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Ar jantinin Türkiye elçisi 
Buenos·Aires, 1 O ( A.A ) - Arjantinin 

Türkiye ve Yunanistan elçiliğine B. Pablo 
Santos Munoz tayin olunmuştur. 

·-----' Yeni Aı. Matbusında S.nhıım. 

Büyük manavra hazırlıkları bitti 
Or General Fahrettin Altay'ın mühim beyanatı 

.. 

"Biz, dftnya harba gidiyor dlJre 
kuvvet toplamış değili~ •• ,, 

Mareşal Fcvzı <,..a 

Milli 
Sanayiimiz 

----tr---
~mir fuarında 
tamamen canlan
Clırııamıyacak mı? •• 

an vrala1Mı 
Umumi ve siyasi vaZi
yetle alakaları yoktur 

Dün lstanbulda, Ordu evinde kuman111 
danlar mühim bir taplantı yaptılar 

İstanbul 10 (Hususi) - Büyijk Trakya manevralarının hazır
lıkları ikmal edilmiıtir. Kıtaat, tecemmu mahallinde toplanmış
tır. 

Manevra kumandanlıiım, harekat müdürlü~ünü Orsreneral 
Fahrettin Altay yapacaktır. Hareket müdür muavinli"ini de ge
neral Asım Gündüz deruhte etmiştir. Bugün ordu evinde Ortıte· 
neral Fahreddin Altay, general Asım ~ündüz, birinci ordu erka
nıharbiye reisi general Zekinin ve manevrada bulunacak ku
mandanlarla hakem heyetinin iştirakivle bir toplantı yapılmıştır. 

- SONU 3 ÜNC'Ü SAHİFEDE - Orgeneral Fahrettin Altay 

Takas işlerinin tanzimi 
Yeni kurulan akas Limited şirke

tinin vazif el eri . ve faydaları 

Halk kültürü 
Ve halk terbiyesi • • 

ıçın 

Halkevleri acılmasına • 
lerde halk okuma 

imkan ol mı yan yer
odaları kurulacak 

Anknra, 10 (Hususi) - C. H. Partisi· lr"'~---....---.,,..._,.,,_~-_..,~,,,_-~ 
nin son beşinci Büyük Kurultayında 

halk terbiyesine hizmet etmek ve Halke
vi gibi Partinin kültür kurumları olmak 
üzere bir de halk odaları kurulması ka
rarlaşmış ve Parti nizamnamesine bu 
maksatla kayıtlar konmuştur. 

Kafi bina bulururuyan ve çalıştırıla
cak elemanı az olan yerlerde açılacak 
olan bu halk odalarına nit esas talimatı 
C. H. P. umumi idare heyeti son toplan· 
tısında inceliyerek tasvip etmiştir. mıı. 
kevlerine düşen vazifelerin mühim bir 
kısmını memleket içinde daha geniş bir 
sahada yapacak olan ve C. H. P. Genel 
Başkanlık Divanınca tasdik edilen halk 
odalarına ait talimatı aynen bildiriyo-
rum : - Sonu 4 üncü Sahifede -

C. H. P. geneı sekreteri 
B. F1KR1 TVZER 

FUARDA SÜRPRiZLER 

Perili Ev ... 
içeri girenleri peri veya 
cadı haline koyacak 

-*HAKKIOCAKOOLU 

'<> İırnir Enternasyonal Fuarı on gün 
~ tıra açılacaktır. Fuar sahasında bin

tce işçi geceli gündüzlü çalışıyor. 
il. ~nebi devletlerin bu yıl fuarımıza 
~~un bir alaka gösterdikleri müşa-

Ticaret Vekilimizin, ticaret -işleri- içinde kayıklarla gezilecek korkunç 
nın mekanizmasına daı·r b. t mağaralar, akla gelmiyccek eğlence eyana ı .. . I h I 
-Ank--ar_a_l_O_(_H_u-susı-.-)--T-icare--t -v-ekili-. -. _za_r_u_ri_o-lm-uş-tu-r-.. - T-ak_as_d_a bu usuller- Ve SU rp f) Z er 3ZJ f 3 0) y 0 f 

e olunuyor. 

~Devlet kurumlarının, iktısadi kal
lı} rırna davasında kateyİediğimiz 
~c~~aleleri pek canlı bir şekilde te

~·--·~~ ettirebilmek için e1den gelen 
~lltun gayreti sarfeyledikleri görü-

B. Cezmi Erçin yeni kurulan takas Li- den biridir. Seneler geçtikçe takas, bir Bu .seneki fuarda Cilmhuriyet idare- olan muhtelif emtia getirilmiş, dekoru. 
mited şirketi hakkında gazetecilere şu çok memleketlerde ihracat ve ithalata sin.in memlekette vücuda getirdiği bil- yon işine başlannıı:§tır. 
beyanatta bulunmuştur: imkan veren hemen yegane mekanizma yük yenilikler, fabrikalarımızın geniş Bu e:mtea, Alman fabrikalarına aH 

- Evvela takas nedir ve bizim için haline gelmiş bulunmaktadır. mikyastaki ınamulat ve masnuatı, mem- muhtelif sanat eserleridir. Fransız pav-
ehemmiyeti neden ileri gelmektedir. Bu- Takas, mal mübadelesi dolayısiyle lekeümizin her çeşit mahsulil, çok zen- yon inşaatı tamamen bitınl§tir. Bugün. 
na dair bir kaç kelime söyliyeyim. On- meydana gelen bir muameledir de diye- gin şekilde teşhir edilecektir. lerde dekorasyon işine ba§lanacilktır. 

Yor. dan sonra asıl mevzua daha kolaylıkla biliriz. Ayni mübadeleden farkı şudur ki Sergi sarayının bütün stand ve vi~ Bu seneki fuarda Atraksiyon işine 

't Bütün bu hummalı çalışmalar ara
{) ttda göze batan bir eksiklik vardır. 
d~~a .şah~i te~ebbüslerle ve fakat 
fıij etın hımaye tedbirleri sayesinde 
1:ıı_ Ukça mühim bir inkişafa mazhar 
'· rı hususi sanayiimizin fuarımızda 

girebiliriz, diyerek aşağıdaki mülakatı faraza incir mukabili makine satılmak- rinleri satılmıştır. Sergi sarayının iç kıs- büyük ehemmiyet verilmektedir. Fuar 
vermiştir: la beraber, taraflar, bu malları aynen al- mmda pavyonların ön kısmındaki salo- komitesi tarafından inşa ettirilen Ubi-

TAK.AS NEDİR? mayıp bedellerini binnctice milli para nun duvarlanna Izmirin muhtelif güzel rent, Alp tepesi, Perili ev, fuar ziyaret-
«- Biliyorsunuz ki, muhtelif iktısadi ile takas muameleleri delaletiyle tescl- manzaralarını, dağlarını, eğlence ve is- çilerini ehcıruniyetle allkadar edecek 

ve mali tesirler altında harici mübade- lüm etmiş bulunurlar. Misalde olduğu tirahat yerlerini, p!Ajlannı gösteren bil- mevzulardır. 

"Ct ] a a mamasıdır. 
~ U kısım sanayicilerin alakasızlı
~~Öze çarpmaktan kurtulamıyor. 
t'tı a doğru tabirle Istanbul, Fuarı-

B. Cezmi Erçin 

latta normal usullere riayete, memle- gibi incircilik ile makine ithalab müna- yük tablolar konacaktır. Labirentin içinde kayıklarla gezilebi. 
ketine göre kısmen veya tamamen, im- sebettar olmadığından ihracatçı ile ma- Almanya için aynlm~ olan 500 metre lecek mağaraların muhtelif isükametle
kan kalmayınca bu mübadeleyi temin kine ithalatçısını karşı karşıya getiren karelik A. pavyonuna dün Almanyadan rindeki koridorların köşelerinde çiftle-
için muvakkat bazı usullere müracaat _ SONU G iNCi SAHİFEDE _ gelen ve gümrUk muamelesi yapılmış - SONU 2 İNCi SAHİFEDE -

~Q';:r~amamen lakayd kalmış bulu- _!_taıyan handıraıı Pa rı·ta vapurundakı· ha~ dı·se 
~t liuausi sanayi denilince derhal ha-

. 
Yahudiler lzrnirden gitmek istemiyor-

~~·~elen İstanbuldur. Devlet serma· Brı·onı· vapuru ıı·manımız-f~b 1.e Anadolu içlerinde kurulan 
~U tk~alar. istisna edilirse f stanbul 

~it 1
Yenmenehemmiyetlibirsana- da daJoakırana çarptı 

\.Q l'tıerkezi olmak bahtiyarlığına ka- ~ 

t~'7'.':.~;;;İm~~·i.~~~::;,~~~:: v b .. d·ı k lar. Süvariyi ölümle tehdit ettiler 
~"'"' ?egıl, pek cılız bir şekilde bile apur ugun muayene e 1 ece 
··ısı} d·ı k d' 
h e 1 meme te ır. İt 1 b d alı B · · d.. ak li al · k k d · l · · Qun beb. . la a ya an ır rıonı un şanı - yar ı vazıyette çı ara emır emiştir.. Çekoslovakyadan kovulup Köstencc-
b un se mı an yamıyoruz d R d har k -~· 

.ı rıer 1 b l . • ·v. · manımız an o osa e et ettigı sıra- Kaptan derhal vapurun su almasına den vapura binen 600 Çek musevisini 
'le ~ sene stan u sanayı bırlıgın- d dal kı ·dd tl 

ı- \la h 1 ek a ga rana şı e e çarpmış ve mani olacak tedbirleri almıc: geç vakit hfunil Panama bandıralı Parita vapuru 
~ rın azır anmasına t addüm d l kır d lik b. ank ıc• , ._ erı a'•l d 1 l 1 f . a ga an a 1,5 metre ır Y . t ·1 tahk. t mışt.ır Liman süvarisinin verdiği söze rağmen dün de 
"•·~ J ar a top antı ar yapı ır. zmır h 1 tinni. • ti çınıen o ı e una yap . d h 
ı_ '"tttın . .k d . . k k usu e gc Ş r. limanımız an areket etineiniştir 
'<l.tı 8 Renış mı yas a ıştıra • arar· V b .dd tli .. d ti fen heyeti bugün vapuru tetkik edecek · 

~Verild•v• ·1,. d·ı· ,, ~k· apur u şı e musa eme ne ce- . . Gemideki musevller evvelki gece istim 
ıgı ı an e ı ır. ı...a ın tam · d ba k · · d ı k d yoluna devamda bır mAni yoksa hareke-

t~ anı 1· 1 b l f b .k .. sın e ş su esımın en su a aca ere- borularını tahrip etmişler ve kaptanla 
~· . ge ınce stan u a rı ator- ..ı h )',,...,, ı· d d · ·· d d ktir. 

ırı 1n h· b. . . d d .. .. ceue asara Uoıaıwş ıman an ışarıya tıne musaa e e ece . geminin 43 mürettebatına hücum ede-
lıı ıç ırısı mey an a gorul-
~· nnn::nnınnn:nn11nn111111111111111111111111111111111111n::ı:::::::::~::ı:ı: rek geminin hareketine mani olmuşlar 

bir~ Vaziyet sistematik bir şekilde 13 AG-USTQS PAZAR ve s~variye v~~~u .. ~.areket ~~ir~~ği 
h. Ç senedir tekrarlanıyor. takdirde kendisını oldureceklerını soy-

Bu Betbaht insanlar 
Kaptanın şikayeti üzerine vapura giden 
zabıta memurlarının ayaklarına kapanarak 

ve ağlı yarak "Bizi öldürün buradan 
göndermeyin,, diye yalvardılar 

.oıı .. l 1 . l d" )i k e oy e geliyor ki f stanbul sana- emış er ır.. müfrezesi gemiye gönderilmiş ve bun- lıkları tA uuıklnrdan duyulmaktadır. 
bit ;r1iği f zmir Fuarına karşı küskün -.r-ar 

1 
m d • n Gece yarısına doğru vapurun güver- lar geceki vak'a faillerini araştıracakları Kaptanın verdiği malUnıata göre Ro-

a~vır takınmış bulunmaktadır. .Jlll.. tesinde toplanan bu Museviler, yürekler sırada bütün Museviler polislerin ayak- dostan da geminin hareketi pek kolay; 
lır~:k bu vaziyetin menşelerini araş- parçalayıcı sesler çıknrnrak istimdat ey-ı Jarına kapanarak : olmamıştır. 
~tıq k _değiliz. Lakin katiyetle ifade Gı· zledı· g-ı· m ~ır }emişlerdir. - Bizi öldürün, fakat buradan gön- Geminin Rodostnn hareketi İtalyan 
bit e ısteriz ki İstanbul gibi geniş ~ Bu sabah gemiye istenilen mikdarda dermeyin diye yalvarmışlardır.. makamatmca tebliğ edilince m~seviler 
tı~;anayj merkezinin lzmir Enter- su da verildiği halde yine vapur hare- Panamalı vapur kaptanı sahil sıhhiye orada da istim borularını tahrip ederek 

~iı;naı ~uarında hakkiıe temsiı Tefrikasına başla yo::ız. Bu hakiki ha yat fa- ket ebncmiş, kaptan gece vapurdaki ha- mudilrlüğüne kada·r çıkmış ve gemideki geminin hareketine mtıni olmuşlardır. 
_ ~sı büviik bir noksandır. - diseyi zabıtaya haber vermiş ölüm teh- vaziyet karşısında vapurun hareketine Bunun üzerine iki romorkör halat 

NU 2 iNCi SAYFADA - ciasını her erkek Ve her kadın okumalıdır didi altında hiç bir hareket yapamadığı- imkan olmadı;,tını bildirmiştir. bağlıyarak remivi cC'lrmeğe başlamış, 
q nı bildirıni§tir. Bunun üzerine bir ı>olis Gemideki musevilerin mütemadi çığ- - so;,u 2 tNCi SA \'FADA -
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Bazıbelediyelertasarruf' ŞEH•R HABERLER•~ IMilli 
hakkına riayet etmiyor :~ ........ · __ ı......._ ........ - ..__ ____ ...,1 .. Sana yiimiz 

Hiç bir gayri menkul istimlak bedeli 
ödenmeyince yıkılamıyacaktır 

ihracatçılar Telefon Kızılay 
~~·~ -tr *·~~ 

Takas üzerine iş . Tesisatı tevsi Gaz nıaskelerini 

---·-&·---
İzlllİl' fuarında 
tamamen canlan· 
cbrllamayacak mı! .. 

