. Muayenehane Birinci beyler No.42 ~ 500 lkbal 7224 
lik bütün muamelatı nizamiyeyi isti yenlerin: TELEFON : 2310 500 ikbal 7225 

2890 (1649) 

1 
7d-7172.7.:ZZ7.7.Z717.7TL7.Z 

DOKTOR 
N 
~ Behçet Uz 

Çoculı hastalılı,,,,.. 
Mütaha ısı 

~ Hastalarını her gün saat ıı.~o.._~ 
N 1 e kadar Beyler sokağında ~ 
N ••• _:llrhl 
~matbaası ynnındaki hususi ~-

de kabul eder .. 
t' GaıQliifi"i lll'G1lil?11fSWl~:Y..,~•z -•r• .... 

DOKTOR 

Celal Yartm 
ifaya, her türlü haczi ihtiyati ve Doktor Hulusi caddesinde Evi: Göztepe Tramvay Cad. 992 1000 Azmi 7226 
icrai vaz ve fekkine muakarrera- 42 numarada dit doktoruna TELEFON : 3668 Azmi 

7227 
İZMiR MEMLE.K~~ 

ta ili.matı müıtahsele ahkamının müracaatları. v.x.rz-~~.iliYilnrx.n:../AAIV.;(X:.m".?.!D 1
5
000
00 

Azm"ı 
7228 

HA ~rANE~İ DARILJ•~ 
tmr:l'Y3..mz7.7i7~J~'J!!INQ2·ft*i- ta ıııa 

tenfizini talebe, devairi icraiyede 11 A ,!l"llmll«dfl:ll'ihı7?-~7777.zın,yyyg:n"!ZJ/A SOO Azmi 7229 MVr AllASSlll 
takip ve intaca vekiller, avukat- an OPERATÖR 500 Azmi 7230 Muayenehane: İkinci Beyler --
lar tayin ve azline ve daha mah- D Ü KTÜ R 500 Azmi 7231 No. 25 'J.'ELEFON: 3956 ~ 
dud salahiyetler ile acenteler ve H lk d k""• 500 Aslrdil 7234 -tZMIR ASLiYE MAHKE~fJI. 
ya şahsı saliı tayine cari mukave- a .. apınar a aın c d M f 1000 Aılıdil 7235 #1.r 
leleri feshe, hülasa tirketimizin Pamıık Mensucatı ev et ' usta a 336 Aslıdil 7236 2 nHci HUKUK DAIRESncllNDr..a; 
menafi ine muvafık olduğuna G .. d azinei maliye tarafı all lfllt 
hükmedeceği her bir muameleyi Fabrikamızın iplikhane daire- onen en 66824 rilen dava arzuhalinde !0:_;.. 
talimatımız dairesinde tasdikimi- sinde ralı•mak üzere 16-20 ya• Memleket hastanesi Baş Tabibi b karfıyaka donanmacı m......-..;. 

3' T T Yanya mü adillerinden Ali Zot veresesinden verilip numaralarile · f k _,_ • .e ~ ze makrun olacağı vadile ifaya arasında kız itçilere ihtiyacımız ikinci beyler sokak fırın . . . l lık nın aa a so ağında 18 eaaı .._ 
mezun olmak üzere lzmir 1. Na- vardır. k N 25 H .. . -ı veresenm ısım eri yukarıda gösterilmi§ olan 66824 lira 24 adet üçer taj nolu evde oturmakta ikell -
humu tevkil eyledim. istekli olanlann nüfus cüzdan- d:~·ı:~nr:· aa~t ~~t!:n i~fb:: ku,l)Onlu tasfiye vesikasınm iptal edildiği ve ilan tarihinden sonra ya- nelerdenberi tegayyüp eden bit" 

G l d V d dd d ren halta kabul eder. Pılını§ olan ciro ve temdilen kabul edilmiyecegw i Maliye vekiletinin · · b d hah. le I'! a ata a, oyvo a ca esin e ları ve iki kıta fotograflariyle fab- yının tegayyü ün en ıs. ~_L 
D · h d N d 31. 7. 939 tarihli ve 32931 /7 No. lu emri üzerine ilin olunur. · l'k k · • -•• or anüp sıgorta anın a or •tern rikaya müracaatları. Telefon No. 3125 ıp ı ararının ıtasını ııtcu-r_.. 
umumi sigorta anonim tirketi lzmir pamuk mensucab T.A.Ş. iııll•••••-----~ 2907 0 645) masına mebni medeni kan.....,..-
Türkiye müdürü bay Hikmet Bar- 32 nci maddesi mucibince adı ': 
baroı. imzası. S t } k ... } · Devlet Limanları · [ l · çen hüseyin hakkında mal~d-

10 Haziran 1939 klite ve imza. T.C. a 1 1 sag am lŞ e meSl olanların itbu ilan tarihind~,!,. 
Klite Nordettem umumi sigorta Ticaret vekaleti bı·na /zmir SUbesinden: haren bir sene için izmir -~ 
anonim Türkiye direktörlüğü im- iç ticaret umum Md. mahkemesi ikinci hukuk da~ 
za. Hikmet. Genel sayı: 6 Özel Eski Babren muamele yapmak istiyen tüccarlann vapurun vürudundan müracaatla malumatlarını b~ 

Mahallinde okunup anlablan BEYANNAME: Kazını paşa caddesi üzerinde ve Gazi evvel mektupla idaremizi malumatlar etmeleri aksi takdirde muamele meleri için davet makamına . _..... 
b k AI it d k" • h ki . bulvanna yüz metre mesafede eski Se- ıl I ak I 1 .. -1119" u ve a et a ın a ı ımza sa ıs Türkiyede yangın na iyat ıı· yap amıyacağı ilin olunur. om üzere gazete i e i anoıı;.- ~ .. • 

h · · · d w H km. lanik bankası binası .satılıktır. Kemeral- h ... ~ ve üvıyetını tanı 1gım i et gorta itlerile meşgul olmak üze- 9, 10, 11 2878 (1637) liği ma keme kararı iktizas .... ~...a 
Barbarosun olup (Nordittern ıi- re kanuni hükümleri dairesinde tında Yavuz kitap evine müracaat.. olmakla karc.r veçhile kefflr 
gorta tirketinin) Türkiye müdürü tescil edilerek bugün faaliyet ha- -------------- t-------• ilan olunur. _ .. .o 
olduğu beyoğlu betinci noterli- linde bulunan Nordittem sigorta , ' ~:;;... llllOHZı~ OPERATOR DOKTOR 10-6-3~ 10-7-39 IU-0-:..ı'fl) 
ğinde müseccel 26/T. evvel 938 firketinin Türkiye umumi vekili 1 PAR l S FAKOLTEStNDEN (: ~ R!Cp •• =::;;:::.;a Ahmet Cemı·ı 1992 ~ 
tarih ve 17691/2533 sayılı ve bir bu kerre müracaatla lzmir acen- d i P l omalı BRO z ~el 
örneP,i bu vekaletnameye bağlı teliğine tirket namına yangın DJŞ r ABİPLERI . N o 1 IZMIR A ';LtYE MAHKPP'""-
sirkülerden anlatılmıt ve memu- nakliyat sigorta itlerile meşgul M E ra 2 nci HUKUK DAiRESi: .., 
rum yanında imzalamıA bulundu- olmak ve bu itlerden doğacak da- uzaffer roğul ELYAFI lMPERMEAB!LlZE OLDU- Fransız hastanesi . Hazinei :1aliye tarafınd~ 
ğunu tasdik ederim. Bin dokuz valarda, bütün mahkemelerde . VE GUNDAN SERTL1C1N1 MUHAFAZA Operatörü rılen dava arzuhalinde • --
yüz otuz dokuz yılı Haziran ayı- müddei, müddeialeyh ve üçüncü EDEN YEGANE DtŞ FIRÇASIDIR Her gün öğleye kadar Fransız basta- mecidiye nahalleıinin ~1ır ~ nın onuncu Cumartesi günü. ,ahıs ııfatlarile hazır bulunmak Kemal Çetin da g"' Her ecza ve tuhafiyecilerde bulunur. nesinde öğleden sonra Birinci Beyler met ıoka~ :ıda kain 10 taJ 1 --

1 O Haziran 939 üzere lzak Nah umu tayin eyledi- ka ~ d oturmakt- ·ar iken tegayYiP ki" 
Rf:"'"Di mühür: T.C. Beyoğlu ğini bildirmiftir. HastaJannı her gün sabah saat 9 tZMtR SULH HUKUK HAK1M- =o. ~n a.. TELEFON 2310 a~fe. na~ · diğer ~.asibe1 ~erb"' 

altn1cı noteri lsmail Kunter imza. Keyfiyet sigorta firketlerinin dan başhyarak Beyler • Numan za- zıhnıyenm tegayyup ey edllP' 
ı K t f • k b . h kk d k" d 21 h h 1 · UötNDEN: 

4 4 
d b h" ' · l"k k • rınlll itr , un er. te tıf ve mura a esı a ın a ı e. numara muayene ane enn- lzrnirde tki likt S dık _ tZMIR BIRtNCt iCRA MEMUR- en • a ıc .e gaıp 1 ara • dJr 

B• Ö"nek dairede saklı 10 hazi- 25 Haziran 1927 tar"hli kanunun ıJe kabul ederler.. TELEFON: 3921 çeşme e ı a tara sını ıstemıf o!masına meh111 tr 
ran 9 9 tarih ve 4387 sayılı imza- hükümlerine muvafık görülmüf •---.. ;mJı----ım .. rr• ~ndan İzmir hacı Mahmut mahalle- LUöUNDAN: • . . . . • deni kanu un 32 nci maddd~~ 
lı nü"'haya uy,qun oldu~unu tasdik olmakla bu beyanname verildi. ıınde Şamlı sokak 53 numaralı evde Bir borcun temını ıstifaıı ıçın tahtı l cibince o.c!ı geçen ayse nıuP• 'dl> 
ede-im. B;n dokuz yüz otuz do- Ticaret vekili N. '/..J!1t'J~~,..r.~:x;owww ; muki?1 §~för Mustafa oğlu Mehmet ~acze alınan 6 lira ~ymetind~ 30 sa- hasibe • "' kızı zihniye ~·~":ıı-
kuz yılı Haziran ayının onuncu bir imza ND Al• R • aleyhme ıkame olunan alacak dava- gılır koyun 3 çer lıra bymetınde 15 malumatı olanların işbu 11all • .,,, 
Cu"'lartr!si günü. 10 Haziran 939 T.C. tktısat vekaleti ticaret N re } ızaR sından dolayı cereyan etmekte olan kuzu 4 der lira kıymetinde 9 adet hinden itibaren bir sene için~ 

E eyo"lu altıncı noteri resmi umum müdürlüğü resmi mühür •• muhakeme sırasında müddeialeyhin sağılır keçi 4 der lira kıymetinde 6 mir asliye mahkemesi 2nci b .... 
mf ü,. ve 1. Kunter imzası. ve bir imza. Unlen göste?l~n adreste bu~un~ığı v_e sağılmaz keçi 4 der lira kıymetinde dairesine müracaatla nıalulll:k,, 

<:" ne) sayı: 2256 Genel sayı: 2255 adreımın meçhul kaldıgı lzmır teblı- 15 kısır koyunun açık arttırma sure- rını bildirmeleri için davet 111 ili 
Özel sayı: 1-85 Özel sayı: 1-84 ğat müdürlüğünün yazısından anla- tile aatııına karar verilmiş birinci art- mına kaim olmak üzere gazete-İl"' 
hb•ı vekaletname suretinin dai- t~bu beyanname suretinin dai- Doğum ve Cerrahi Kadın şılmıı olduğundan müddeialeyhe ili- hnnaaı 14. 8. 39 pazartesi günü saat ilanen tebliği mahkeme k~JI 

reye "braz olt nan aslına ve dos- reye ibraz olunan aslına ve dosya- hastalıkları Operatörü nen tebliğat yapılmasına ve duruı- 9 da Güzelyalı pazar yerinde yapıla- tizasından olmakla karar .• 
yada "a1:lı rnübrizi tarafından İm· da saklı mübrizi tarafından imza- manın 28. 8 .. 39 pazartesi günü saat caktır. Muhammen kıymetlerinin keyfiyet ilan olunur. ...:. ... '!lG Her gün hastalarını saat üçten son- ~ 
zalı nüshasına uygun olduğu tas- lı nüshasına uygun olduğu tasdik ra Atatilrk caddesi .Eski Birinci 