-H-AtKl-OCA.KOCLU 

Belediyelerce yapılan usulsüz istim4 1hakkında karar vermek salahiyetini hA- yapamıyorlar edilmektedir altı liraya Satıyor _ BAŞTARAFI 
1 

tNct gAJIİFEDE-
liklar hakkında Dahiliye veUletinden iz olan daire Amirlerinin dikkat nazarla-

~*~ ~•~ ~*~ 
viliyete aşağıdaki tamim gelmiftir. rını celbetmek isterim.. Vekiller heyeti karariyle takas işleri- İzmir otomatik telefon mUdürlUğü Kızılay kurumu İzmir merkezi, vill- lzmir Fuarı mahalli bir hareket 

1 - Yapılan müteaddit tebligata rağ- Menafii umumiye kararı verilmeden ne yeni bir şekil verildiğini ve takas iş- şehrin muhtelif yerlerindeki otomatik yetin ve merkez heyetinin tetebbUsU Ue olmaktan çoktan çıkmıştır. Fuar 
m~ bir ~un belediyelerin ~uiı1 _for- e;vel, istimlak ~llerinl k~ıla~~ leriyle iştigal etmek üzere Takas Limi- telefon tesisatını tevsi etmektedir. Kızılay wnumt merkezinden mtihim devletin malı olmuştur. EnternasYO"' 
malitelen ıkmal ve bedellerını peşınen kifayet edecek mikdarda beledıye but- tet şirketi adında bir şirket kurulduğu- Şimdi Konak - Güzelyalı arasındaki mikdarda gaz maskesi getirtmiş ve sat- 1 k k · · d en alrnak 
tedi tm ks. · i timlak muamelele- 1 · ahsisa .:ı: 1_:~ 1 1ma na ara terını e tamam 

ye e e ızın s çe enne t t vazeu.uu~ o up o - nu yazmıştık.. tesisata yeni kablolar ilave edilmekte- mağa başlamıstır. l d h ı· ·ı l · t' 
· ssül ttikl · filen harekete dı~ tk"- edilm kanun! f :ı: yo un a ayı ı er emış ır. d-rıne teve e en ve gmın te = esi ve or- Takas Limitet şirketinin İzroirde he- dir_ İki güne kadar kablonun tevsi ame- Maskeler hallt tipidir ve tanesi altı li- T" k' b F d b"tün' iktısa 1 

geçtikleri cari muameHlt ve muhaberat- maliteleri ikmal edilmemiş bulunan is- ııüz bir şube açmaması ve alakadarlara liyesi tamamlanacak ve otomatik tele-- radan satılmaktadır. Alakadar daireler 1 ~r ıy~ 1 u duar 
8 k u hancı pa-

tan ve vaki şiklyetlerden anlaşılmakta- timlak muamelelerinin menolunması bu takas işlerine dair lazımgelcn direktifle- fon müdürlüf1ü on beş güne kadar Ko- memurlarına taksitle satılan halk tipi v~r ıglınıd u unh.unnd~l ' ya allat ile 
üml . . 0 

• vıyon ar a teş ır e ı en m 
dır. sahada alınacak tedbirler c esınden- rin gelmemiş olması yilzünden Izınirde- nak, Karataş, Karantina, Göztepe •ve maskelerden bir çoğu da gelmiş ve me- Türkiye mamulatı arasında bir rn. u-

Belde sakinlerinin, medeni sıhhi ve d · ı ı G bo ı f ed ı e.o ır.. ki ihracatçılar müşkül bazı vaziyet ere üzelyalıda yeni 300 a neye te e on murlara tevzi imiştir. kayeseye imkan vermek mecburıY 
bedii ihtiyaçlarının tanzim ve tesviyesi Eşkal ve tarifutı kanuniye haricinde karşılaşmış, ve nuntaka ticaret müdür- verebilecektir. Telefon mUdürlüğil, şeh- Halktan istiyenler, Kızılay kurumu tindedir. . 
maksadiyle binalı \·e binasız gayri men- istiml!k muamelelerine teves.5\il eden- Iüğüne müracaat etmişlerdir. rin diğer semtlerindeki tevsiat için merkezinden maske tedarikine başla- Esasen açılış resimlerinde salahı-
kulleri istimlak hususunda belediyele- ler hakkında takibat icra edileceğinden Dış memleketlerden İzınirdeki ihra- yeni kablolar sahn almak üzeredir. Ya- ı:nışlardır. yetli devlet adamlarımız bu eseri~ 
rin haiz oldukları salahiyetin istimalin- halen bu kabil muamelat varsa derhal catçılara takas suretiyle iş yapmak için kında Eşrefpaşa, Karşıyaka ve Keçeci- Merkez heyet reisliği, başka partiler elde edilmesi düsünülen gayeler• 
de vatandaşların tasarruf haklannın ih- kanuni mecrayn ircaı suretiyle tashihi bir çok teklifler gelmekte ise de ihracat- ler semtlerindeki şebeke de tevsi olu- daha gönderilmesi hususunda umumi izah ederlerken, lz~ir Fuarının ikb-
ıru .ve şika:etı~ vuk~una ~eyd~ cihetine gidilmesi ve bedelleri tesviye çılar, takas primlerinin Liınitct şirket nacaktır. merkez nezdinde te..,c;ebbüste bulun- sadi kalkınma, sanayileşme proııraın· 
venlmemesıne dikkat ve ıtina gosterıl- fı dan h .. rilm · .. ·· d .,+,,. • • ~-

. edilmeden yapılmış istimlaklerden do- tara n enuz ve emesı yuzun en -*- mu~·-·· larımızın bir blançosu vazifesını ~.,-

mesı ~cap eder. . . . bed ı layı alacaklı kalan istlhkak sahiple inin bu tekliflere cevap verememekte ve Tı·caret odasında -- düszü noktasında israrla durrnu•-Tarifatı kanuruye haricınde ve e - r bekl ekted' ı H k k } 
leri tediye olunmaksızın vukubulan is- matlubatının tesviye edilmesi ve bun- cm ır er. .. . ~ em [) r u u lardır. a-

Haber aldığunıza gore ihracatçılar, • · ak 0 S ·ı l d ide ed ""' tim1Ak eleleri Büyük Millet Mec- dan sonra istimlaklerden mütevellit her . . ' .. Uzüm çuvalları h • anayı eşme yo un a e .• • 
lisinde :U:vzuubahis edilmişür. haagi bir şikayete ve mağduriyete mey- ayrıca ü~; ;;. sanayı odasına da mu- kında bir şikayet İki taralı dinlemektedir neticeler istikbal için emniyetırYl; 

Bu noktaya bilhassa istimlAk muame- dan verilmemesi hususunun alakadarla- rac~~t etmış e .11
" • • A el ıo. T' t d "d h . t• d"" ··gwle- Tramvay ve Elektrik şirketiyle işçi- arttıran bir kuvvet olduğunda ş 

Tuccarlar vazıyetin bır an evv ıs~- ıcarc o ası ı are e~ c ı un o . . h k 
lelerinin umum! menfaatlere uygunluğu ra tebliği rica olunur.. b takas limi . k. . . riml . den evvel toplanarak odayı alakadar leri arasında çıkan ihtilafın, hakem ku- e yo tur. ... l n-'1 

mı ve tet şır etinin P en d 
1 1 

.. . d k 1ar ruluna verildiğini yazmıştık. Katlanılan fedakarlıklarla. 8 1 .. 
il ~ tın • · • te ktedirl e en bazı mese e er uzerın e arar 1 · --7<riL' 

FUARDA SÜRPRiZLER 
an e esını ıs me er. Vali muavini B. Emin K.irifİ.Il reisli- himaye tedbirlerinin netice erı ",,,_ 
P · · ta · · den ihr catrotlar almıştır l 1 d 1 1 d k b d"~ nmın yının sonra a ır· • • gın~ • d to lanan hakem kurulu iki taraf erde can an ın ma ı ır i u a • 

t k :.,;1 • ı....nı~-cakl dır Bu meyanda üı.üm çuvalları meselesı e P ' . • • l ~L 
a as ~erme ~u.ra ar · g.. .. .. .. tür murahhaslariyle üç günden beri vilayet nın hakıki mahıyetı dev etçe ve rıwf -*- oru··~u.~ d.. diza . . makamında içtimalarına devam etmek- fetçe tam mana.ile kavranıJırıl 

S 1 
' 

. zilm stan ar syon nızamnanıesı, L 

U ama ı·ş erı .. .. allann .. kilodan f la ol te, iki tarafın dilek ve mütalialarım oısun. 
uzum çuv A • ;; yuzb .. az 

1 
- dinlemektedir. Vatandaşlara yerli malı kul~-

Umuın mtidiirii B. ~~=ı . ~ır ı:;dan azı ~eçss~ı: Haber aldığımıza göre 1.§çiler on sene- tarını tavsiye ediyoruz. Fakat sa~~ 
Salihettin uzuk makını yuzdı 

1 
Y uv den beri fazla çalı~arı zamanlara ait ciler yerli mallarını en iyi bir şe1c• • 

Perili Ev ... 
ra oy ta r ar. . . . . . L ika .. t k h t halt tadık 

içeri girenleri peri veya 
cadı haline koyacak 

c-•-=-s-- aeldL Hamallar . ti k • .t: ti da ücretlerin de verilınesıru ıstemektedir- ,a gos erme rsa ını a 
'.t'~~ ., cemıye eyuye o ya İst 1 h d ·ıı· b' davap1tl 
Nafıa '-", . ulama üd" ü b'ldire k ·1.A b 1 ...... Oda ler. enilen ve hak diye ileri sürUlen annm ve em e mı ı ır .. 

ve1MU.eti s umum m ur ı re şı.....ayette u unmu~·~·· ühim · · '11 t .. t • ~nll' 
B Salah ttin Bük fakaf d Aydın "d . h ti d" k'' to ~ tısında bu şi- işçi ücretlerinin m·· · bir yektlna ba· •eyrını mı e e gos ermemenın ---•-

. b elama .. deürU: reB Mın deuh 1 kı Aaıetineyt etkikinun kararu P an . ti' liğ olduğu öğrenilmiştir. 1ımı yüklendiklerinin farkına vaı••-
gru u su mu . em o - aye e e vemı.ış r. la 
cluğu halde Aydından şehrimize gelmiş- ,,,,._*,,,,,,,,. Hakem kurulu} mhüzlalkdere sok ~unda bu vorH r. . t b' k'"lf t h külfet 

ihtilafı bir karar a a e ece tır. er nıme ır u e ve er 
tir.. s • • t,ir nimet mukabilidir. . 

Sulaı· umum müdürü, Aydın havali- U 1 Şl -*- d 1 t hı-

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
rin istirahatlerine mahsus yerler bulu
tıacaktır. 

Labirent ve perili eve girenlerin yol
lan her halde kaybedecekleri ve başla
nndan ç~it çeşit maceralar geçeceği 

muhakkak sayılıyor. 
BilhasY perili eve gireceklerln cadı 

ve perilerle ~ılaşmakla beraber ken
dilerinin peri ve cadıya dönecekleri ha
ber verilmektedir. Sürprizlerle karşı
lapnak istiyenler fuarda lıcendUerini tat
min edebileceklerdir. 

Alp tepesi, fuarın en serln yeri ola
caktır. 9 Eyllll kapLoıı yakınında bulu
nan bu tepenin üzerinde Alp çamları, 
alt kısmında da daiml rutubet içinde ye
tişen filjerler bulunmaktadır. Alp tepe

sinde bir beton köprU de vardır. Bu te
penin altında fuarın muhtelif istika
metlerine doğru ilerliyen koridorlar, çok 
serin istirahat yerleri bulunmaktadır. 

~ Eylül kapısının iç kısmına düşen 
sahada beton bir yol, iki bUyük havuz 
inp edilmiştir. Bu kısımdaki elektrik. 

G.. J b• h ek t Maalesef sanayicilerimiz eve 
sindeki sulama işlerini teftiş etmiş ve AllKİKAT uze ır ar e h 1 . tint 

tesisatı da Yen'ıde ap I tır T · T "Tlayesine maz ar o manın nıme 
n Y ı nıış . eıwı- şimdi de İzmir havalisinde yapılmakta Geçenlerde Kültürparkta sergi sarayı k b 11 dA nıfl 

at Zl·ya oyunl · l hteıı·f enkl DEVAM ED*YOR \avuştu lan halde u mi i ava r any c, mu r - er olan sulama tesisatım tetkike başlamış- a binası inşaatında çalışan Cemal adında b k k b k lf ··ğiil 
içinde çok caz.ip olacaktır. Misafir İngiliz gemisi Malayaya veri- bir işçi, bina üzerine bayrak direği di- :ca ı olan en üc.ü ir Ü ete go 

Atraksiyon kısmında otuz metre yük- tır. -*- len 89 ton su işinden dolayı hakkı ol- kerken yirmi metre yüksekten yere dilf- vermek istemiyorlar. 
seklikte döner dolap. Lunapark, ve açık madığı halde altmış sterlin almak suçu miİf, bacağı kırılmlfb... Denebilir ki bir kısım sanavi erba~ 
hava tiyatrosu vardır. Açık hava tiyat- c j 0 3 yet ta h k j kati ile hakkında kanunt takibat yapılan \·a- Hastaneye nakledilen işçinin tedavisi- bt, lzmir F uanna i~irak külfetirte 

rosunda Istanbul Şehir tiyatrosu ve halk Ölun·· un·· boilwazındaki pur müteahhitlerinden Hakla Hadi için ni ve hatta istikbalini sergi sarayını in- -lavanacak mevkide bulunmıy~· 
opereti sanatkarları te.ımiller verecek- ı; müddeiuınumilikçe bazı noktalann da- şa eden müteahhit mimar B. Necmettin Olabilir. Lakin sanayj birliğinin.:~ 
lerdir. kurşun çıkarıldı.. ha araştınlmasına lüzum görülmüştür. Ernr . d uhte tt"w' takdir! h be -::aret odasının tesebbüslerile ve ktı 

1"1'-,,_ t ' M B l t t . l - enm er e ıgı e a r ,. ak . v larak b" .. lsta~ :na.uı .. opere ı, acar a e ropıy e Bornova nahiyesinin Işıklar köyü ci- Bu meyanda maznunun mukavelesi alırun br ~et t sıme ugratı utun .. 
takviye edilm~ olarak fuarda temsiller varında sarhoşluk yüzünden bir cinayet de getirtilerek tetkik edilmesi kararlaş- ya:!ıı : · hastaneden çıktıktan bul sanayii bir çata altında büttJfl 
verecektir. olduğunu, Mustafa ve Nurettin adında tırılmıştır. insaatta ~ .... ~ kadar mimar= kudretile temsil edilemez mi~ 

Güreş ve boks birincilik mti~abaka- • ~ ~""caya p-L~l" ed'l b"l' Ed'l · sa bir 
iki arkadaşın köy kahvesinde Aliyi -•- tından kendi ı .. terinde bekr.i olarak kul- CKa a ı.e. ı ır. _ı mıyor , .Ja 

ları da açık hava tiyatrosu sahnesinde ~ r b 1 h - -L-dlaJY"" 
1 k dövdüklerini kaçan Aliyi kovalarken T k 11 larulacakt nun se ep ermı ususı m~ caİ' 

yapı aca ·tır. • atılan bir tabancadan Mustafaıun yara- U risti ' yo 3 :" İnsan:i ~· ka.:ı ..... _, .. , bu ka- veya hasis dü~nceJerde aramak 
Bu yıl, fuara on ecnebı devlet resmen .. ..v.. .. ye perver ar ~...._ l 

işt·rak tm ktcd" ş· d" k d f lanaı-ak oldugunu yazmıştık.. Bostanlı hallwun dileğ·ı rar ve hareketinden dolayı tebrik ve o ur. ·ı--...ti 
ı e e ır. ım ıye a ar uara Memleket hastanesine kaldırılan Mus- . : . ·. . takdir ederiz. Bu sene koskoca lstanbul v! ay~ 

btiğiu'kag:ı::: ecşı:;_~bi devletin iştirak et- tafanın cesedi üzerinde otopsi yapılmış Tunstik yolların ınşasına lzmir-~- Fuarımıza lstanbul imar planıJll 
ve neticede Mustafanın boğazında sap- şıyaka - Bostanlı arasında başlanacagını IWWJl.IWW makedi ile iştirak ediyor. ,,. 