1 

10 a talikine karar verilmiş müddei- yüzde 75 ini bulmadığı takdirde ikin- 10-6-939 10-7-39 1 
dik kılındı. Bin dokuz yüz otuz kılındı. Bin dokuz yüz otuz do- aleyhin yevmi mezkfude kendisinin ci arttırmaya bırakılarak ikinci arthr- 1991 (1179) ~ kordon• 222 numaralı muayeneha- ~-
dokuz senesi AP,-ustos ayının dör- kuz senesi Ağustos ayının dör- bizzat veya bir mümeuil gönderme- ması 15. 8. 39 salı gun·· ü ayni saatte 

nesinde kabul eder. 1 
düne "i Cuma günü. 4-8-939 düncü Cuma günü. 4-8-939 TEl~EFON : 2987 diği takdirde hakkında gıyap karan ve ayni mahalde en çok arttırana iha- yüzde 7 ,S pey akçesi e 

30 kurutluk pul üzerinde Izmir lzmir ik·nci noter vekili resmi ••••••••••••••ili çıkanlacaiı ilinen tebliğ olunur. le edilecektir. memura miiracaatlan ilin 
ikinci noter vekili Fehmi Tenik mfibrii ve Fehmi Tenik imzası. (29ARl 1MR ~h• -n. -- n • .. ı.- ... 1:..t....:.. 



Bov\'en Rees Messageries Umdal Oli,·ier ve Fratelli Sperco Deutsche Le 
vante Linie ve şürekası Maritimes •==~- Şürekası Vc;pur Acentası 

CUHARD LfNE K 11 M P A N TA S 1 IIELLENfc LtNEs LTD. BJRl1fd KORDON REEi' ADRİAl'ICA S. A. Dl 
~RPOOL VE GLASGOV HA'l"n SPHİNX vapuru 23 ağustos tarihinde GE.IWANİA vapucu. 2.612'1 temmuz BİNA.il 2'EL. 244J HA VİGAriOHE 
BosNtA vapuru Ağustos bidayetinde gelerek ayni gün Marsilyaya hareket arasında beklenilmekte olup Rotterdam Hl'.:!tAKLEA vapuru 14 ağustos 

f;. Jf. & H. BAJIBl1R 

~~P Liverpoo1,,. Glaısgoydan mal Ç1ı- edecektir. Hamburg ve Anve.rsa limnnlan için yük LONDU- HULL BAT'Il CİTI'A Dİ BARİ motörii 10/8 tarihinde ağustosa kadar Rotterdam Bremen 
"Cl'lcak "'- ayni 2:8manda SeJ1n1k ,,,. THEOPBİLE GAU'ltEil '98.p.llU 16 alacaktır. BELGRAVJA.N vapuru 5 tmmıuza. -t 8 de g9lerek aJDi g9ıı sat 11 M f. Hambıars hıllllan içia mal alacekt 
~ce için mal alacaktır. Ağustos tarihinde gelerek ayni gün İs- ATHİNAİ . vapuru 3/ 5 ağustos ara- gelip ~ _çıkaracak -ve ayni zamanda tanbul, Pire, Napoli, Ma.rsilya ve Ceno- THES.SALİA vapuru !8 agu:>toS'ıll!I 

tanbul, ı>s-e.; Napoli ve Marsilyaya ha- sında beklenılmekte olup Rotterdam, Hull içın yilk. alacaktır. vaya hareket edecektir. eylfile kadar Rotterdam, Bremen a-. "9purlwm auv...ııt tarihleri. zebt edecektir. H.mlıarg ve Aa,..-sa linwnlan içiD ya ADJU'l'~ v~~ura 1~ tıııım.rauzAa P- BRİONİ -törtt 10/ 8 milUnde s.M Hemhura 1-naDları ~mal ala 
~ ve navlunlan bMkinda acenta Her tiir1ft hahat ve malümat için Bİ· nlamktır. lip Londra ıpn yük-~ 13 te gelerek .,.m ,un_. 11 .. Pıat.. ARCTURtJS npuna ll eylQlde 

1ıq. '9alıhut altına giremez. Daha fazla rinci Kordonda 156 numarada LAU- ANGHYRA \•apuru 12/15 ağustos LIVERPOOL BATl'I mos, Leros, Kalimnos, İstanköy ve Ro- eylô.le kadar Rotterdam, Bremcn 
"'*uat almak için T. Boven Rees ve Şr. RENT REBOUL \"e ŞERİKi \'apur ıu:eu- arasında beklenilmekte olup Rotterdam dosa hareket edecektir. Hembtırg limanlan için mal alacak 
'- 23sa •lem aamanııuıa mUncaat t.ma münıcaat edilmesi rica olunur. Hambıırg ve Anvorsa Umanları 1c1n ALGERİAN npuru 20 temmuzda IJ- ERloNİ motilril 14/ 8 tarihinde sut BELGRAD -.apıru 2S eyHHden 2 
~ rica olunur. 'l'l!l.DON : 2 3 1 S ,Ok ahc:aktır. verpooldan gelip yük çık\rac0 ,... aı- g de gelerek 15/8 de saat lT dıt Pire. ilk teşrin& bdılr Botterdam, Bremen 

nJ zamanda ı.r..pooı Jçiıı }'Gk alılcak· _ rf p rt Brindm Valona ......__ Hamı.- liımmlan iı:-Ht mal aıa.:a1ttırı tir n.O o, O o, , , -~ u-. ·~ 

BALKANT.,AR. ARASI · Gravoza, Spalato, Zara, Fiyume, Tıies-ı LEVANTE vapuru 9 ilktcşrinden 
KATTI ) te \'e Venecliğe hareket eder. ilk teşrine kadar Rotterdam, Bremen 

ZE""'SBA PLftVtoBA H. Whittal ve LERO motörü 11/8 tarihinde ge1erek Hamburg Iimıanlan için mal alacaktır 
A. D. ~~TOR - k A ayni gün Patmos, Leroıs. Kalimnos. İs-

• -T. C. Ziraat Bankası 
•• 

nLOVCENu şur~ ası tanköy ve Rodosa hareket eder. DEH HORSKE MfDD 
KIU'lllıl.$ tal'İfıi: 1&88 Vapuru l? Ağustos 939 cumartesi gü- TELEFON: 3120 VESTA vapuru 20/ 8 tarihinde gele- HA VSLl.NJE, OSL 

Sennayesi : 100.000.000 Türk lirası.. nü K°österıcedcn gelip 13 ağustos 1939 rHE MOSS-HU'J'CHİSOH rek ayni gün Midilli. Sclanik, Dedeağaç. BOSPHORUS vapuru 30 ağust 
•ube ve ajan adedi : 262 pazar günü saat 12 de : LİNE LİMİTED İstanbul, Burgaz, Vama ve Köstenceye 1 cyllıle kadar Diyep ve Norveç lim 

Zini "ticari her nevi 8aılb muameleleri Pire • Arnavutluk limanları - Kotor- Llvn.PoOL _ GLASGOV VE hare.ket eder. lan için mal alacaktır .. 
PARA BİRiKTİRENLERE 28.800 ı,tJIA Dubrovnik - SpUt Venedik ve Triestcye BRlsTOL hattı (Bu vapur Norveç lünanlan için an 

iKRANtYE VERECEK hareket edecektir. ESNEH vapuru 28 temmuzda gelip ROY AL.E HF.ERLA N aı "~ kadar tahmil edecektir.) 

ıtr.at bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en u C50l ANGL1l F-GWTİAN Liverpul ve Glasgovdan yiik c;ıkaracak DAISE KUMPANYASI BALKts vapuru 25 eyl\ılden 28 eyi 
il._ lJulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdab.; plana göre ile- MAİL LİNE ~~ ayni zamanda Liverpul ve Glasgov ULYSSES vapuru 15/8 tarihinde ge- le kadar Dieppe, Dilnkek ve Norveç 
ilmiye dağıtılacaktır : PİRE MARSİL y A ,.e PtRE m.~uı.· ıçın mal alacaktır. lerek Burgas, Varna ve Köstence liman- manlan için mal alacaktır. 

• Adet LOOO Ur alık 4.000 Ura HAYFA - ISKENDERfYEYE hat İsbrandtsen • Nollel' lan için yük alarak hareket edecektir. BOSPHORUS motöril 25 ilk 
• • 500 • 2 000 • cıCAtno ctTv. LtlKS VAPURU ile IJn • 11 lı PYGMALIO~ vapuru 21/8.1939 tari- rinden 28 ilk teşrine kadar Diyep 
4 • 250 • 1.000 • Mnrsirya lein Beyrut-Hayfa-lsken- e. • f!DYGP hinde gelerek Rotterdam, Amsterdam ve ker:k ve Norveç lirnanlan için yük 

.. 0 100 • 4.000 • hareket htrililt'ri deriye için hareket llAİFA. İSKENDEBIYE • NEV-YORK Hamburg Jimanlan için yük alarak ha- caktır. 
1.. • 50 • 5.060 • tarihleri PHİLADELPHİA HATl'I reket edecektir. 
lıt • 40 • 4.MO • 28'11939 5/81939 GERTRUD vapuru ağustos nihayetin- UL YSSES vapuru 419 tarihinde O. T. a. '!'. 
190 • 20 ' 3.200 • 11181939 18181939 de gelerek. Hayfa, tskenderiye, Nevyork gelerek RoUen:lam. Amsterdam, Bam-
~T : HesaplanndaJd paralar bil' sene içinde 50 liradan aşağı düşni- 24181939 119.1939 Te Phlladelphia için mal alacaktır. burg limanları için yOJc aJank hareket KASSA woe&ll 15 ......_. 
~ ikramiye çıktılı takdirde y0;de 2G fazlaSiyle verilecdrtir. Gert"~ vapurl:ırm munsal!t tarihleri. GUDRUN MAERSK vapuru lG, 12 edecektir. beklent,Jar. 1'ma lmwalen tıpıı mal 
kwalv __.. 4 def-. ı E)'IAI. ı Birincl ...... ı Mart ve ı BaDna eazib. gerek vapur i!o;imleri ve navlunları bak- eyJUlde gelerek Hayfa, İskenderiye Nev- HE. R 11 E 8 vapuru l8/9 tarihin- calı:tır. iL"-- ~tir. kında acenta bir fanh•·Ut altına Jr{rem~ YOl'k ve Pbiladelpbia için mal alacaktır. de ge1eftk Rotterdam. Amsterdam ve SZEGEO mıadril .Almlm aonla!'llll 

- .,. Daha ra~~a t.afsil.\ı ;Lmak için Birinci Gerek .apurlarm muvasallt tarihleri. Hamburg llmanJan için yük alarak ha- dolru hekletı~. Tuna limenlan 
Kordonda 152 numarada ·UMD.~L. isimleri ve nav1unlan hakkında acenta reket edecektir. mal alaeaktır. 

BRISTOL 
Be yoğlunda 
•••••••••••••••••••••••••••••• • 

OSMANIY! 
Sirkecide 
••••••••••••••••••••• 

Bu ber Od otelin müsteciri Türkiyenin en esiri otelciıi 
•• 

B. Omer Lütti Bengü 
dir 44 Senelik • ~li idareaile bütün mü,terilerine kendisini 

andirmiftir •••• 
Otellerinde misafir kalanlar evlerindeki nhati bulurlar .. lstanbulda 

batiin Ege ve lzmirliler bu otellerde b1Jlu,urlar ..• 
liuıuıiyetleri çok olan bu otellerin fiyat1an da rekabet kabul etzni.. 

tetek derecede ucuzdur ..... 

..........._-------------~-------------~~~--~~~~~ 

• 

1 
~n 
tlb~tta toplaruuı asit Qrik ve oksalat 
~· tnaddeleri eritir, kanı temizler, lez.. 
~oı, alınması kolaydır. Yemeld~rd~n 

Yarım bardak su içerisinde alı.nır. 

INGiLIZ KANZUK 
ECZANESİ 

BEYOGLU - İSTANBUL 

lzmir bölge san'at okulu direk
törlüğünden: 

t Bölge aanat okuUan ve Ankara in§aat usta okuilarına alınacak pa· 
hq~ Yatılı ta!ebe müsabaka imtihanına 2 l Ağustos 939 tarihine rast
>'an pazartesi günü sabah saat 9 da okulumuzda başlanacaktır, 
~ la~ckliler 1 Ağustos 939 tarihinden itibaren her iün llbayhk orunu

hı:aben yazılmış bir dilekçeye 
k 1 - Tam devreli ilk. okul diploması veyahut daha yüksek dereceli 
ul tasdikn~mesi 
~ - Nüfus ve aşı kağıdı 

ı - 4 adet vesikalık fotoğrafiyi iliştirerek ve tlbayhk kanalı ile oku-
:.ı ru"a müracaat edecek1erdir. -
• , retli v e nihnri girmek istiyenler müsabaka imtihanina tabi değil-
ıj t . 

~: ret 3 taksitte 150 lira nihariler ücretsizdir. 
• l,. h ddi 1 3 • 17 dir. 