Bu sene fuar enternasyonal karakte- ıştık c 1 I b ) F da eb'I~ !anıp kalan ve ölümü intaç eden mermi yazm . . . . . .. asus ar stan u un uar ~öster ı ~ rini tam nıfuıasiyle iktisap e~ bulun- T ,..L:,_ yollan ,"..,. etm~ "'--Lı.."t ak k b 
ka ılrnı t urı.sUA -..... ,..& ~ bu m etten bas a hiç ir teY 

maktadır. Izmir fuarı, bu yıl Avrupa çı r ş ır. U eden Fransız şirketi. Bostanlı - Kaqıya- d ? · 
beynelmilel fuar ve sergilerinin bir çok- Hadise esnasıuda ku anılan ve Nu- mu ur 
larmdan üstiln ve mükemmel bir eser rettine ait olduğu iddia edilen tabanca ka arasındaki ~~ ~lamıştır. -tr Bize kalırsa iktısad ve Ticart .~ 
halini almıştır. da bulunmuştur. Bu~~ turistik yolun, Bostanlı- Yeniden mu hake- kaletleri devletin büyük ehmrn•1 ı 

Müddeiumumilik bir ehli vukufa ta- nın garbındeki dere kenarından başla- verdiği İzmir Fuarına kar,ı fstarıbd 
b tk.k ttir k M f ması muvafık görülmüştü.. d • ! ki d • . babı t k d w vazive«e arıcayı te l c ece ve usta anın w •• 1 ece er r qanayı er nın a m ıgı .. le 
ölümünü intaç eden merminin bulunan w· H_a~. aldıgımıza gore ~u karar de~ m e e 1 son vermeli, vazifelerini kend!lı1' 
tabancaya ait olup olınadığıru tesbit et- gıştinlrniş, yolun mebdeı, ~ost~lı.da:'° --+-- rinden idrak etmiyenleri vazıfeye 
. k . tramvny durağı olarak tcsbıt edılmıştir. Casusluk suçundan evvelce §ehrimiz davet eylemelidir. 

m;~~ta göre Nurettin, Alinin arka- Diln Bostanlı ~kı~d.an bir .~ğunun ~- ağır ceza mahkemesince beşer sene hap- Devletin himayesile nirn~?~ 
Parita vapuru h3.disesi 

Y ohudiler lzmirden gitmek istemi
yorlar. Süvariyi ölümle tehdit ettıler 

dan k k tabaı t tı . zasını taşıyan bır ıstıda \"Ilaycte veril- sc mahkam edilen Edirne Bulgar kilise- mazhar olanlar '"'İne devletin gııtt. 
sın oşar en ıcasıru a eş e nış, . b. h . ' J ıtJı· 
fakat sarhoş halde bulunduğundan ~ı- ~ ve 1: cyet te Parti başkanlığına .:.i papaslarından Martiri ile ınetrepolit- ~ maksadlar icin onun tesbit ev 
kan kurşun arkadaşı Mustafaya isabet gıderek_ vılayet ~ar.ti başkanı B. Atıf hane katibi Kiri, arkadaşı Lambo ve ği külfetJ ... ri kabu)e mecburdur)ar· 

d k .. 1.. .. beb" t . . İnanı z.ıyaret etmiştir. Heyet Bostanlı otel müsteciri İtalya tebaasından Sinko- HAKKI n.""AK·-~ı,,rJ e ere o umune se ıye . vermı~.ıı·. di • . . . . . . v.,,. VV 
halkının legını bildırmiştir. vlç haklarındaki mahkUmiyet karan -·- -*-Bostanlı halkı, turistik yolun mebdei· temyiz mahkemesince nakzedilmiş ve 

- BAŞTABAFI 1 tNct SABiFEDE - da verilmiş. fakat bu defa da kaptan : T Ürk - Bu 1 gar nin, Bostanlı deresi olmasını istemekte- evrak iade olunmuştur. v A R ş o v ~-..... bl 
bu sırada museviler halatları kesmişler- - Gemideki Museviler beni tehdit dider. Temyiz mahkemesi, duruşma yoliyle Ticaret ataşell~ 
dir. Bu hareket iki defa tekrarlannuştır. ediyorlar. Bu vaziyet dahilinde vapuru İhracatında tatb:k Köylüler bu dileklerinde çok haklıdır- mahk.tlmların umumi vekilinin mUdafa- tavsiyesi- . _..ıı~-
Bu suretle geminin Rodostan hareketine hareket ettiremem .. Hayatını tehlikeye edilecek "asul.. lar .. Alakadar makamların, halkın bu asını dinlemiş, vekil müekkillerinin ha- Lehistanda Vaqova ticaret a~ 
iınkfuı olmayınca iki İtalyan torpidosu girecektir . .Dem.i§tir.. Bundan sonra va- Memleketimizden Bulgaristana yapı- dileğini nazarı dikkate almasını biz de reketlerinde suç olmadığını iddia etmiş- mizden şehrimizdeki alakadarlara ~· 
gelip vapura bordalamış ve gemiyi li- pura müteaddit polis memurları gönde- lacak ihracat için ticaret ve sanayi oda- isteriz. se de Temyiz mahkemesi bu müdafaayı bir yazıda, Lehi$tanda pamuk, 'f'' 
mandan sürüp çıka~tır. rilmiş, kaptanı tehdit edenler amştin1- smca verilmekte olan menşe şahadetna- -*"""""" reddeyleıni.ş, fiil ve hareketleri casusluk üzüm, incir vesaire üzerine ithal~t ~ 

istim borularını yakmak ve kaptanı mıştır. melerinin ihracat malı ile birlikte güm- İtiraz komisyonuna olarak kabul edildiğine göre üçü Türk ~n firmaların adresleri bil~ c1' 
tehdit etmek suçundan elebaşıları olan Va~urda lıru:talık ~ul~a~ı ihti~ali- ~ğe girme~ Bulgar gümrük idaresince Mesut Esen seçildL ve biri İtalya tebaalı dört mahkfun hak- Izmirde ~u ınahs~le~ ~erinden~~ 
beş altı musevi dün akşam deniz merke- ne bınaen sahil sıhhıye mildilrlilğunUn istenmektedir. 3692 nwnaralı kanuna göre teşkil edi- kında casusluk suçundan ceza verilmi- yapan Turk tacırlermm, Polo Y )t jŞ 
z.ine getirilerek bizzat polis müdürü bay Pratika vermediğini ve gemiden kimse- Esasen Bulgar menşeli mallar da men- len muvazzaf itiraz komisyonuna oda yerek casusluğa teşebbüs yoliyle ceza ithalatçı tacirlerle temasa ge~ere ıçi'• 
Salahettin Arslan Korkut tarafından is- ~ dışarı çıkmasına müsaade olunma- ~. şahade~ele~yle beraber giimrü- tarafından İzmir İnhisarlar mUdüriyeti tayin edilmiş olmasını muvafık görme- yapmaıa:mın hem milli iktısadi~atyal"' 
ticvap olunmuşlardır. dıgını yazmıştık .. Zabıta memurları ge- gumUze gırmektedir. muhakemat şubesinde Mesut Esen inti- miştir. Suçluların muhakemelerine tem- hem de ihracatçılarımızın fazla § cfSl• 
Ağızdan ağıza dolaşan bir şayiaya gö- ccleri, vapurun etrafında sıkı inzibat Bundan sonra Bulgaristan için verile- hap olunmuştur. Bu intihap maliye ve-- yiz mahkemesinin nakiz karanna uyu- rak kazanmaları noktasından çok fe.>1 

re yurdsuz. museviler gemiyi yakmak ve tedbirleri almakta ve ko~nda b~ inzi- cek mc~ şah~de~elerinin mal ile kaletine bildirilmiştir. larak tekrar başlanacaktır. olacağı haber verilmiştir. ~ 
bu suretle limandan kurtarılmak ilini- bat kordonu vücuda ge l..iıınektedirler. beraber gıtmesi temın olunacaktır. şıJ" 
dinde olduklarını da tehdit makamında Patenta muamelesi de yapıldığı hal- Keyfiyet aynca ticaret vekaletine de ı- İZMİR ASKERLİ" 
söylemekte imişler.. de vapurun hareket etmemesi, içindeki- bildirilecektir. BESİNDEN : fsP 

Vapurda bulunan musevilerin her hal- lerin her ha1de karaya çıkmak. istedik- ş he G e Yedek subay yc+ıcecek kad~ olcUl·• Jlj 

:········································ W--"j ~ ~ y~ 
de İz.mirde karaya çıkmak ve burada ıerıne bir delil teşkil etmektedir. : Gel"!nler, Gidenler: e ır 8ZJDQSU kısa hizmetlilerden ı33s dohlıJıll ,.,.. 
kalmak istedikleri anlaşılnuştır. Halbu- Yine söylendigme göre vapurun har: ..... ~ ....... ~ .... ~ ... ~ ................ .: bunlarla muameleye ~fı~i o~anl~ 

1
33s 

ki mevzuat buna müsait değildir. keti için vapurda kafi mikdarda su, ko- Maliye müfettışlerınden B. Cemal ker alınma sırası gelmıştır. şundı e.hB .e6' 
Evvelki akşam saat 18 de kalkacağını mür, kumanya, hattA para vardır. De- Harun İstanbuldan, B. Nedim Akan An- doğumlu (yerli ve yabancı) ve d ııJJ'S' 

ı;öyliycn, vapura 500 liralık kumanya veran eden diğer bir şayiaya göre de karadan, adliye müfettişi B. Maz.har Her AI< şa m ki doğumlulardan her ne sebeple ~ , 
verilmesini istiyen kaptan, dün sabah nlakadar makamların, bugün vapuru Kazım Akhisardan şehrimize gelmişler- olsun askere gönderilmemiş ola7.

1 
rdell 

zabıta amirleri vapura girince liman ida- tahrik için vapuru iki romorköre bağlı- dir. c Ki • k M •• •k niz suııfı müstesna· kısa ~et~ıe.rıı> 
ı-esi tarafından Patcnta verilmesini iste- yarak körfez dışına geçireceklerdir. İhracat tüccarlarından B. Süı·eyya, az ve ası . uz ı askeri tam ehliyetnameyi lıaız 0 eçbile 
miş ve liman idaresi H'ızım ge1en mua- Son dakikada aldığımız malumata gö- bakır fabrikatörlerinden B. Salih Kara- 1 eylCıl 939 da kıtada bulun~cakd:n p\J 
meleyi yaparak patenta verdiği halde re vapur kaptanı ile yapılan anlaşmada caovalı, güzel sanatlar ıı\ndemisi profe- İzınirin emsalsiz gurubunu modern bir bahçenin yeşillikleri arasında sevkleri mukarrer bulundu~~ JcadB' 
yine vapuru tahrik etmemiştir. bugün vapura iki yüz ton kömür verile- sörlerinden B. İsmail Hakkı, Liman :i,."1e- seyretmek ve enfes mezelerle buzlu içkiler içmek için yegane yerdir. gibilerin 25 ağustos 939 tarih.~ne cae.tler' 

Bu vaziyet karşısında tekrar kaptan- cek ve vapur bundan sonra hareket ede-ileri mühendislerinden B. Yusuf dün sa- İzmir askerlik şubesine mür8 
la görü ülmüş. ·ye ihtiyacı olan su cektir.. bah tayyare ile İstanbula gitmişlerdir. ehemmiyetle ilin olunur .. 
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Alman başkumandanının 
Alman işçilerine 
. 

Dünyanın en iyi işçileri, 
Dünyanın en iyi • • 

ıçın 

Berlin, 10 (Ö.R) - Duscldorfta Ren 
ll:ıadcn fabrikaları ameleleri önünde baş 
ltuznandan general Bravşiç bir nutuk 

IÖyl miş ve nutuk saat 13 te bütün rad
Yo Postnlan tarafından yayılmıştır .. Gc
tı.eral ameleye teşekh-ür eder ek demiştir 
iti : 
Dünyanın en iyi işçileri, dünyanın en 

1Yi askerleri için, dünyanın en iyi silah
larını yapmışlardır. • 

Gen ral nskerlcrlc işçiler arasındaki 
~kadaslığı selfünlrunıştır. 

Bazı ameleler, imal ettikleri silahların 
lesirini kendi gözleriyle görmek üzere 
Alınan ordusunun manevralarına davet 
edilnıişlerdir. Buna mukabil asker grup
ları, silfihların nasıl yapıldığını görmek 
'1.ere fabrikalara scvkolunacaklardır. 

Dünyanın 
silahlarını 

nutku 
en iyi askerleri 
yapmışlardır 

General silah fabrikalannda himıetin 
'eı>hede hizmete muadil olduğunu söy
lenuş ve daha ziyade silahlanmak zaru
~tini şu sözlerle göstermiştir : Alman baskumandanı Bravçiç ve Alman harbiye nazırı 

:········································ • : Bazı dü~ccler: 
• • • • 

ı : Garbın 

medeniyeti 

Yüre'fıler yafıan 
facialal' 
yaratma'fı mıdır? 

lJç gündenberi, iz.mir halkı
nı çok derin bir teessür için-

• de bırakan bir lii.cia ile karşı 
karşıyayız. 

• 

Panama bandıralı bir vapur 
altı yüz musevi ile limanımız
da bulunuyor. Açlık ve susuz
luktan leryad eden bu baht
sızlar, medeniyet davasında 
üstünlüğü kimseye bırakmı
yan bir milletin kurbanları
dı..Lar. Vatanlarından kovu
lan bu insanlar sığınacak bir • 
toprak bulamıyorlar. Aylar
danberi sürünüyorlar. 

Garp milletleri medeniyet 
mevzuunu inhisarları altında 
tutarlar. Şarklıları iptidai ve 
en hali/ tabirle gayri mede
ni diye tavsif ederler. Fakat 
şu vapurda istimdad eden 
zavallılar şark memleketle
rinden kovulmuş değildirler. 
Eğer medeniyetin manası, 
muhteşem şehirler kurmak, 
azametli fabrikalar vücuda 
getirmek ise şarklılar maale
sef bu mevzuda boy ölçüşe
cek mertebeye varamamıılar-

•Almanya için haksız ve kudretsiz 
0hnaktansa korkulan ve hürmet edilen 
bir devlet olmak müreccahtır. Almanya 
dünyayı tehditlerle ürkütmek ihtiyacın
da değildir. Fakat ürkütülmek te iste
ltı.ez.. 

•Devlet ve ordu reisleri arasında tam Fakat en son fedakarlığı bir gün istiye- .. 
bir birlik vardır. Bu birlik her gün kud- cek olursa emin olabiliriz ki milletin 
ı·etini ispat etmektedir. Size şu mukad- muhafazası için bundan başka yol olma
des teminatı verebilirim : dığı ve bu fedakarlığın zaruri olduğu 

dır. Fakat medeniyetin ma
nası, mütekamil insanlık dü
fiincelerini her ıeyin üstünde 
tutmak, onun icaplarını ye
rine getirmek, temiz vicdanlı 
temiz duygulu olmak ise fark 
milletleri bu davada üstünlük • 
iddia edebilecek mevkidedir
ler. Çünkü Avrupanın göbe
ğinde işlenen lôciaların ser
pintileri bizim yüreğimizi sız
latıyor. 

Führer asla hlç bir Almanın hayatını sabit olduğundan bu suretle hareket ct
gelişi güzel tehlikeye koymıyacaktır .. ıniş olacaktır. 

Askeri Heyet Leningradda 
itilaf cabuk neticelenirse Cember-, ' 

laynparlamentoyu içtimaa çağıracak 
Moskova 10 (Ö.R) - lngiliz ve Fran
~ askeri heyetleri gece Leningrada gel
ltlfş, lngiliz ve Fransız ataşemiliterlerl 
'-rafından karşılanmıştır. Bu sabah saat 
8 da Leningrad erkanıharbiye reisi, Bal
tık filosu erkanıharbiye reis muavini ve 
l.eıungrad mevki kumandanı askeri he
)etler azasını selfunlamak üzere vapura 

~ışlardır. Ingiliz ve Fransız askeri 
-.eyetleri erkanı bu münasebetle mera
lirn üniformalannı giymişlerdir. 

Bu nezaket ziyaretini müteakip iki 
heyetin erklinı tekrar sivil elbiselerini 
IİYznişler ve şehri ziyarete çıkmışlardır. 
~giliz ve Fransız askeri delegelerinin 
lllesaisini kolaylaştırmak ve ikametleri 
eanasında hoş vakıt geçirmelerini temin 

etmek üzere bir çok tedbirler alınmış-
tır. 

Ingilizce ve Fransızca bilen on kadar 
tercüman delegelerin hizmetine veril
miştir. Heyet azaları gördükleri eyi ka
bulden çok memnun olduklarını söyle
mişlerdir. 