28, 2. 6, 10 2635 "558) 

umum! tleni1! A~talttı Ud. mOracaat bir taahhüt altına giremez. Daha fula DUNA moliiril 7 ~ dolru 
edilmesi riea olunur. tafsi1it almak ~n H. vali!~ ve Şsa. SVZNSIL\ OIÜENT 1JNtDi ııQor. Tana limanı... için mal--~~ 

Telefon : 407:? Müdüriyet 3120 Nfl lu telefona müracaat edilmesi 
Telefon : 31TI Acenta rıca 0tunur. 

B 

Taze T emjz Ucuz Iliç 
Her T ürlii Tuvalet Çeşitleri 

Hamdi Nüzhet Çançar 
" 

Sıhhat Eczanesi 

BBAGELAND mot&O 1511 tarihinde SEJIYICE Jf ARft1JIB 
~te-K RottenWn. namburg" Skan- • ROVllAılf 
dinayYa limanları için yUk alarak hare- DUROSTOR 2 J6lde 
ket edecrktir. iı eyTun r 
VİKİNGLAND motörü 22/ 8/ 939 tar'İ- niyo~ .. Köstence. a as ve a un 

hinde gelerek Rotterd~ Hamburg ve lan ıçın mal alacaktır. 
Skaııdinavva limanlan için yWt alarak 
hareket edecektir. 

BARDALAND motiiril 31181!39 tari-
hinde ~ Buüetdıw,. B...Jıms Te ANGLE MABRO ...apunı 9 . 
.....__ li.h--- • ~ ~ -~L bekleniyor. Kösten~ ft Kalas lçm 
~M':'MW•J• ~ JCla ~~ ~ 
ı.rebt edecek& alacaktır .. 
BOılmLAIO> .:ııl • ~ ~ Vapurbınn hattbt tarihleriyle 

Wııim _...,. ...._ , R , S ,.. lunrant.11 ~fdttderclen llC!etltlt 

StcwwfiM.,.. w Raneç '1--ı... -- sufr)-et l:abul etmez. 

BAŞTURAK Eilyü Salepçioğm laam brpseh 
yük aJank haeket ec1ec:ektiL Daha fın.la tafsiflt fçin ATA'rtJR 

' 

SAGOLAND ~ Z!.19)939 ~ caddesi 148 No.da W. F. Henry Van 
hinde. gelerek Rotterdam. llMnhurs w Zec ~e Şsı. Vllpur acentahğına mUrae11-

Skandina liman1mt Çil Jnk aı.nk at edilmesi rica olunur. 
1.--L_. ~ • TEl.EFON : ZGOT/'ZOet 

lzmir Vakıflar müdürlüğünden: 
Mulıammea 
Bedeli 
Lira Cinai N. 

~~tir • 

Doktor 

:§!~~~ Ali AgB~ Dinel 
144. 145 MliY..-ı oila ~:::ıta lllya ÇOCUK RAft'A&IKLUU 
48/1,48/2 SPRINGFoNTEtıf vapuru 3019.tm M'Or 4JIUSISI 

100 3 adet arsa 

60 
350 
500 

Arsa 
Arsa 
Oda 
Ana 
Ana 

146/136 c tarihJncla -A~ 9e Yeni 7.elm- Yaıa ~ &ODOB• kadar ClllDll-

373/28 DeDil bap ~ limanlan için yUk .ı.nk hareket tesi ve fU1riaa ..m be.r IÜD ..... 

354/7-18 Çerçi oila .._ edecektir. lanm esldsi ıiW bctNct BBYLE8 ... 
50 

175 
100 
750 
300 
300 
100 

Bili/37/1 ~ aobk -S'ERYICE MAR.b'IJIE katımla .. _a .. -yen ••s• 
68/5 Kanntina Kadri ef. eo. Roın11aln Kanapanpa.a de kabul •r. 

Baraka arsası 
Dükkan 
Dükkan 

24/634-1 lbsar:ye Katip ojha PELEŞ wpuru 1 Eyhll 939 tarihinde Evi BbılNcl KORDON No. !72 .. 
54/318 Gedikti sokak .... lerek Malta. Cenova ve Marsilya li- ------------

b~ ······························~···"······· s212 « manian ıçm yük ve yolcu alarak hare- YARD.Utt, EH BVYttK 
291/4 Sürmeli aobk ket edecektir. 
292/41 c N O T: VICDAU ZEVKİDUL 

50 295/9, 296/ 11,, '1.97 / t 3 Tepecik Ta- fıandakl IYırebt tarihJerl l1e navlun- YURD YAVRULARI 

bir soblr lardald ~ dolayı acettl• Okudufunm Mel~ kitapluma 
200 Birbirine muttuıl iki diikkin 293/23,, 294/25 Tepecik Altay IO- mız mesuliyet kabul etmez. o.ha fazla Çenk F.slr!eme lau· .. w ftt:iı-.: 

bir tafsiljt için hdNct KORDONDA nA- nh yelli ,..W. kitap ..._yaeak ar- i 
80 Diklrin ve fwm anaıı 367 /36, 368/34 Tuzcu aoblr TEUJ SPDCO vapur a...--entwa• mil- katla,ları1tta yaNlm eflltiş " lrd-; 

150 EY arsa11 337/78 0.)'lelDİr ncMt edilmesi rb olunur. .t."ükfiilrte '9 aeyld bfnuş olmmrn& i .......................................... 
2on Ev 338/3 c n:LD'ON: 2'M/'zm 

Yalanda müfredab yazılı pyri me .... ıin hlı11Mn olunm hia,. 
larmda ,.a:nh kıYntetlerle aç-le arttwmaya Ç1kanlmı~tır. lhaJeleri 16. 8. 
939 ca~amLa günü saat onda Vakofhr idaresindedir. isteklilerin yüz
de yedi b,ıruk nev akr.esile miiracaatlan. 

25, 30, 5, 10, 2652 (1546) 

lzmir Ticaret ve Sanayi oda
sından: 
IZTnirde Birinci kordonda vaotınlacak olan 58.549 lira 59 ku-"11 

kqif bedelli lzmir ticaret kulübünün infuı bpalı zarf uıulite münaka
aaya çıkarılı:aqtır. 

1 - Taliulerin 2490 &aJ"lh kanu• ahkimına göre ihzar edece..l<leri 
teklif ve 4177 liralık muyakkat tem.inat mektuplarını t. 9. 39 tan1ıine 
kadar lzmir ticaret 'Ve ıaaayi odası miibuebeıine makb~ mukabilinde 
tevdi ehnİf olmalari lizımdır. 

2 - "ihale 2 Eylul 39 cwmrteai aünü saat 1 O da lznıir ticaret oda
aında mütesekkil komite tarafından yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyealerin 2490 numaralı kanundaki ıart
lan haiz olduktan b3§ka Nafıa veya belediye fen heyetinden bu işi 
yap!lbileceiine dair fenni bir ehliyet -.esikuı ibraz etmderi lazımdır. 

4 - istekliler bu İ§e ait ıartname, proje, kesif ve ıaireye ait evrakı 
bq lira mukabilinde oda muhuebesinden alabilirler. 

9 ıo 

Bu kesi11 ludlaad•ğı ve beğendi&i traş bıçağut•• 

Devlet Demir yollarından: 
Muratla ~tuyonuna ~kilometre mesafedeki Sirt köy taş ocağından 
iıtilısal edilerek istasyonda teslimi prtile ve kapalı zarf usulile 13200 
M.3 balast aatın alınacaktır. Bu itin muhammen bedeli 23760 ve mu
vakkat teminatı 1782 liradır. Münakasa 22. 8. 39 ıalı günü saat 11 de 
Sirkecide 9 uncu i§letme binasında A. E. komiayonu tarafmdan yapı
lacakhr. isteklilerin teminat ve kanuni vesikalarını ihtiva edecek olan 
kapalı zarflanm ayni gün saat 10 a kadar komisyona vermeleri lizun
dır. Şartnameler parasız oı..k komisyondan verilmektedir. 



SA'lflP'S ıe YENf A.llft 
• 

Muazzam lngiliz hava 
1300 tayyarenin iştiraki ile yapılan ve şimdiye kadar eşi görülmemiş 

şekilde olan hava manevraları Londranın müdafaa kabiliyetini gösterdi 

lngiliz ihtiyat filosu da 
lngiliz Kralı huzurunda muhteşem 

bir geçit resmi yaptı 

1nailiz ~' '... '~r bir 1n'ltt':'ı··ra csrıa"'ıncla 

Londra 9 (ö.R) - Hava manevraları 
hakkında neşredilen tebliğe göre düş-
manı temsil eden tayyare grupları. ta
rafından cTeymo• nehri ağzındaki he-
deflere ve Londranın cenubuna karşı 
160 hava hücumu yapılmıştır. cEstland• 
tayyareleri ile cVestland> tayyareleri 
arasında şiddetli muharebeler olmuştur. 
Düşman bilhassa Teyms nehrinin ağzına 
ve cem,. vilAyetlerine karşı gayretini 
teksif e~ ve ara sıra şimal denizine 
doğru ı&laşmıştır. 40 mil genişliğinde 
bir yağmur bulutu uçuşlan güçleştir
meltte idi. Cenup mıntakas:na yüzden 
fazla hu.sı;m yapılmıştır. 60 avcı tayya
re kolu , ltüşma.n gruplarına hücum et
p:ı.lşlerdii-. Küçük bir kaza neticesinde 
bir tayyarenin içindeki beş kişi par~ütle 
atlamışlar ve hafif yaralanmışlardır. 

!'ayyare parçalanmıştır. 
Londra 9 (ö.R) - Büyük hava ma

nevraları gece saat 21,30 dan sabah saat 
8 e kadar devam etmiştir. Bazı cdüş

man> tayyareleri Portsmut üzerine ka
dar gelmişlerse de avcı tayyareleri ta
rafından derhal tardedilmişlerdir. 

Sabah erken, binlerce insan Londra 
üzerinde yapılan bir hava muharebesi
ni seyretmişlerdir. 15 düşman tayyaresi 
ıehir üzerine bomba yerine beyaz fi
§"nkler atıyorlardı. Avcı tayyareleri 
bunları tarda uğraşıyor ve birbirine gi
ren tayyareler arasında muharebe umu
mi karışma şeklini almış bulunuyordu. 
Beş dakika süren muharebeden sonra 
mağ!(lp olan bombardıman tayyareleri 
çekilmişlerdir. 

Talimler şimdiye kadar çok kıymetli 
dersler vermişlerdir. Fakat bazı kazalar 
da olmuştur. Bir bombardıman tayyare
ai düşmüş, 4 kişilik mürettebatı telef ol
muştur. Diğer bir tayyare şimal denizi
ne düşmüştür. 1300 tayyarenin son de
rece fena hava şartları içinde iştir'1k et
tikleri hava manevralarının yalnız üç 
kaza ile bitmesi Ingiliz tayyarelerinin 
ve tayyarecilerinin mükemmeliyetine 
bir delildir. Bunları Alman tayyareci
liğiyle mukayese mümkün değildir. Zi
ra Almanlar kaza teferrüatını sıkı sıkı
ya gizli tutarlar. Mukayese imkAnı ol
saydı Ingiliz tayyareciliğinin çok lehin
de olurdu. 

Londra 9 (A.A) - Bugün, Ingiltere
de, hava kuvvetlerine mensup bin üç 
yüz tayYare, şimdiye kadar hiç vukua 
gelmemiş büyüklükte hücum ve müda
faa ekzersizlcri yapmakta, kral, ihtiyat 
filoya mensup 130 harp gemisini teftiş 

etmekte, faal ordu ile redif ve ihtiyat 
orduları ve yeni milis kombine manev
rahra iştirak eylemektedir. 

Bütün Ingili.'? gazeteleri, bu müna~e
beti~, baş ~aleleri, Ingilterenin as
keri kııvvetin.trl >..-ü_kscHş!:ıe h::ısretmt'k

tedir. (' azetc! r, memleketin bu llna ka
dar elde edil.niş olan neticelerle iktifa 
etm!yeceğini ve Ingilterenin sulhu sev
mekle beraber her türlü ihtimallere kar
şı koyrn•"a l!•zı- bulunduğunu da b:l
dir,..ektedir. 