Londra 10 (A.A) - Star gazetesi, In
giliz - Fransız - Rus müzakerelerinin 

parlamentonun içtimaa daveti tarihinden 
evvel bir itilafa varması halinde B. Çem
berlaynın bu hususu şahsen bildirmek 
üzere avam kamarasıhı içtimaa davet 
edeceğini yazmaktadır. 

Leningrad 10 (A.A) - Ingiliz ve 
Fransız askeri heyetlerini hfunil bulu-

Manevrala!Mın. 
Umumi ve siyasi vazi
yetle alikaları yoktur 

' 8AŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - takalarında kırmızı ordu ile karşılaşa
Orgeneral Fahreddin Altay, toplan- caklardır. 

~ı müteakip şu beyanatta bulunmuş- Orgeneral Fahreddin Altay beyana-
l': tına ilave olarak, manevralardan sonra 
- «Bu sene yapacağımız manevranın 25 Ağustosta Edirnede ve Kırklarelinde 

'sı geçen seneden hazırlanmıştır. Bu iki manevra daha yapılacağım, Kırklar
~beple manevraların umumi siyasi va- eli müstahkem mevki olmak dolayısiyle 
ti~elle alakası yoktur. Dünya barba doğ- ecnebilerin girmesi memnu olduğundan 
~gidiyor diye kuvvet toplamış değiliz. ecnebt devlet ataşemiliterlerinin yalnız 
.\ lecek sene ikinci ordu lzmir, Konya, Edirnedeki geçid resminde hazır bulu
~a mıntakası manevra yapacaktır. nacaklarını, askeri şura azalarının da 
\)' evraları, yakın tarihe kadar büyük manevralarda hazır bulunacağıru ve 
ll' askeri şehir olan Edirneye yakın ya- terfie namzed kumandanların hareket

l>ı~oruz. Manevralarımızm esası ordu- lerini takip edeceklerini söylemiştir. 
:~ talim ve terbiyesini tekemmül et- Manevranın birinci günü hazırlık ya-
l'nıektir. pılacak, muharebe 16 Ağustosta başlı· 
'l'ertip olunan mesele mefruz garp ve yacaktır. Orgeneral Fahreddin Altay ve 

!'illa! müttefik ordularına karşı bir ce- kumandanlar Cumartesi günü manevra 
~p ordusu hareketidir. Trakyaya taar- sahasına hareket edeceklerdir. Mareşal 
l'ı ı eden şimal ve garp müttefik ordula-

1 
Fevzi Çakmağın Pazartesi günü hareket 

hu suretle Kırklareli ve Edirne mm- etmesi muhtemeldir. 

R men 
500 bin 

askeri 
asker 

manevralarına 

iştirak edecek 
Bükreş 1 O ( ö.R) - Rumen askeri manevralarına 500 bin kişi isti

ta~ edecektir. Romanya ve Bulgaristan münasebetlerinde salah ema
tc eri görülmektedir. Bunun bir isareti de Bulgar basvekili B. Kösei
~~~ofun zevce ve çacuklarının t~tili geçirmek üzer~, Romanyanın 
t qstence limanına gelmiş olmalarıdır. Rumen ve Bulgar gazetelerinin 
•anlarında da iyiye doğru bir değişiklik vardır. 

1rı.e!ükreş 1 O ( ö.R) - Rumen hük .. ümeti lng~ltere~e 8
0

00 bi~ li~a kıy-

nan City Of Exeter vapuru dün gece bu
raya gelmiştir. Heyetler gemide Fransız 
ataşemiliteri general Palasse, hava ata
şesi Albay Luguct ve Ingiliz ataşemili
teri Albay Firebrace tarafından selam
lanmıştır. 

Bu sabah saat 9 da da Leningrad as
keri mıntakası genel kurmay başkanı 

general Cibisov, Baltık filosu genel kur
may başkanı Fırkateyn kaptanı Kamis
vili, Leningrad merkez kumandam al
bay Denisov vapura giderek Ingiliz ve 
Fransız askeri heyetlerine ·hoş geldiniz, 
demişlerdir. 

Heyet azası Astoria otelinde misafir 
edilmiştir. Bu gece saat yarımda trenle 
Moskovaya hareket olunacaktır. 

Vezüv 
Alev kusmağa 

başladı 
Napoli, 10 (A.A) - Dünden beri Ve

züv yanar dağı, büyük bir faaliyet gös
termektedir. Yeni bir yarık açılmış ve 
derinden gürültüler çıkararak lav sel
leri akmağa başlamıştır. 

Yakin bir tehlike yok gibi görünüyor
sa da halk telaştadır. 

--&
VZAKŞARKrA 
ropçu d~ellosu.. 
Tokyo, 10 (Ö.R) - Bir Japon tebliği 

Mançuri - dış Mogolistan hududunda 
Japon - Mançu kuvvetleriyle Sovyet 
Mogol kuvvetleri arasında uzun bir top
çu düellosu olduğunu bildirmiştir. 

-~
.JAPONYA 
Çelilı pafıta glPecefı mi? 
Roma, 10 (Ö.R) - Japonyanın çelik 

pakta iltihakı hakkında Romada mevcut 
kanaate göre, bu iltihakın imza edileceği 
yer ve tarih hakkında henüz hiç bir esas 
mevcut olmadığı gibi daha haftlarca da 
olamıyacaktır. 

İtalyan diplomatik mnhfellerinin fik
rince bu müddet zarfında halen Tokyo
da bu hususta cereyan etmekte olan mü
zakerelerin bir neticeye varmış olması 
şarttır. 

- -&
HirLER 
SalzlJurgda 
opera seyrenı ... 
Salzburg, 10 (A.A) - B. Hitler, dün 

akşam, ilk defa olarak Salzburg festiva
line iştirak etmiş ve Mozartın •Don Gi
ovannia operasının temsilinde hazır bu-

insanlık ve 20 inci aaır mede
niyeti namına yüzümüzü kı
zartıyor. Fakat onlar bu fa
cialarla iftihar ediyorlar. Ne
ronun ruhunu şad ediyorlar. 
lfte aradaki farlı. 

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

Zelzele __ .,, .... __ 
Ankara, ıstanbal, 
İzmit, inegölde 
hissedildi.-
Ankara, 10 (A.A) - Bugün şehrimiz

de 1.30 da hafif bir zelzele hissedilmiş
tir. 
• Saat 1.40 ta İnönünde ve İzmitte ha
fif birer zelzele olmuştur. Hasar yok
tur. 

İstanbul, 10 (A.A) - İstanbul rasat
hanesinden bildirilmiştir. 

Bu gece saat biri 45 dakika 55 saniye 
geçe şiddetlice bir zelzele kaydedilmiş
tir. Yapılan hesaplara göre bunun da 
merkezi rasathaneden 125 kilometre 
mesafede bulunan ve iki haftadan beri 
faaliyette olan tezelzül mıntakasmdadır. 

İnegöl, 10 (A.A) - Bugün burada 
biri kırk geçe şiddetli bir zelzele olmuş
tur .. Hasar yoktur. 

Gl.Miaja 
-~

HaJıfıında 
tahlıilıat yapdıyoP .. 
Melilla, 10 (A.A) - Siyasi mesuli-

yetler mahkemesi istintak hakimliği, ge
neral Miaja hakkında bir tahkikat aç
mıştır. 

Almanyanın Lon
dra sefiri· 
---tr-

y az tatilini g~ll'rnelı 
üzere menaJefıetlne 
dönüyor-
Londra, 10 (A.A) - Alman sefiri von 

Dirksen, bugün yaz tatilini geçirmek 
üzere memleketine gideceğinden dün 
öğleden sonra hariciye nezaretine gide
rek Lord Halifaksı ziyaret ve mwnal
leyhe veda etmiştir. 

Dahiliye ve'lıilinln 
istanlJulda'fıi tetlıilıleri 
İstanbul, 10 (Hususi) - Dahiliye ve-

kili B. Faik Öztrak bugün vilayette 
imar işleri ile meşgul olmuştur. 

itaJyada yapdan 
geçit resmi-
Torino, 10 (A.A) - Dün sabah kra-

lın huzurunda yapılan askeri geçit res
mine tam yedi fırka iştirak etmiştir. Bu 
yedi fırka, 50000 kişiden ibaret olup ü 

SARIPEJ 

.. 

. SON HABE 
• 1 • ' .. .. • • :ı 

Milli Şef Inönü 
Dün gece Ha. Vekilile 
lstanbula hareket etti 
Ankara IO (Telefonla) - Reisicümhur ismet lnönü refakat '" ·inde 

hariciye vekili Şükrü Saraçoğlu olduğu halde bu gece saat 21,40 da 
kalkan hususi trenlerile lstanbula hareket etmişlerdir. 

Milli Şef istasyonda başvekil, Mareşal Çakmak, VekilJer, mebuslar, 
hükümet ve parti erkanı, Ankara vali muavini, emniyet müdürü ve 
büyük bir halk kütlesi tarafından uğurlanmışlardır. 

iki aylık tahsilitımız 
64 milyoh liradır 

Ankara 1 O (Telefonla) - 1939 mali senesi temmuz gayesi itibarile 
tahsilat miktarı 64 milyon 106 bin 588 lira olarak tesbit edilmiştir. 

Geçen senenin ayni ayındaki tahsilat miktarı 58 milyon 422 bin 
884 lira olduğuna nazaran 5 milyon 633 bin 704 lira bir fazlalık farkı 
vardır. 

Kay seri belediye seçimi 
Devlet Şurası tarafından feshedilen 

seçim yeniden yapıldı 
Kayseri, 1 O (A.A) - Devlet Şurası tarafından feshedilmesi dola

yısiyle yeniden yapılan seçimde belediye meclisine intihap edilmiş 
olan azalar, dün cümhuriyet Halk Partisi kurağında ilk toplantısını 
yapmıştır .. Belediye meclisi başkanlığına avukat Necmettin F eyzioğ
lunu ittifakla seçmiş ve daimi encümen azalarını ayırmıştır. 

Bu toplantıda bulunan valimiz yeni belediye meclisine mesaisinde 
muvaffakıyetler dilerken kendilerinden beklenen işlere dikkatlerini 
çekmiştir. 

B. Hasan Reşit 
Halkcvinde bir 

Tankut Maraş 
hasbihal yaptı 

Maraş, 1 O (A.A) - iki günden beri Maraşta bulunan mebus Ha
sat Reşit T angut, bugün Halkevi salonunda bir hasbihalde bulunmuş
tur .• 

Bu görüşmede umumi işlere ve Maraşın kalkınması için noktalara 
temas eclen Hasan Reşit T angut, Parti ve vazifesi etrafında da çok de
ğerli fikirler serdederek şefin ne demek olduğunu güzel bir misal ile 
anlatmış ve Atatürkün ve Milli Şefin kurduğu rejimin değerini can
Jandırmışhr .. 

Hasan Reşit Tangut bu akşam Hataya hareket edecektir. 

Bir harp vu~uunda 

Kanada liberalizm ve 
demokrasiye sadıktır 
Londra 10 (Ö.R) - Kanada başvekili B. Makenzi King Torontoda 

bir nutuk söyliyerek Avrupada harp halinde Kanadanın alacağı vazi
yeti izah etmiştir: 

Kanada ve Komonvelt milletleri Liberalizm ve Demokrasi prensip
lerine sadıktır. Kanada kuvvetli ve harbın müdafaasında rolünü oy
namağa hazır olmalıdır. Kuvvete karşı zafer kazanmanın biricik çare
sinin bizzat kuvvetli olmaktan ibaret olduğunu biliriz. Biz Kanadalılar 
önümüze çıkabilecek her kuvvete galebe için mümkün olan her şeyi 
yapacağız. Bununla beraber, sulha varmak üzere, hüsnü niyet cere
yanlarını da takviye etmeliyiz. 

lngiliz hariciye nazırı Lord Halifaks 
tatilde de Landra ile temasdadır 

Londra 1 O ( ö.R) - Tatili yanda kesen hariciye nazırı Lorcl Hali
faks Forayn ofis servislerile temas için geçen gün Londraya gelmişti. 
Şimdi tekrar Yorkşayre hareket edecektir. Londrada bulunduğu müd
det zarfında hariciye nazırı, Moskova müzakerclerinn vaziyeti hak
kında B. Strangla görüşmüş ve bir çok sefirleri, bunların arasında da 
Almanya sefiri Fon Dirkseni kabul etmiştir. 

Tatil devresinde Lord Halifaks her hafta bir iki gün Londraya ge· 
lerek vaziyet hakkında servislerile temas edecektir. 

Panama kanalı için 
yapılacak yeni sedler 
Nevyork 10 (A.A) - Nevyork Timcs gazetesinin Cristobalden öğrendi

ğine göre mezkur şehre muvasalat etmiş olan harbiye nazırı Voodring, Pana
ma kanalı için yeni sedler ve Rio ile arasında askeri bir yol insa edilece
ğini beyan etmiştir. 

Yeni seciler, bilhassa kanalın müdafaası bakımından sevkulceyşi bir ehem
miyeti haiz olacaktır. 

Nevyork Times gazetesi,, bu sedlerin münhasıran harp gemileri ve istisnai 
olarak şimdiki sedlerc tonajı fazJa gelen diğer gemiler tarafından istimal edi
leceğini ilave etmektedir. 
Şundan başka kanal mıntakasına ait müdafaa tertibatının tevsii progra

mında Francofield tayyare meydanının ıslahı ve tayyarelerin inmesine mah
sus bir saha inşası da vardır. 

Rio - hata yolu, Panama cümhuriyeti arazisinde inşa edilecekt ir . 

Trakya manevraları 
Esnasında Rumen ve Yunan or
duları da manevralar yapacak 

Paris IO (Ö.R) - 15 - 21 
cak bü ük Türk manevrala 
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iİalkın terbiye, 'kültü • ••• u ıçın Gemi mürettebatının 
vaziyetleri düzeltiliyor 

p...-=_ .-.~,!--=~=---=T=tc-::1!:::-:~=$>::-:;-~=-N=~-;;· i 
Küfretmek ihtiyacı·· 

Halkevleri açılmasına imkin olmıyan 
yerlerde halk odaları kurulacak 

-r·~--
~ 

y AZAN: Dr. G. A. 

Devlet demiryolları umum müdürlüğil Gene bu arada şimdiye kadar yalnız 
1· 

yolcu gemilerimizde çalışan mürettebat sefer sıralarında mürettebata gemi ta- Küfretmek, şüphesiz, pek ayıptır, pe·• 
ve tayfaların sagvlıgv ı noktasından yeni ve rafından yemek verildigw i ve bir limana • 'd A b. b"l '•dir Bunurııptı aı ter ıyeye ı e mugayı. · 
mühim kararlar vermiştir. girildiği zaman mürettebatın kendi ye- la beraber her vakit terbiyeli ve pek n~-
Yapılan tetkiklerde şimdiye kadar ge- meğini kendi pa.rasile tedarik etmeğe zik insanlardan bazılan vakit vakit ku-

1 - Halkodalan, Halk.evleri gibi C. ı Toplantıya geç gelenler yer bulamazlarsa 

H. Partisinin Cümhuriyetçilik; Milliyet·! ayakta dururlar. . 
çilik. ve inkılapçılık prensipleri içinde ça. I Bu esaslar sıkı sıkıya kbrunduktan baş~ 
(.ifan kültür kurumlandır. ka her Halkodasının bulunduğu yerin 

Halkodalannın kapılan Partiye yazılı vaziyetine göre toplantılarda girip çık
obn veya olmıyan bütün yurddaşlara manm ve salonda yer almanın düzene 
açddır. konulması ve huzuru i1e düzenin korun-

Ancak Halkodas1 reisi veya idare he- ması'için Halkodalan idare heyetleri usul 
yetl hası olabilmek için mutlaka C. H. koyarlar, bu usulleri vaktinde herkese 
Partisine yazılı veya devlet memuru ol- ilan ederler. 

mak şarttır. HALKODALARl iDARE. 
HALKODALARI AÇILMA TARZI: 
ŞARTLARI: t O - Her Halkodasının 3-7 kişilik 
! - Halkodalan eleman, bina ve pa- bir idare heyeti bu1unur. idare heyeti 

ra bakımından Halkevi açılmaaına imkan. azalannın ayni miktarda yedekleriyle 
göriilemiyen yerlerde açılahiliT. beraber Halkodası azası seçerler. lnti· 

J - Bir yerde Halkodası açılabilmesi haplar iki yılda bir kerre yenilenir. 
{çin orada en az 50 azanın kaydedi1miş Azaların yeniden seçilmeleri caizdir. 
olması ve bir toplantı salonu ile bir oku- idare heyetinde münhal oldukça yedek
ma oda.sının ve odayı idare edecek ka- lerden en çok rey alanlar gelirler. 
dar yıllık bir bütçenin sağlanması şart• Reislik vazifesi kendi aralanndan seç-
ta'. tikleri bir aza tarafından yapılır. Reisin 

Aynca bir okuma odası bulunmadığı vazifesi odanın bağlı olduğu parti idare 
takdirde toplantı salonunun münasip bir heyetince, parti teşkilatı olmıyan yerde 
yerine kitap dolabı konulmak şartiyle umumi müfettişlerce tasdik olunur. 
bem salon hem okuma odası olarak kul- l 1 - Halkodası reisi 1 3 üncü madde-
laodabilir. de yazılı çalışma mevzularında yardım· 

4 - Ha1koda1arının açılma kararı ve Tanmıya lüzum gördükleri hususlar hak
çıdışmasının umumi sevk ve idaresi Parti kında C. H. Partisi genel sekreterliği ile, 
umumi idare heyetinin, odaların, bütçe- diğer bütün idari ve mali İ!!lerde bağlı 
ilinin, binasının, tesisat levazımının temi- olduğu parti teşkilat1 reisliği ile veya 
n1 Halkodalannın bulunduktan yerin vi- umumi müfettişliklerle muhabere ede· 
la.yet, kaza. nahiye veya ocak parti idare bilir. 
lleyetlerinin işidir. 12 - Ha1kodası idare h.eyetlerl en az 

i - Bir yerde Halkodaın açılması is- 15 gijnde bir toplanır. Başlıca vazifeleri 
tendiği takdirde oranın parti teşkilatı ka- şunlardır: 
demeye riayet ederek tekliflerini yapar. a) Bu talimatm 1 3 üncü maddesinde 
va&yet idare heyetleri bu teklifleri ince- sayılan işlerin yapılmasuu sağhyacak ve 
liyerek açdma prtlaruun tamam oldu- düzenliyecek kararlar ve teabirler al· 
iunu anladıkları takdirde parti genel sek- mak. 
reterliğine yazarlar ve alacakları emir b) Hesaplan tutmak. masraflan 
üzerine hareket ederler. Parti teşkilatı ol· murakabe ve tasdik etmek. 
mıyan yerlerde bu teklifleri genel mü

fettişler yaparlar. 
6 - Açılmasına C. H. P. umumi ida

re heyetince karar verilen Halkodalan, 
Hallcevlerinin yıldönümlerinde hususi tö-
renlerle açılırlar. 

7 - Halkodalan salonları partimizin 
prensiplerine aykırı olmıyan veya başka 
eiyasal partilerle ilgili bulunmıyan bütün 
ulusal cemiyet1erin toplanmaları için 

açıktır. 

8 - Halkodaları toplantılarında bulu. 
nacaklar için özel yerler ayrılmaz. Yalnız 
Cümhurreisi ile B. M. M. reisine , Başve
kile ve vazifeli bulundukları yerlerde 
vali, kaymakam ve nahiye müdürü ile 
CKanın en büyük komutanına yer hazır-

lantr. 
9 - Halkodalan çatısı altında derin 

SArnimı1ik ve arkadaşlık duygulan hüküm 
sürer. Bu sebeple herkese ayni şekilde 
davranmak fikrine aykrn bir hareket 4ü
şüncesi Halkoda1annda yer bulamaz. 

DOKTOR 

c) Halkodasına ait lıütün demiıbaıı 
eşyanın defterini tutmak, ve bunlann ko

TUnmasına dikkat etmek. 
ç) 20 inci maddenin altıncı fıkrasında 

gösterilen calışma defterini tutmak. 
1 3 - Halkodafarından beklenen belli 

başlı i"ler şunlardır: 
a) Temiz bir toplantı ve konuşma yeri 

olmak (çay, kahve, limonata, ayran gibi 
<ıeyler içilebilir. Her türlü alkoUü içki ya

saktır.) 
b) Bağlı olduğu parti teşkilatının uy

~n gördüğü gazete ve dergileri bulun
duracak bir okuma merkezi haline gel

mek. 
c) Halkı ilgilendiren faydalı mevzu

lar üzerinde konuşmaların yapılacağı bir 

muhit olmak. 
(Bu konuşmalar için Halkodasının bu

lunduğu yerdeki yurrttaşlardan istifade 
olunacağı gibi idare heyeti yakın Hal• 
kevlerinden konferançılar davet edebi

lir.) 
ç) Halkodalarında belli günlerde, halk 

Behçet Uz 
Çoculı flastaJıldarı 

Miitafaassısı 

türküleri söylenir. Muhitte saz şairleri 

varsa onlar dinlenir. Radyo varsa on· 
dan, olmadığı takdirde gramofondan isti

~ fade edilir. 

Hastalarını her gün saat 11.30 dan~ 
1 e kadar Beyler sokağında Ahenk~ 
matbaası yanındaki hususi kıliniğin ~ 
de kabul eder.. ii: 

E 

d) Yerli raks (oyun) lar teşvik olu4 