·ı ı 

' '1 

Ingilız donanması bir geçid resminde 
Londra 9 (A.A) - Kral Veymouth'a Ihtiyat filosu her biri 4 mil uzunlu-

gitmek üzere Perth'den hareket etmiş- ğunda 14 sıra olarak sıralanmıştı ve 
tir. Kral Veymo·tth'da ihtiyat filoyu tef- muhteşem bir manzara arzediyordu. 
tiş eyliyecektir Ana vatan filosundan üç zırhlı ihtiyat 

Londra 9 (A.A) - clmperial Airvays• filosunu takviyeye gelmişti. Ilk safta 9 
kumpanyası bugünden itibaren yolcu tahtelbahir ve bunların arkasında tah
nakliyatı servisler:rti azaltmıştır. Kum- telbahir avcısı motörlerle balıkçı gemi
panya, buna sebep olarak, milli müda- !erinden, muhafaza ve refakat gemile
faa işleri dolayısiy1 

·• hava nezaretinin si- rinden mürekkep daha küçük gemiler 
vil tayyareciliğe !uzumu kadar yardım yer almıştı. Daha sonra 16 kruvazör ve 
edecek vaziyette bulunmadığını göster- bunların arkasında 4 sıra torpito, en ge
mektedir. ride 18 destroyer sıralanmıştı. Kral Ku-

Londra 9 (ö.R) - Ihtiyat filosu Vey- raeeus tayyare gemisine binerek uzun 
mutta kral tarafından teftiş edilmiştir. müddet kalmtş ve hususi tertibata çok 
Kral saat 10 dan az evvel Vaymuta ge- alaka göstermiştir. 
!erek trenden inmiştir. Filo amiralı üni- z:;..----
formasını taşıyordu. Belediye reisi ken- Rumen elcisi 
disini istikbal etmiş ve güzergahta bin- ----& --~ 
!erce halk alkışlamıştır. Kral iskeleye Londra, 9 (A.A) - Romanya sefiri 
girince amirallık baş Lordu Lord Stan- B. Tilea ile refikası bu sabah saat onda 
hop karştlamış ve donanma hükümdarı Bükreşe hareket etmişlerdir. Elçi bu 
21 pare topla selamlamıştır. seyahatinin Romanyanın Bükreşte yeni 

Kral ~Viktorya End Alberb yatma bir istikraz akdi için müzakerelere giriş--
giderek d• n .~ )-üksek şurasım kabul mesi meselesi ile alakası olduğuna dair 
et.,..ış ve sonra tefti e başl..ırr· tır. olan şc>yiala.~ı tekzip etmiştir. 

B. Çörçil'in radyo mesajı 
Eğer Hitler istemezse harp olmıyacak 
Harbe sebep olacak yalnız Hitlerdir 

Londra 9 (Ö.R) - B. Çörçil dün ak
şam Amerikaya bir radyo mesajı gön
dererek beynelmilel vaziyetten bahset
miştir. Mesajın en mühim kısımları şun
lardır: 

cEğer Hitler harp yapmazsa, harp ol
mıyacaktır. Ondan b~ka harp yapacak 
kimse yoktur. Hiç kimse hiç bir zaman 
Almanyaya taarruz etıneği düşünmemiş
tir. Bugün Avrupanın ve dünyanın her 
tarafında süktinet vardır. Bu bir intizar 
sükutudur. Bir çok memleketlerde kor
ku sükutudur. Ikl milyon Alman aske
ri ve bir milyon Italyan askeri manevra
lara iştirak etmişlerdir. Bu manevralar 
geçen sene hlldiselerine tekaddüm eden 
manevralara benzemiştir. 

cNaziler Almanyayı çenberlediğimizi 
söyliyorlar. Almanlar, yere serilmemek 
için daima hllkim olmağa mecbur olan 
komşularından mürekkep bir halka ile 
kendi kendilerini çenberletınişlerdir. 

Diğer memleketlerin, bilhassa küçük 
milletlerin h5.diseleri beklemekle vakıt 
geçirdikleri zamanlar geçmiştir. Bunlar, 
rrıilletler cemiyetinin şu prensibini tat~ 
bik ede··ek b•ı oyuna nihayet vermişler
dir: Birine hücum eden hepsine hücum 
etmiş demektir. En zaife hücum eden, 
kendisini en kuvvetlinin mukabil hücu
muna maruz görecektir. 

cAlmanyada bir adam vaziyete hakim
dir, Bu adam, bir tek gün içinde dünya
yı tazyik eden korkudan kurtarabilir. 
Nasıl ki tek gün içinde bütün malik ol
duğumuz şeyleri ve bütün mevcudiye
timizi bir duman ve alev volkanı için 

Forste 

B. Hitler 
atabilir. 

cAlmanya komşularından gelebilecek 
muhte,;;eı hücumlara karşı emin olmak 

B. Çörçil . afi-
istiyorsa bir tek kelime sÖylemesı l< 

tı. ~e
dir. Komşuları ona en tam garan 
receklerdir .> 

Bitlerle görüştü 
Aldığı talimat dairesinde bugün 
Danzigde bir nutuk söyliyecek . .. ~ 

Paris 9 ( ö.R) - Danzigden gelen büyük Polonya aleyhtarı nümayişe riya- Danzig ile oarkl Prusya arıuındaki gu .J• 
haberlere göre serbest ıehir senato reisi ıet ettikten ve orada büyük bir nutuk rük hududunun oimdiden kaldınlıP 1' 
B. Förster bu ııabah Berıteıgadenden oöyledikten ıoora Cuma oabahı tekrar dırılmıyacağı t>orih olunme.kta.d1'. 
avdet etmiıtir. Orada bir kaç gün B. Almanyaya, kendisinin doğduğu Fürt Figaro gazeteıi diyor ki: blİ' 
Hiılerin misafiri olarak kalmıştt. Zevcesi kasabasına giderek buradaki Danziglile- B. Hiılerin etrafında, Almanyal>ll' ,.-
ile muavini B. Zask da ltendisine refakat rin bir içtimaına riyaset edecek ve Fürt yük riskler almadan geçen ıeneki bt'&tJll" 
ediyordu. futbol takımı ile bir Danz.ig takımının kitı tekrarlıyahileceğini zanneden ad 91~ 

Diğer bir resmi tebliğe nazaran, Dan· rftaçında hazır bulunacaktar. Çok geni§ Jar belki 818. mevcuttur. Diktatörletd ıe 
zigde perşembe akşamı büyiik bir miting bir nümayişin ertesi günü Försterin Dan- diktatörlerin idaresi altındaki millet~~ 
yapılarak Polonyanın tehditleri protesto zigi terk etmesi, ecnebi mahfellerinde, bu gibi projeler düşünebilmenin bJf 11;t 
edilecektir. Bu içtimada B. Förater de Danzig nutkunun orada söylenen mutad lik olduğunu söylemek namuskA.rane 
söz alacakbr. nutuklar kadrosunu tecavüz etmiyeceği~ hareket olur. 