nur. 
c) Karagöz, kukla gibi oyunlardan ve 

1Ju odalar için yazılmış piyeslerden isti
· :ıd e olunur. 

f) Yerli mah!!ullerden ve yerli mallar
dan zaman zaman sergiler yapılır. 

(Bu sergiler müna.sebetile yurttaşlara 
yerli mah•o•llerimizle, yerli mamuliltımız 
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Hikayele~i 

- Felek bizi nereye atarsa orıuı va
tanımız olur. Ve bize daha ne çektirirse 
o da bize hayat olur, diye ilave etmiş. 
O zaman halife: 

- öyle ise sana Mehmedilziniye hita
ben bir mektup vereyim o mektubu oku
yunca artık sana hiç bir fenalık etmez, 
demiş. Nureddin ile Şehy lbrahim gül· 
müşler, halifenin yüzüne acaba delimi 
oldu? diye tuhiif tuhaf bakmışlar, niha
yet NuTeddin dayanamamış: 

- Yahu, alelade bir balıkçının bir 
padişaha name yazdığı şimdiye kadar 
görülmüş "e işitilmiş şeylerden değildir, 

diye mırıldanmış. 
Halile kırdığı potun farK.ına vararak 

hatasını tamire }''!!tenmiş: 

- Evet ob,lum doğru sÖJ i:iyorsun. Pa
dişahlar nerede, bizle; ne;-~deyiz? Lakin 
benim ile sul'...a.:l Mehmediilzini yaşıdır. 
lkimiz de ufak tefecik birer yumurcak 
ikeı. aynı mır.ktebe gider, aynı sırada yan
yana otumrdPk. Hatta hazan hocamızdan 
beraberce dayak yediğimiz de olurdu. 

O zamana kadar bir çok ~eneler geçti. 
Onu padişah yapan kadar, beni balıkçı 
etti, maamafih beraberce geçirdiğimiz 
mesut çocukluk çağı batın için ondan 
ne dilersem esirgemez. 

Nureddin bu sözleri duyunca: 
- Öyle ise balıkçı baba ne duruyor 

sun, otur da şu mektubu yazıver 1 de

miş. 

Halifeye bir kalem ile bir hokka getir· 
mişler, halife eline aldığı kağıdın başına 
« Bismillahir Rahmanir Rahim • yazmış 
bir az aşağısına da: 

~Elmehdi oğlu Harunül Reşidin Bas· 
radaki vekili Süelymanülzini oğlu su1tan 
Mehmet hazretlerine namesidir:> diye 
ilave etmiş. 

Kağıdın altına da şunu yazmış: 
Şu irademi size getiren zat vezir ha

kanın oğlu Eifazılın oğlu Nureddindir. 
Bu zat size varır varmaz, alilmelennas 
hükümdarlık rütbe ve vasfınız1 ferkede:r, 
o rütbe ile sıfatı yine Ali melennas Nu
reddine tefviz edersiniz. Tahtımzdan 

hakkında kısa ve faydalı malumat veril- mi mürettebat v~ tayfasının kendilerine mecbur tutulduğu görülmüştür. für etmek için gerçekten bir ihtiyaç his-
roesine dikkat olunur.) ayrılan kamaramsı hücrelerde pis paçav- Bu vaziyet karşısında mürettebat bir sederler. 

g) Güreş, cirit gibi oyunlar, avcılık, ra ve çuvallar içinde yattıkları görül- seferlik yiyecek ve içeceğini kam.arala- Bazı muhitlerde insanların birine hitıır 
binicilik, gibi sporlar teşvik ve tertip müştür. rında saklamakta ve günlerce bozulan, ederken kaba söylemeleri, sık sık küfi;r 
olunur. Mürettebat, idarenin yatak ve saire kokan bu yiyecekler pisliklere sebep ol- savurmaları, tabii, bu bahse girmez. O.,, 

l vermemesi yüzünden bu şekilde yatmağa maktadır. d ""l \dıkhı'1 
h) Ulusal bayramlarla diğer tören er lannki bir ihtiyaç üzerine egı • a . 

.. .. . • mecbur kalmıştır. Bu vaziyeti gören de- Bu vaziyetin de önüne geçilmesi ka- b. . d h d .. .... ndiklerı 
burun ımkanlardan faydalanarak coşkun• . ll . "d" .. Ih la lmış b b ter ıyenın - a a ogrusu • ogre 
l kı k tl 

nızyo arının yenı umum mu uru ra- rar ştırı ve iltiln gemi mürette a- . 'elit 
u a u anır terbiyesizliğin devamlı bir netıcesı · 

. . · . . . . hlın Kemal Baybora derhal alakadarlara tına limanda da gemi mutfağı tara!ından . .. . .... h vakit 
ı) Mahallm fakır ve hastalan ıle ilgı- emir veır~ ve mürettebatın yatmakta parasız yemek verilmesi alakadarlara Bemm soylemek ıstedıgun, er da 

leniür. olduğu yerlerin düzeltilmesini ve idare bildirflm4tir. terbiyeli ve nazik olan kimselerinh ~rıt cı· 
14 - Kanuna tevfikan nikah merasi- tarafından bunlara yatak ve battaniye Bu iki karar bugünlerde derhal tatbik sırada duyduklan küfür etmek ; tıya 

mi yapıldıktan sonra parti ve Halkodası dır. Valcıa, bu ihtiyacı öfkelendiği zarrııırı verilmesini bildirmiştir. edilmeğe başlanacaktır. d 
azalan düğün ve nişan törenlerini Hal- herkes duyuyor. öfke insanın ağzın sr. 

kodasında yapabilirler. Belli "artlar için- v 1 A • • k ·· I · ·· · d · d sı·nin kontra· 
y ı· ayet·ııı tamımı Altın çı an soz erı uzerın e ıra e 

de Halkodalannda yapılacak nişan. dü- lünü bir zaman için kaybettirdiğinden " 
ğün ve sair toplantı ve eğlentilerde al- ....... ı zamanda öfkeye sebep olanın ynıünr 
kollü içkiler kul1anılması yasaktır. Orman yan.,... .. arınm Alım satımı tahclidatı karşı da _ her vakit adeti olmIYan ..-

OKUMA SALONLARI: lazJabil endişe kaldırıldı.- kaba ve kötü sözler savurur .. Hele ınuk.' 
f S - Her Halkodasının bir okuma Vericidir.. Türk altınının memleket dahilindeki bele edemiyeceği intikam alarnıYaca 

odası bu1unur. Son zamanlarda vilayetimizin ınuhte- alım satımını tahdit eden 8030 sayılı ka- birinden zarar gördüğü vakit, savrul" 
Bu okuma odasına kitaplar şu suretle lif yerlerinde sık sık görülen orman yan- rarname hükmü 1108 numaralı karama- küfürler daha bol olur. Uzaktan gönde 

temin olunur: gınları, çok endişe verici mahiyettedir. me ile ilga edilmiştir. len kötü sözler için ccürmüme§hut> il 
a) Halkoda.sı idare heyetinin, bütçe Orman, memleketin servetinin en mü- Dahiliye vekaletinden vilayete gelen bir timali de bulunamıyacağından 0 :zaııı: 

takati nisbetinde sabn alacağı kitaplar- him bir parçasıdır. Vilayetten bütUn ka- yazıda bazı villyetlerce elyevm 8030 insan daha rahat ve daha çok küfür edt 
dan. (idare heyetlerinin kendilerine za- za kaymakamlarına ve nahiye müdür- sayılı kararname hükmüne tevfikan ta- öfke zamanında küfür etmek de g< 

man zaman C. H. P. genel sekreterliğin- lüklerine gönderilen bir tamimde, son kibat yapıldığı halbuki 1108 sayılı ka- çekten bir ihtiyaçbr. insan küfür e~ 
ce gönderilecek kitap listelerindeki ki- zamanlarda fazlalaşan orman yangınla- rarnamenin 4 üncü maddesiyle tahdidat sinirleri rahatlar. Aklı başına, bir :ıaııı~ 
taplardan tercihan tedarik etmeleri mu- rma alakadarlann nazarı dikkatleri cel- hükmünün ilga e~ bulunmasına için kaybettiği iradesinin kontrolü yeri: 
vafık olur.) hedilmiş, yangınlara marn olacak her göre bu noktaya dikkat olunması bildi- gelir. Demek ki küfür etmek ihtiY8'' 

b) C. H. Partisi genel sekreterliğinin türlü tedbirlerin derhal ittihaz olunma- rilıniştir. pek az müstesnalan olan, hemen beJXJ"~ 
göndereceği kitaplardan, sı, halka, bilhy.ssa köylerde, kırlarda, or- = umumi ve tabii bir ihtiyaçbr. KencJilerr· 

c) teherrü suretile, (teberrÜ suretile manlarda bulundukları sırada yangın İNCIRAL'-'IKOA ne fena muamele edildiği yahut yüzleriıı: 
verilecek kitapların okuma odasında vukuuna meydan vermiyecek tarzda Hastalıklı kadınlar kaTJI kötü sözler söylendiği halde terbı· 
okunmalanna Halk.odası idare heyeti ka- hareket etmeleri, yanık sigara atmama- yakalandı... velerini bozmıyan. güzel sô:derle ınu.ke· 
rar verir.) ları ve hiç bir suretle ateş yakmamaları İncitaltı plajı ile kır gazinolarında bele eden insanlar varsa da onlar da pel 

16 - Okuma odalanndaki kitaplar hususµnda tebligat yapılması bildiri!~ jandarma komutanlığınca teftişlere de- tabii sayılmazlar, yahut aciz. miskin !' 

dan şu suretlerle istifade olunur: miştir. vam olunmaktadır. yılırlar. 
a) Belli gün ve saatlerde açık bulun- Yine bu tamimde bir yerde yangın Evvelki gece İnciraltı kır kahvelerin- Hemen herkesin öfke zamanında dıı' 

durulacak okuma odasında istiyenler çıkınca civar köyler halkının derhal de yapılan teftişte bazı yabancı erkek- duğu bu küfür etmek ihtiyacını bazıle 
okuma odasındaki kitaplardan İstediğini had.ise mahalline giderek el birliğiyle lerle üç genç kadın hendekler içinde gö- hiç öfkelenmeden, durup dururken bis!'c 
okur. çalışmak suretiyle yangını söudürnıele- rü1erek tutulmuştur. derler. fakat hepsi o ihtiyacı heınell y< 

b) Belli günlerde yapılacak toplantı- ri tebliğ edilmiştir. Tutulan kadınlar muayeneye sevke- rine getirmek. Küfür etmek ihtiyacı~ 
[arda biri okur diğerleri dinler. Böylelik- • ,,., 111 dilmiş, bunlardan ikisinin efrencl hasta- hissedince hemen küfür etmek derin b 
ıe ya bir kitap bir kaç toplantıda bitin- Silahla oynarken Iıklarla maıcıı oldukları görülmüştür. hastalık alametidir: Çok defa erken b1 

ı . V ı b' 1 d h h · Çeşmede Uzunkuyu nahiyesinde Mus- ... • ır. eya ya nız ır top anh a er angı .. . .. -***- nama hastalıgına delalet eder. 
b . k' ·ı · k ı k ur tafa Ozkan oğlu sekiz yaşında Nurı Oz- d ... il ır ıtaptan seçı mış ısım ar o un . . . .. . Eöitmenler ka rosu Bereket versin ki çoğu. duydugu o 

K .. l"' ·· l•k ı d k 1 d kan evınde bulunan dolu çifte tüfengı- l!I . ar oy uyu a a a an ıran anun ar a . ' . İzmir köy eğitmenleri kadrosu Maa- tiyacı yerine getirmekten kendisin• ı 
b 11 h ık b 11 ·ı· nı kurcalarken ateş aldırmıştır- Nurı f' 

u usu e a a e eti ır. .. . v rif vekaletinden vilayete gelmiştir. teder. Ancak, pek büyük ıstırap ve 
) ı kl' ı ı k 15 ·· ·· sol gozünden agır surette yaralanmıştır. V• •• • • • •• •• •• • • • d b~ c ste ı o an ara en ço ıı:unu geç-

1 
• • Egıtmen ucretlen ıçm 11880 liralık. kıntı duyarak. Kufür sozlerı :Qhnın e . 

tnemek şartiyle. emanet suretile kitap Taşla yaralandı.. tahsisat ta gelmiŞtir. Kurslardan çıka- 'zırlanmış durur, onları sarfetmek wıı 
ir Kitabı alan okur 've gününde Ö l ıer· ı 1 · şÖ)" ver ır. Çeşmenin Alaçatı nahiyesinde mer cak eğitmen namzet erinin ücret ıy e ~ddetli bir ihtiyaç duyar. O söz en 

de verir. kansı Melek Demirkol Tevfik kızı üç ders levazımı tahsisat ve kadroları ayn- lemenin yeri olmadığını, söylemek ınarıe· 
Bu suretle verilecek kitapların kayboL yaşında Güleri taşla yaralamıştır. ' ca gönderileceği bildiril.mi§tir. sız ve ayıp düşeceğini bilir, kendisioİ tt1 

masından Halkodası reisi mesuldür. -- -nl İzmir kadrosundaki eğitmenlerden tar. Bundan da derin bir azap hisseder· 
Kaybolmanın önüne geçecek' tedbirler Pırlantaya hakaret altmış beşine ayda 12 şer lira, 12 sine on Kimisi bu azabın tesirine dayan11~~-
alınmadığ1 takdirde bu hkranın tathi- Hüseyin oğlu Hasan Çakmak, Afyon- beşer lira, ikisine yirmişer lira ücret yarak, zihninde tasarladığı sözlerin tela 
kinden vaz geçilebilir.) • lu Yusuf kızı Emine Pırlantaya hakaret verilecektir. fuzunu da hazırlar ve ağzının içinde kiııl' 

17 - Halkevlerimiz gibi Halkodaları~ ettiğinden yakalanmıştır. Her köyde eğitmenlerin zeriyat ~leri- seye duyurmadan, o sözleri telaffuz edef 
mız da Türk inkılab1 prensiplerinin halk le iştigal eylemeleri ve hasılatı köy oku- Bununla beraber 81kınbdan, azaptan kur: 
arasında yayılması, derinleşmesi ve kök- heyeti reisi ve umumi: müfettiş vilayet 1 lmak k"" .3_t.1- t l Ak . k ·v· "ki JcP una ait o üzere oy sanWAllln a- tu amaz. sıne, çe tigı azap ı . r 
leşmesi için kurulmuş kurumlar olduğu- veya bölgesi içindeki Halkodalannın bu rafından bir miKdar arazi ayrılarak ve- olur: Biri küfür etmek ihtiyacını yetıll 

·· k··..:: hanelerde ve okuma oda raporlarını hirleQtirerek mütal~"'sı ile bı'r- d .. tt• na gore u~up • Y ...., rilınesi de bildirilmiştir. getirememesi, biri de ağzının için e.. ti 

lannda bulundurulacak eserlerin de hu likte C. H. P. genel sekreterliğine yol- rıı l ffuz v zl ab d uJdu Jfl a ettiği sö er ac a uy 
esasa uyar mahiyette o'malan tabiidir. 

18 - Halkodalannda Türk harfle-
riyle yazılmış eserlerden başka eser bu
lu~durulmaz. Mevcut kitaplann adını ve 
muharrirlerini bildiren listeler her yıl so· 
nunda parti genel sekreterliğine gönde~ 

rilir. 
1 9 - Her Halkodaaı birisi Haziran, 

diğeri de llkU.nun aylan sonlarında ol
malc üzere çahşmalannı gösterir birer 
rapor hazırlıyarak bir örneğini bağlı ol
duğu parti kademesine, bir öneğrini de 
parti vilayet idare heyetine gönderir. 

Parti teşkilatı olmıyan yerlerde bu ra· 
porlar yalnız bir örnek olarak umumi 
müfettis1ii?e ~önderilir. Parti vilayet idare 

kalkıp o tahta Nureddini iclas edersiniz. 
Zira ki sabıkan sizi tayin etmiş olduğum 
o makama ta.bkan Nureddini tayin etm!ş 
bulunuyorum. Pes bu kadar vesselam> 

Ha1ife mektubun altına imzaşını atarak 
Nureddine vermiş. Nureddin mektubu 
alıp öpmüş. Ve hemen Basraya doğru 
yola çıkmış. 

Nureddin gider gitmez. Şeyh Jbrahim 
balıkçı Kerim sandığı halifeye istihfafkar 
bir nazar atarak: 

- Ey balıkçılann en sefili, durup du
rurken üç altını cebe attığın yetişmiyor• 
muş gibi, şimdi de utanmadan babanın 
has malı imiş gibi şu hatuncağız1 sürüyüp 
kulübene götürüyorsun ha} diye bağır
mış. 

Şeyh lbrahimin bu divanece tecavüzü 
karşısında halifeye elite bir işaret yapmış. 
Koca yalın kılıncı ile köle Mesrur kük
remiş bir arslan gibi meydana fırlamış. 
Halifeye dönerek: 

- Padişahım sen ferman ile, kellesi 
kesilecek adam kimdir} Bir pala çalışın· 
da onun başını vuralım, demiş. 

Halife yukarıda şarkı dinler, ve mek· 
tup yazarken vezir Cafer de aşağıda bo§ 
duruyormuş. Sarayına bir adam gönde• 
rerek halife için temiz elbise ve ipekli bir 
sank istetmiş i~te tam Memrur halifenin 
bir İşareti üzerine meydana atıldığı sıra• 
do. saraydan elbiseleri getiren köleyide 

Iarlar. 
20 - Her Halk.odası şu defterleri tut~ 

mıya mecburdur: 
1 - Aza kayıt defteri. 
2 - Hesap defteri, 
3 - Gelen giden evrakın kayıt def-

teri, 
4 - Demirbaş eşya defteri, 
5 - Kütüphane kütüğü (Bunun bir 

adı da kütüphane giriş defteridir). 
6 - Çalışma defteri: ( 15 gün içinde 

Halkodasında ne yapıldığı, kaç kişi ge1-
diği, her 15 günde bir idare heyeti top
lantısında bu deftere kaydedilir. Ve 19 
uncu maddeye göre verilecek raporlara 
bu defterdeki malUınat esas olur) .. 

vezir Cafer yukarıya, yani halifenin yanı. 
na göndermiş. Köle elbiseleri tepsi tu· 
tarmış gibi iki elleri ve dirseklerile tuta
rak, halifenin önünde baş kırmış. Halife 
kölenin elbise tuttuğunu görünce, Ke
rimin cüppesini sırtından sıyırıp yere hı• 
rakıvermiş ve has sof halatına bürünmüş. 
işte tam o dakika Şeyh lbrahim, balıkçı 
Kerim sandığı adamın hakikatte kim ol• 
duğunun farkına varır gibi olmuş. Göz
lerine inanamamış, cAcaba rüyamı gö· 
rüyorum h diyerek bir kaç defa gözle
rini ovuşturmuş. Nihayet karşısında du
ran zatın bir hayal olmayıpda halifenin 
ta kendisi olduğu hakikati başına tak 
edince, aklında içki sersemliğinden, du· 
manından, tütsüsünden eser kalmamış 

şimşeğin tepeden vurduğu çıkar ağacı 

gibi, «eyvah mahvoldum T> diye bağıra
rak, yerlere halifenin ayağına kapanmış. 
Halifeniıı kızgınlığı geçmiş: 

- Yahu Şeyh lbrahim, seni bu halde 
görecekmi idim~ dedikten sonra onu af• 
fetmiş. 

Hep bunlar olup biterken zavallı in• 
silcilis bir köşede ayakta tiril tiril titreyip 
duruyormuş. Harunül Reşit sarayın en 
büyük ve mutantan dairelerinden birini 
lnsilcilise tahsis etmiş, hizmetine de bir 
çok köleler tayin etmiş. Lakin bu Iatüf-

Vekalet emrine alındı 
İzmir vakıflar müdürlilğü varidat 

memuru Ali Engin, görülen idari lü
zum üzerine vekalet emrine alınmıştır. 

Muza! fer Keskinoğlu 
Açık Y eıniı ÇlU'IUI 32 No. daki 

yazıhaneaini bu kerre yine ayni so
kakta 55 No. ya naklettiğini ve •im
diye kadar olduğu gibi t N C l R ve 
her nevi mahsulitı arzİye komisyon
culuğu ile iştigale devam etmekte 
bulunduğunu sayın mÜ§terilerine 
bildirmekle kıvanç duyar. 

S.4 
çağırtarak onu teselli etmİ§: 

- Evladım, hiç korkma, üzülme. Ali 
Nureddini Basraya sultan yaptım, bir kaç 
gÜne kadar ona halat fahre gönderece· 
ğim. işte seni de o zaman hediyelerle ona 
yollıyaca&ım. Sen şimdi sarayda kaldık
ça öz evladım imişsin gibi gez, toz ve eğ~ 
len. Yüreğine gam ve gase uğratma. 

diyerek her taraftan koşuşup oraya biri
ken ümera ve vüzera kızı göstererek, 
onun kemali hürmetle saraya götürülme

sini emretmi~ 
Gele1im Na1i Nureddine. Gündüz de

miş durmamış, gece demiş durmamış, 
yürümüş, yürümüş nihayet Basra şehri 

kapısına varmış. Dos doğru sultanın sa
rayına koşmu~. Sarayın önünde avazı 
yettiği kadar bağırmış. Su1tan bu sesi du
yunca bağıranın çar çabuk huzuruna ge
tiTilmesini emretmiş. Nureddini ayağının 
tozile sultanın önüne getirmişler. Nured~ 

din koynundan Harunül Reşidin mektu
bunu çıkararak sultan Mehmedilziniye 
uzatmış Sultan mektubu açmış. Halife
nin el yazısını tanımış. cSemana ve eta· 
na,l• diyerek hürmeten ayağa kalkmış. 

Mektubu kamilen okuyunca müteessir 
olmuş. Lakin aldığı emri harfiyen tatbika 
karar vermiş. Yalnız taç ve tahtını Ali 
Nureddine terkederken o memleketin 

lerine rağmen lnsilci]isin meyyus ve boy· bütün büyük adamlarının merasime şahit 

nu bükük durduğunu görünce, yanına •• BİTMEDİ •• 

endişesi. 

Bazılan, hiç münasebeti olrnad:.~· 
,..ıı· 

manası bulunmadığı halde duyduğu 
1
, 

für etmek ihtiyacım bir müddet zapt; 
ı;ııı' 

tikten sonra çektiği azabın şiddetine 
3 

yanamıyarak tasarladığı sözleri aÇ•~!r 
sarfeder. O zaman, bi]seniz, ne k" 
büyük zevk. neşe. W 

B .. 1 b" · • bilirim" • k"·~· tme1' oy e ırını , urur e tat 
tiyacını, bilhassa yeni tanışbğı ada~f9iı 
karşmnda duyar. Kendisi ile teklı ıı 
olanlar onun lüzumsuz, yersiz ve nıatı~:ıı 
küfürlerini işitmeğe alışmış olduklarttl t' 

h"s~t onların karşısında bu ihtiyacı pek 1 
11

, 

mez de, birini yeni tanıyınca ilk z~~r 
larda keyfi kaçar, yüzü buruşur, kili" 
edemediğinden dolayı içinde duydııpİ' 
azap yüzünden anlaşılır. Sonra birden 9'' 
re chay eşş.) yahut «vay ana .. > diye jllJ· 

vurur, arkasından kahkahayı da ba Jıı 
Keyfi yerine gelmiş demektir. Karşısıll Jıı 
bu1unan ve yeni tanıdığı adam cfa onıı11 
teklifsiz olmıya mecbur kalır.. e1' 

Eskiden hekimler böyle küfür etfl.'I Ji· 
ih · d · lik aı~ · derlet tiyacına eıenere ametı ., g;J•' 
Şimdi, bunun da hormon işi olduJJU ı:Je11 
şılıyor. Zeka Üe iradeyi de tanzirtı :.ıığı.ı 
troit guddesi hcmıonunur. bir boı~deııİll 
eseri. Ancak, bundan dolayı o gu }e1' 
h k b zuk ld .. h"'kınetfl er va it o o uguna u aıti' 

doğru olamaz, çünkü küfür etmek rbİ' 
. k' te 

yacını duyan adam her vakıt ze 1
• "~' 

yeli, demek ki iradesi yolunda olur. ge
für etmek ihtiyacı ona arada sırada ):ıO' 

JB 
lir. Şu halde hormonun arada sır& 
zulmasmdan ileri geliyor dem.el< .. "· " 

G.r· 

-------------~--~----:-::-:.~ .... ..,. -0YARD1İM; .. f.:if 8i)Yi1P ~ 
VİCDAN ZEVKiDJB·· ~ 
YURD YAVRULARI = 

•t ı~= Okuduğunuz mektep ki ap . 6e" S 
Çocuk Esirgeme kurrununa v:; 9"': 

• niz yeni yılda kitap alamıyac Jı;Ü' : 
: kadaşlannıza yardım etmiş "e ııı. : 
:,.üldükte bu zevki tatmış oıurınu:,,,.• 
-~ ··········· ••••••••••••••••••••••••• E"1 
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Esrarengiz delikanlı 
ta.>'ından kurtulmuş ok gibi yerinden fırla

rnaaı ile beyni patlıyan bir adamın 
yere yuvarlanması bir oldu 

\'~ saat geçmişti- adamın beyni patlamış ~bir halde cansız 
~içinde bir hareket oldu.. olarak yerde yattığını gördü .• 
~tli dua sesleri bitmişti.. Bu adamın sıkılı kalm.tş sağ avucunda 
~tor çtlanağa hazırlanıyordu. siyah kemik saplı ve iki yüzlü uzunca 
...._ kapısında şüpheli hareketler 1 bir hançer duruyordu .. 
~ ilci kişi birbirlerini dirseklediler.. Bunu görünce imparator sap san ke-
~sanki hazırol demekti.. sildi .. 
~·- ~den biri arkadaşını yalnız bı- Başvekil büyük bir telaşa düştü .. 
~ ayrıldı, halle arasına karıştı.. Halk, suikasdı anlamış ..• Küfürle ka-
~~Pının diğer tarafında elinde istida ı"J.ŞJk hiddet ve infial avazcleri yüksclt
&,,(kliyen adam ise bu hareketleri de meğe başlanıışb .. 
~ kaçırmamış, arkadaşının yanın- Halkın arasında hem başvekilin hem 
~L~Yrılan adamın hn1kın arasına ka- başpapazın taraftarları vnrdı.. Bunlar 
,~ sonra kilise merdivenlerinin mukaddes telakki ettikleri imparatorla
~ ~etinde ve tam karşısında, ön safta rına karşı vaki bu suiknsdın suçunu baş-
lı aldığını görmüştü.. vekil ve başpapaza atfediyorlar, yum-

\ l!l'ifin yalnız kalan arkadaşı etrafını rukJannı sıkara_k : 
~ defa daha esrarengiz bir surette tet- - İntikam ... Intikam ... 
~ttikten sonra sağ elini caketinin Diye bağınyorlardı .. Bu umumi kan-
' n sol tarafa sokmuş ve elini ora- şıklık içinde soğukkanlılığını muhafaza 
r:kuıu bırakmıştı. eden tek kişi varsa o da istidalı delikanlı 

~le·dalı adam bunwı da farkında oldu. idi .. 
l.~. herifin elinin caketinin altından Suikasta hazırlanan herifin hareketi
~ saplı bilyUk bir bıçağı kavradığı- ni gözlemiş ve tam imparatoru arkadan 
~tünce olduğu yerde sarsılır veya vuracağı sırada birden atılarak avucu 
·~ gibi bir harekette bulundu. içinde sıktığı bir demir parçası ile heri
~f'ıh yine eski lakayt vaziyeti fin kafasına öyle bir Vllr'JŞ vurmuştu ki. 
' girdi., Sadece elindeki istidasını suikastçı ancak boğuk bir hırıltı çıkar
~ ~n önce imparatora vermek is- mağa vakit bulabilmiş ve cansız yere 
"-. 8ibi bir hazırlık hareketinde bulun- yıkılmıştı .. 

. Arkadan gelen başpapaz bu delikatllı
~nin içini dolduran rahipler ve nın tam zamanında vaki müdahalesine 
~ deler iki tarafa ay:nlmışlar ve or- ~hit olmuştu .. 
\ı lndan kapıya doğru ilerliycn impa- - Ey delikanlı.. Dedi.. Bütün günah-
t ~ oldukça geniş bir yol açmışlardı. lannı Cenabı hak affetsin.. Seni kilise 
~~ bir tarafında başvekil Totaras, namına takdis ve tnziz ediyorum.. İm
' tarafında başpapaz Nikola, etrafına paratorumuzu muhakkak bir o1ümden 
>ı... tlar.. savurarak kapıya doğru yürü- kurtardın .. 
~ Dedi.. Fakat delikanlı ne bu sözlere 
~ıya iki adım kala.N İmparatorun kulak verdi ve ne de imparatorun ken
"llldan ayrılan başvekil kiliseden çık- disine uzattığı eli gördil.. 
~ ihtiram vaziyetini aldı.. Onun gözleri halk içinde ve ön safta 
~paz ise bir adlnl geride kalmıştı. bulunan suikastçının arkadaşında idi.. 
~ll eşikte gözilktU.. Herif, vaziyetin aldıjı kötü tekli gör-

~ büyük bir alkq ile etrafı çın- müş ve sıvışmağa hazırlanıyordu. 
' İstidalı adam yine yerinden ok gibi 

lcııParator sağına soluna bakmağa lü- fırladı .. 
~ iönneden kilisenin önünü doldu- - İşte mclu~un arkadaşı .• Tutun. Ya· 
ıı... ltaıabalığa karşı eliyle iltifatlar sa- kalayın onu, dıye haykırarak koştu .. 

Sülük yapıştırmak 
-..fr-

Yazan: ECZACI KEM/1L K.AKTA.Ş 

Sülük yapıştırmak hekimin göstereceği 
lüzum üzerine ise ilaç olur, biz eczacılar 
sülüğü iliiç kabul ettiğimiz için onun hak
kında bir az malumatımız vardır. Dik
kat edilirae sülük küçük halkalardan mü· 
rekkcp bir hayvandır. Bunlar derelerde 
uzvi maddelerle taayyüş ederler, en çok 
sevdikleri kan emmektir, bir sülük emdiği 
kan ile altı ay yaşıyabilir, sülüklerin en
vaı vardır tababette kullanılan cinsi 
cSangaue> denilen nevi dirki 80 • 120 
milimetre uzunluğunda 12 - 20 milimet
de genişliğindedir, üstü zeytin renginde 
olup kırmızımtırak. alh ıeridi vardır, vü
cutlan nim Üstüvanidir, kuyruk taraflan 
müsattah olur, baş tarafında altı ve Üst 
dudakları olan ağza benzer bir yapı~ma 
yeri vardır, burasiyle yapışbğı yerin hava
sını tahliye ederek vücudun kanını tazyik 
ile emmeğe başlar, her sülük kendi ağır
lığının iki buçuk misli kan emer, sülük 
düştükten sonra on gram kadar kan akar, 
sülükler hünsadırlar hem erkeklik ve 
hem dişilik taşırlar, erkekleri hazım bo
rulannın altında dokuz çift husyesiyle 
gözükür, bunlar birer kanal ile erkeklik 
aletine bağlanır, dişilik cihazlan iki yu
murtalık ile iki kanaldan ibarettir, bu ka
nallar rahma açılır, sülükler hünsa olduk
ları halde başka sülüklerle mukarenete 
muhtaçtırlar, sülük yapışdınlacak yer 
ılık su ile güzelce vıkl'nmalı, bir mikdar 
şekerli su veya süt .'e .;ılatılmalıdır. Sülük 
düştükten sonra bırakdığı yeri antiseptik 
maddelerle pansuman yapılmalıdır. 

Kullanılan 8Ülüğü kusturarak başka bir 
hastaya kullanmak, bakteriyoloji ilminin 
müsaade etmediği şeylerdendir, Mayısta 
"ülük kullanmak itiyadı vardır, yerli ve 
yersiz sülük kullanmak ve kan zayi etmek 
doğru bir ıey olmaz, sülük iltıç olduğuna 
göre hekim tavsiyesiyle kullanılmalıdır, 
sülükler derelere ayaklan çıplak giren
lerin ayaklarına yapışırlar, kıl bezlerle 
tutularak şiıelerc konur, sülükler güneş 
ziyası istemez. bulunduklan kaplan dai
ma gölgede bulundurmak lazımdır, top· 
rak çömleklerde veyahut topraklı su ile 
~iıelerde bulunması ve ağzı kalın bezlerle 
örtülmesi §arttır, eski eczanelerde sülülc 
kavanozları vardı, eczacılık iyiki bu iti 
bıraktı ben de inadına o iğrenç hayvanı 

sevmem. Usul ve taamül olsaydı da her 
eczanede bir kaç kavanoz sülük bulun-

Musanın Ha~atı 
1 
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Musa ya ne yapacaklardı 
Onu Firavunun elinden ve şerrinden kurtar
mak için sandık içinde Nile atacaklardı 

•••••• EV ................... , 

Kadın 
••••••••••••••••• MODA. 
Rüzglır, günef VE 

deniz suyu .. 
-tr-

y azın saçlannızı daima düzgün " 
ranm11 tutmakla beraber, bunu yap 
kuafürünüze fazla suni ~ekili er verme 
de kaç anmanız lhundır. Yazın saç 
düzgün olmaıı güzelliğin, zerafetin 
lıca prtlanndan biridir. 

Fakat bir nokta var: Günqe, n 

ra, deniz suyuna raimen saçları 

H - '1 d • · · V '- d nl l • k b""d" ki V lid' h dd I ipek gibi muhafaza etmdi> itte biı amarua a ıstifare etti. e -.a l a• emesı pe ta ıı ır • e ı a en e - ha 
11 · ·1 k 1 b l · d" · • ze · huaa bu mahzuru önlemek ça rın e enne verı ece atın tor a arınınl zun sevın ırmışti. .... w lı: • . 

hazırlanmasına ba§landL - Olur ... dedi .. Umranı yanına vere- rınSı oglretme dıstı:orum. . 
T ıı·ıı b w d v k d l • O I b b Ü b'" d d aç arınızı eruz suyu ıle ıslatt e a ar agırıp ta oguran a ın an yım. nun a era er c m uş o asın a b hh 

• Evi • sonra su ta a ur eder, fakat tuz lı: saraya davet ed.,rken vezir Haman da lazımgelen tertibatı yapın. g encemze I _
1
_ b' . . • 

. . v. saç an yaptfIK ve lÇUnllZ bu hale s~ kıpti acuzeleri tarafından gebe kadın var ben de ıştırak edecegım.. B .. I ._ . . d • . 
d · b l k d' unu on eme-. ıçın, ya enıze gır İye haber verilmiı evleri basacak ve bu- Asıye, cenabı hakkın u surete en ı- b" b Ik . k ) d • 
ralarda doğan çocukların oğlan olanlan- sine oll'ln yardımına memnun oldu. ır ili 1 gıyere. saç an enız suyu 

h b 1 k B b U ·1 b" l'k .. b" d . muhafaza etmdı, yahut da denizd nı emen oğaz ıyaca tı. ütün terti al mran ı e ır ı te cum uş a asına gı- . 
1 d N 'l .. • d k' k" '"d ti] aktan sonra saçları tatlı su ıle durul a ınmıştı. en ı uzenn e ı opru en geç er. 
~· h b 1 l f Ad ld"kl · ıı _. U lıdır. Saçlar ıslakken hu daha kola r ıravuna a er veri en ve yer eri tari aya ge ı en zaman 1-U1ıye mrana: 

edilen gebe kadınlar arasında Urnranın -Ya Umran!.. dedi, vakit kaybetme. ~'.lırd. Bunalunakiçin t ya vban~o~w~n. 
karısı da vardı. Hemen evine git. Bu akşam karının do· ır Uf m ' ya ut. eger gıttıgı 

de duı yoksa, yanınızda bir §İşe ta Vaktaki kahinler gökteki yıldızlardan ğurduğu çocuğu Firavunun elinden kur-
götürmek kafidir. Saçlanruzı tatlı çocuğun doğduğunu gördüler, koşarak tarmak lazım. Bir tabut yaptır, tabuta 
duruladıktan sonra kurulayıp sonra Firavunun yanına geldiler: çocuğu koy ve Nil nehrine at.. Ben, onu 
yınız. Sert bir kolonya ile friksiyon - Ya Firavun dediler düşmanınız bu nehir suları üzerinde ve bu adanın yanın-
mak da çok faydalıdır. gece doğdu. Onun yıldızı bu gece daha dan geçerken nlır, Firavunun şehrinden Giİnet yüzünden rengin d , 

ziyade parladı. Söylediğimiz tedbiri he- kurtarmıya çalışırım. etllfllll«I 

men yarından tatbik etmek gerek.. Umran, bu sözleri duyunca hemen i-;İn: 
Sa rtJlnlar için. MÇID rengini b Filhakika Umranın karısı o gece do- Asiyeden ayrıldı ve doğru evine geldi .. 

ğurmuştu. Çoçuk, fevkalade güzel ve Din kitaplarının ve efsane tarihinin, 
gürbüz bir oğlandı. yazdıklarına bakılırsa Asiye ile Umran 

Umranın karısı, koca.sının bu oğlan cümbüş adasında ve kendi aralannda bu 
hakkında kendisine söylediklerini daha suretle konuşurlarken Umranm kan111, 
gebeliği müddetince düşünüyor, doğunca kucağında yavrusunu emzirirken derin 
onu ne yapacaklarını Umranla batbap bir uykuya dalıyor. Uykusunda bir ses 
verip düşünüyorlardı. duyuyor. Bu sea ona.. 

Firavun ise, aynı gece, kahinlerden ha- - Yann sabah erkenden kalk maran· 
beri alınca Hamanı ertesi sabah daha goz Nacara git. Ona bir tabut ısmarla .. 
gün doğarken şehirden tellalların bağır- Çocuğunu tabutun içine koy ve Nil suyu 
masını ve kendisinin de evvelce tesbit üzerine bırak! 