Bazı Berlin mahfillerindeki kanaate ne ve mühim kararların ilin edilmesinin Epoque diyor ki: ,a~ 
göre Almanya hala bir vakit kazanma beklenemiyeceiiine bir delil addediliyor. Po)onya, kendi.ini müdafaaya, ~Jlll• 
siyaseti takip etmektedir. Maksadı da tere ve Fransa da Polonyaya yst ~ 

eeııe 
Paris 9 (A.A) - cJour> gazetesi, azmetmiı bulunuyor. Hava, geçen. ~ Polonyayı, kendisine verilmiş olan ga .. 

ranti vaadlerine rağmen. Almanya ile 
müzakerede menfaati olduğuna ikna et
mektir. 

Fakat Varıovada, B. Försterin Dan· 
zige avdetile birlikte, Polonyanın ıimdi 
~ümrük resmine tabi tuttuğu bazı Danzig 
fabrika mamulil.tının kontrolü hakkında 
müzakere başlıyacağı zannediliyor. Bu 
meseleye verilecek hal teldi, Führer ta
rafından B. Förstere verilen talimahn 
mahiyetini isbat edecektir. 

Alman gazetelerinde Danzig vaziyeti 
hakkında bir çok tefsirler yapılmaktadır. 
Berlin siyasi mahfilleri bununla beraber 
g-azetelerin kopardıkları fırtınaları pek 
ciddiye almıyorlar. Birdenbire baı gös-
teren bu ton yüksekliğinin Polonya ile 

Berlin muhabirinden telefonla aldığı aşa- eylul ayının havası değildir. Yeni bır 
ğıdaki haberi neşretmektedir: nihin bugün imk.8.nı yoktur. 

Berlindeki yabancı diplomatik mahfil- .. ,ı 
P 1 k eı•-'"'" 

!erdeki kanaate göre, o onyaya ar§ı Londra 9 ( ö.R) - Alman gaz 8"' 
oiddetli neıriyatta bulunan Alman pro- Polonyaya şiddetle hücum ediyorlı>•· ~ 

d h d f. D . k 1 b b' 1 b'I .. 'b' ııı•'' pagan asının e e ı. anzıg ma am arı.- nun ee e ı, aanı a ı ecegı gı ı, 61" 
nın gümrük müfettiıleri işinde Polonya Ridz Sınigli tarafından Krakovid~ "I'•' 
karotsındaki ricalini gizlemektedir. Bütün lenen nutuk değil, cGran adlı bır il" 
Alman gazetelerinin, hep bir ağızdan, lonya gazetesinin bir makalesi~t·. iJ-" 
Polonyayı ortadan kaldırmakla tehdit makale muharriri diyor ki, DanZ~ ; 
eden yazılarındaki kindar ton, insanı hay- re edenler tehlikeli vaziyetlerini ıet ;ç<f 
rete düıürecek mahiyettedir, bu mahfil- rek hariçden emir almaktan ,,.~ ~0;ııı 
!erde tasrih edildiği gibi, bu yazılar, ve Leh haklarını tahdit teşebbils ı.:•t'! 
Danzig meselesi çerçivesini çok geçen diplomatik yolla değil. askeri yol~ t,.ıı> 
yazılardır. bir cevap alacağını anlarsa, o_:ı:o:JJ~e.ıs> 

Pelit Parisien diyor ki: serbesti ve refaha nail olmaıı• O""' 
Alman gazetelerinin Polonyaya kar· edecektir. Dünynın her tarafından'- .,e'" 

b. ço~ 

şı olan nefret hislerini haklı göstermek zige Polonyaya mal taşıyan 11 011,ıı 
1 k . d "hrac& 

için ileri sürdükleri behane er, imseyı purlar gelir ve Polonya a 1 ,.pa1· 
aldatamaz. Şurası çok açıktır ki, bu yeni mühim bir kısmını bu limandan y ,.r 

ın • 
Daima sınır harbı. Berlinin bu tecrÜ· neşriyat ile Alman gazetelerinin takip et- Bunlar Danzigin refah ve umranın .ere'" 

b h 1 P 1 Yanın , 

~arp müttefiklerinin aksülamellerini İs· 

kanda] etmeğe matuf olduğu intibaı var
dır. 

heleri itmemiştir. Alman baş kumandanı tiği hedef, enternasyona1 havayı ze ir e .. larıdır. Polonya toplan o on .. jdll,e 
general Bravşiç tarafından Dosldorfta mek ve soğuk kanlılığı ile Almanyayı ıi- fini muhafaza etmekte ve Danzıf 

0
yoY1 

,iJ&.h fabrikalarının ameleleri önünde aöy- nirlendiren Polonya üzerinde tesir icra edenlere ihtar etmektedir ki: p;. 0te"'eb" 
lenecek nutuk yeni bir kamçı darbe!'İ ola- eylemektir. bir emri vaki karşısında bırakın . , ett~ 
cakhr. Bu nutuktan, B. Hitlerin 2 7 Ağus.. Journal gazetesinin Berlin muhabiri de büsü topları patlatmak neticesinı 
toada Nürenherg muharebesinin 25 inci 
yıl dönümü münaaebetile söyliyeceği nut
ka kadar ifade şiddeti gittikçe artacaktır. 
Bu hal büyük demokrasileri, lngiltere ve 
Fransayı tamamile sak.in bulur. 

Son saatte Havas ajansının Danzigden 
İstihbanna göre Danzig hükümet reisi 
Förster, Perşembe ak~.ımı yapılacak 

ıunlan yazıyor: cektir. . b,_ıı 
. b kalenın b'r 

Sanıldığına göre B. Förater, yabancı Alman gazetelerı u ına 11 1 

bir memleketle olan münazaalarda Dan- cümlelerini naklederek PolonY
1
"
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1 d • 'dd' diyor •'· , zigin diplomatik mümessilliğini üzerine taarruz hazır a ıgını ı 18 e . . p0 Jo11 

almasını Hitlere teklif etmiştir. Yakında buki bizzat mareşal Ridz Sınıııh ınııh•' 
Danzig halkına bir beyanname neşrolun· yanın Danzigde mevcut haklarırıı p(ık"' 
ması muhtemeldir. Almanya, aerbeat şe· fazadan başka bir talebi olmadığını 
bire kolaylıklar gösterecektir. Maamafih ça söylemi~ti. 