edilen hfimile Beni lsrail kadınlannın ev· Demiş .. Kadın uykudan uyanıp ta he· 
lerini basarak çocuklarını saraya getir- nüz bu gördüğü rüyanın tesiri alanda 
memiş olanların içinde oğlanları öldür- iken kapıdan İçeri kocası Umranın girdi-
mesini emretti. 

Firavunun bu suretle emir verdiğini 
zevcesi wsiye haber almıştı. 

O .. Doğacak çocuğun Beni lıırailin ne 
kadar zamandanberi beklediği halaskar 
olduğunu biliyordu. 

Anladı ki, çocuk nihayet doğmuş. 

T ehli.keyi Umranın kansına nasd ha
ber vermeli idi) Ve çocuğu Velidin zul
münden ve ,errinden nud kurtarmalı 
idi) 

Saraydan dışan kendi çıkamazdı. 

Umran ise kendi kendine harem kıa
mına giremezdi. 

ğini gördü. Umran ona: 

- Ya hatun .. dedi .. Beni sana Asiye 
yolladı. Bu gece doğan çocuğumuzu bir 
tabut içine koyup Nile bırakmamız lazım
gelecclı: .. Allah izin verirse onu Nil suyu 
üzerinden Asiye alacalı: ve koruyacak .. 

Bunlan duyan k&dın, bir az evvel rü
yuuıda duyduiu aeain emrine U78"'D bul
du. 

- Yann Nacara l(ider, tabutu ısmar
lar, evlldımı aulara salanın. 

Dedi.. Umran da üzerine ıüphe çek
memek için evinde fazla kalmadı ve he-

tarafında müaavi bir tona ko 
zımdır. Baıınızı yıkadıktan sonra sa 
nızı papatya suyu ile çalkalarsanız b 
ticeyi elde etmi17 olursunuz. Bany• 
sonra saçlannızı güneşte kurutmak 
kınınız. Çünkü güneş ziyası saçlan 
ziyade sarartır. Binaenaleyh, bany 
sonra gölgede oturmak, yahut, bir l 
şapka giyerek güneş banyosu ya 
lazımdır. 

Kestane rengi saçlar güneş ziy 
tesiriyle ckararsıu bir renk alırlar 
da saçları çirkin gösterir. Bu mahzu 
lemek için sabahları saçlarınızı, bir fı 
sirkeye batırarak fırçalayınız.. Sir 
içine bir parça toz halinde kınakına 
bilirsiniz. 

Saçlarınızı yaz günlerinde de 
akflUll fırçalayınız ve fırçayı daima 
tutmıya aynca itina gösteriniz. 

Rüzgara kup: 
Rüzgar, günet ve toz aaçlan k 

Buna hrp da. bindyailı bir b ' 
kullanmanız münasip olur. itte size 
bir reçete: 

1 O gram Hindyağı, 6,25 gram tei 
de puinpuina, 6,25 gram yasemin 
0,50 gram bergamot esansı, 100 

~~Ordu.. Suikastçının arkadaşı tehlikenin bü-
L"' mıyor ki ... 
~~ bu sırada, kapının yanında elinde yüklüğünü hissederek kaçmağa hazır- __ _ 

saydı. ne yapardım diye düşünüyorum, 
madamki ilaçtır, sulfatodan ne farkı var
dır alışır giderdim, hayatta neye alışıl-

Zavallı Asiye.. Bu düşünce içinde bo
calarken. Allahın iti. Firavunun, yanında 
Umran olduğu halde sarayın Nil üzerine 
rastlayan bahçesine çıktığını gördü. 

men oradan ayn)dL alkol (90 derece). 
Efaane tarihlerinin yazdık.lanna bakı- 5aç1ann JUIDQfak olmuı için: 

'"lla tutan güçlü kuvvetli delikanlı lanmıştı.. POl.ONY A SEFİRİ 
~dan kurtulmuş ok gibi yerinden Onun bu hareketini sezen ve herifin FORAYVOFİS'J'E .. 

lıraa Umranın evli olduğunu Firavun bil- Saçlann ipek gibi yumuıalı: ol 

memekte İmİf... için her §eyden önce temiz bulund 
'~.. • bu cinayette iştirakini anhyan halle bil'- A 

fıııllaratorun arkasuıdan boğuk bir den üzerine hücwn ettiler. Londra, 10 (Ö.R) - Polonya sefiri B. 
Velid, bahçenin bu kısmına raatlıyan 

sarayın arka kapıaı önünde, erteai günü 
oğlan çoculı:lannı boğazlatacağı yeri ta· 
yin ettiriyordu. 

Umran karumdan aynldıktan sonra malan lizımdır. Fakat haflnızı ı
kadın. aabaha kadar evlldmdan nuıl ay. lilzwnsuz yıkarsanız, aaçlannızın h 
rılacajı üzüntüaG içinde kalda. Onu, sa- mesine lizım olan ifrazattan da o 
bahleyin bir tabuta koyarak ve Nil üze- mahrum etmiı oluraunuL Esasen 

~ nıilteaki bir cismin yere yu- Bir An içinde sopalar, yumruklar, hı- Raçinskl dün akşam Varşovadan gel-
~ lSril.l:U.. çaklar işledi ve ayaklar altında paçav· miştir. Orada hükümetiyle mühim mü-
' ~ bapnı çevirdJii zaman raya çevrilmq ve parçalaıımq bir ceset- zakerelerde bulunmuştu. Polonya sefiri 
~ 'rhsında ve ayaklan dibinde bir ten başka bir şey kalmadı... öğleye doğru hariciye nezaretine gide- Firavuna: 

Asiye hemen yanına indi. rine., Taliine terkedecekti. fazla yıkanınca ya ifrazat artarak 

Yavrusunu bağrına haatı. fazla yağlanacak yahut da azalarak 
lı.~ rek lord Halifaksla göriic:mü.,.ür. 
i~ -ır··· :j• - Yann alı:pm, dedi, Nil üstünde ye-• ~"liJ''• ••••••••••• ••••• •• •••• •• .. • ••••:.. Danzigdeki vaziyetin bu muhaverele-

Onu kana kana emzirdi. lar kuru)oacak, solgun ve zayıf bir 

•ı a.DE _...ARV YO l t b /d J • ni yaptırdığın cümbüı adası üstünde ben ·.• ..,. uvv --:. 8 an U an Zffllr rin ~ft~lica mevzuunu t-kil ettigı·· tah-.. tı Ö İ j ua:J -11' saray cariyelerile beraber bir eğlenti ter-

Çocuk uyumu§tu. alacaklardır. En iyisi, aaçlan ha 
Onun b&Jucunda sabahleyin kadın, veya on günde bir yıkamakbr . 

!,,t..._ G S'J'ERElf B l.G •• Fuarına iştirak min olunuyor .. -~ tip etmek istiyorum. Bunun müsaadesini 

.;:'- sizden rica .:deceğim. 
boı durmamak için un yuiurdu. Hamur Ayrıca yazın saçların köklerinde 
yaptL Sabahleyin erkenden hamuru ek- nın deveranını kolaylaştırmak için 

! rili çocuklar.. edecekler AMERiKA Karısını her §eyden üstün bir sevgi ile 
:~aya hevesli. fakat kitap ala- Istanbul 11 ci yerli mallar sergisine iş- 2'ayyare S~Oaris e~!?'i.. seven Firavun, Asiyenin bu teklifini 

mek yapacak tandırı ateşledi. beş dakika birbiri ardaaıra saçlara 

- BİTMEDİ•• sıcak, sonra da soğuk su ile frik 

l~llııtak kardeşleriniz için okudu- tlrak edenlerden bir çok müesseseler iz- Vaşington, 10 (Ö.R) - Hava nezareti memnuniyetle kabul etti. Çünkü Asiye 

l~ıtı mektep kitaplarını çocuk. mir Fuarına da gideceklerdir. Bunlar 100 milyon dolarlık nskerl tayyare sipa- ne kadar kabilse o kadar kendini Fira- B. Seyfettin gitti ZalJıta haberleri • 
yapmak da çok faydalıdır. 

:~eme kurumuna verirseniz Bil-: sergi kapandıktan sonra hep birlikte hu- riş etmiştir. Bu sipariş, hava kuvvetle- vunun eğlencelerinden uzak tutuyordu. Sürmene kaymakamlığına tayin edi- • 
i....._ '1-kadaşlannızı çoğaltmış olw-S sust bir vapurla burada teşhir ettikleri rinin tevsii hususundaki 170 milyon do- Bugün ve hele cariyelerle beraber cüm- len vilfıyet hukuk işleri müdürü B . Sey-

\~ : malı ve tesisatı Izmire nakledecekler- larlık programın en mühim kısmını teş- büş adasında, Firavunun kendisini Tanrı fettin Kut dün fstanbula gitmiştir. BIÇAK TAŞIY-.... -~ 
~:\. ''•••••••••••••••••••••••••••••••••• dir. kil etmektedir. 1 · d d vl Or d s·· ~t..tir Adt· b' da M laf ğl Y ~ i an ettiğı a a a eg ence yapacağını aöy- a an urmeneye g'9r~CA • ıye ınasın us a o u 

1 
- - ~~~~-~-~-~-~~~-~~~~~~-~-~M~w~w~-~~~~-~~~~~~~~~~ •- -~~~~~~~ 

B 11 l 1 11111 ki Hl L ~•&• 2 1 tanım1f değilim. Fakat arzettiğim gibi Ve eğer Barbezyo esrarengiz Selesten Elinde kağ_ıdı buru~tururk~n: .. N alınmıştır. 

l)EMIR MASKE ~ bu meçhul zat ile görüıtükden sonra yeni Froşon·u pençereden içeri bu mektupları - Ah sefıller ... D_ıye bagırdı. :uzu- Tepecikte Rizeli İsmail oğlu M 
aürprizlerle karıılaşacağunızı tahmin edi- atarken görmüt olsaydı onun ile şöval- me karşı köpekler gıbi tabasbuskarane Ketencinin üzerinde bir bıçak bul 
yorum. ye Darmanson arasında §ayanı hayret bir yaltaklanırlarken arkamdan tuzak kuru- k 

1 
,,..,.,., .. 

Qiiyük tarih ve 
(1KıNC} 

macera romanı 
KISIM) 

-18-
~tune ve Krizostom bellerindeki - Hayır Sir ... Çünkü zarfın üzerin-
,, sıktılar, Tabancalarını kılıfla- de Monsenyör Lui adresi var .. 
~•tleştirdilcr. Kılınçlarını muaye- Sahte kont dö Marli yerinden endite 
~ loııra hiç ses çıkarmadan odadan ile doğruldu ve Faribola merakla haktı. 
' - Bu ne demek) 
~ gittikten sonra Faribol da doğ- Diye aordu. Faribol omuzlarını silkti. 
~Ukarı katta bulunan monsenyör - Kuyruju kopsun ... Ben de aizin gi-

>.f Odasına çıktı. bi bunun ne demek olduiunu bilmiyo· 
\t,011

•cnyör Lui, sadık dostunu karşı- rum. Yalnız esrarengiz biri esrarengiz bir 
'- "e odasında görünce sordu: surette bizim odamıza bir paket attı. Pa

'.t ·1: ~Yaretinizin sebebi acaba bana ketin içinden iki mektup çıktL Bu mek
t~, . 
.b '\~ İyi bir haber midir) tuplardan biri bana biri de size ait.. Fa-

ol, Saray kortizanlarına tao çı- kat bu esrarın düğümünü pek az sonra 
k bir ııezaketle ve yerlere kadar çözeceğime eminim. Çünkü bana gönde-

' cevap verdi: rilen mektupta bir saat sonrası için bir 
.r · Majestenize hugünkü posta- randevu veriliyor. Şimdi huzurunuzdan 
tı\ orurn. çıkınca o randevuya gideceğim. 
b tu ıni_i .. Fakat ben kimseden - Mektubu kim yazıyor) 

klernı.> orum. Bu posta on dör· - Altındaki imza Selesten Froşon ... 
. · im ın '> Böyle bir isimde bir kimseyi hayatımda 

ra a ın,~o.a.&· - Faribol, dostum, çok ihtiyatlı ol. benzerlik görürdü. O ıövalye Darman· yorlarmış ... 
En ulalı: bir tedbirsizlik hepimizi mahve· son ki kadın olduğu halde erkek kıyafe- Faribol.. Al.. Oku .. bak içinde neler ya. Bıçakla saldll'llllŞ .. 
der. tine girmit ve Margiye giizel bir silah zılı ... Ve bütün saray kortizanlarının bir Bucada Zafer sokağında İzmirli 

- Müsterih olunuz Sir.. Ben çolak dersi vermiıti. örneği olan Margi dö Barbezyonun ne tafa oğlu Durmuş Yeltekin, karpuz 
değilim. Kılıncımı kunanmasını bildiğim Barbezyo filhakika babasının telkini mal olduğunu anla f.. selesinden Hasan oğlu Salih K 
kadar icabında bir balık kadar da dilsiz üzerine Monsenyör Luinin vaziyetinden Sabık haydut, mektubu başdan aşağı- üzerine bıçakla saldırdığı haber 

8 olmannı bilirim. Fakat ... Majesteniz bu büsbütün fÜphelenmiş ve belki hakiki ya kadar okuduktan sonra ide etti: rak yakalanmıştır. 
mektubun muhteviyahnı öğrenmek iste- kral arkadan gelir diye düşünmüı, vazi· - · Sir, dedi, Brbezyonun ne çeşid mal 

miyor musunuz) yeti etraflıca yazarak hükümdanna bil- olduğunu anlamak için hu mektubu oku
Monsenyör Lui elindeki büyük zarfı dirmiı ve ayni zamanda zındandan kaç- mama lüzum yoktu. Maamafib o ne ka-

evirip çevirdikten sonra açtı. rnağa muvaffak olan demir maskeyi akı dar alçak bir serseri ise bu mektubu ele 
içinden başka bir zarf çıktı. kontrol ve muhafaza altında tuttuğunu geçirip te size yollıyan meçhul doatumuz 
Bu zarfın üzeri kral on dördüncü Lui- da yazmııtL o kadar takdir ve tebcile tayan bir adam-

ye hitap edilmifti. Barbezyo bu suretle istikbalini tam dır ... 
Zarf . muhtelif yerlerinden balmumu rnanasile temin etmit ve on dördüncü - Hakkın var ... Fakat o acaba kim· 

ile mühürlenmişti. Luiye saltanatını yeni haşdan vermiş dir) 
Monsenyör Lui bu mühürlerin Üzerin- olacaktı. - Majesteniz iki aaat aonra anlarlar. 

deki armanın harbiye nazırı Luvuvanın Fakat şayed kral hayatta değilse o za- Çünkü ben derhal Seleston Froşon'un 
arması olduğunu derhal tanıdı. man Ruıon hu mektubu tekrar kendisine verdiği randevuya gidiyorum. Yalnız 

Zarfın içinden çıkan kağıdı okuduğu getirecek ve Barbezyoda onu imha ede· Majestenize ufak bir tavsiyede bulunma
zaman ise yüzünü bir dehşet ifadesi kap- cek.. Demir maskeye kargı olan vaziyeti ma müsaader.izi rica edeceğim. 

ladı. de değiımemiş olacaktı. - Söyle dostum Faribo1 .. 
- Aman yarabbi. .. Diye rnırıldandL. Görülüyor ki genç Margi iJin hem iyi - Ben avdet edinceye kadar hu me· 

Eğer mektup üzerindeki adrese gitmİf ol- hem de kötü taraflarını büyük bir kur- sele hakkında sükut etmenizi ve hiç bir 
saydı mahvolmuştuk. nazlıl<la beaaplamlJb. teşebbüste bulunmamanızı yalvaraca· 

Çünkü bu mektup, Barbezyonun Ru· Hazırlanan tuzağa hu suretle vakıf ğım ... 
son vuıtasile kral on dördüncü Luiye olan Monsenyör Luinin teessür ve endi-
aönderdiği mektuptu. şeıi kolayca anl&fl]abilir. -BITMEDA-

YARALAMAJILAR 
1 - İkiçeşınelikte Yusufdede 

sinde Hüseyin oğlu Şirintepe B 

İsmail kızı Penbenin dizine keserle 
rup hafif surette yaraladığından y 

lanmıştır. 

2 - Bornova istasyonunda Hasan 
lu kurabiyeci Mehmet, memnuiyet 
fına istasyon dahilinde kurabiye sa 
nı gören ve buna mA.ni olan istasyon 
jiyerl Cihadı tnşla yaralamış ve 
lanmıştır. 

3 - Kahramanlar mevkiinde Me 
kızı Muhibbe, Şerüe ve .Mehmet 
Münire, ev meselesinden Hilse)in 
Hafizeyi dövmek suretiyle bir dişini 
dıklan ve parmağını da ısırmak s 
le yaraladıkları haber alınmış ve y 
lanmışlardır. 
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Yamanlar 
Kampı 

Burada gündüzleri başka zevki ve 
geceleri 

hayat, 
baska 
sıhhat 

alemi ile bir 
kaynağıdır 

Koyu çrunlıklar ve soğuk su menba-ı eteğinde Karşıyaka ve bu sefer karşı
ları arasında kurulmuş olan yamanlar mızda Izmirin elektrikleri pırıl pırıl ışık
Jcampını sanki Allah cennetten bir nü- lar .saçarken bunlarla beraber gök yü
mnne olarak yer yüzilne değil de yine , zünde parlıyan yıldızların arasında ka-
(mu vekarına ve heybetine yakışacak 
bir şekilde bir dağın üzerine indirmiş
tir. 

Yamanlarda Halk partisi amele cemıyet 
leri doktoru bay ~ ve tedavide 

bulunan tütün i§ı;i kızları 

Burada en sUslü, en zarif ve yeni mo
daya uygun kıyafetleriyle kadınlar, genç 
k.ızlar ve gençlerin pür neşe kahkaha
lanna iştirak eden büyükler ve küçük
ler de var. 

Karşı ufuklarda Izınirin 1'adife ka
lesi, Çatalkaya, ve yamanların etekle
rine çöreklenmiş ufak, ufak yemyeşil 
tepeler, bağ, bostan ve ağaç kümelerine 
gömülmüş Karşıyaka orta yere bir atlas 
gıöi serilmiş Akdenizin incisi Izmir kör
fc:ıini ve güneşten sanki alev, alev ya
nan lzmiri burada rüzgarı ve serinliği 
ebik olmıyan çamlıkların gölgeleri ara
.mdan bu manzaranın mor, mavi, pen
be, yeşil ve açık eflatun renkli siluetini 
'bir tablo halinde seyredersiniz. 

Cemiyet reisi muhterem doktor bay 
Suadın dediği gibi yamanlardan Izmire 
dürbinle baktığınızda kordonda herkes 
sıcaktan bunalmış biraz serinlik için yü
züne yelpaze sallarken siz çamlıkların 
rilzgfırında Uşür gibi olursunuz. 

lzmirde didinen, uğraşan hayatın bin 
bir ihtiyaciyle yorulan bir mücadele sa
hasına mukabil, burada insana inşirah 
veren güzel kokulu çamlıkların ciğerle
rinizin son guddelerine kadar erişen te
miz. havasında ak ve berrak buz gibi su
ların başında ve tabiatin rengarenk gil
ıellikleri arasında birikmiş yorgunluk
ları, hayatın hicran ve ıstıraplarını ve 
belki de bir aşkın hüsranını ve dünya
nın her türlü elem ve derdlerini bu 
ağaçların dallarında inildiyen rüzgara 
kolaylıkla bırakabilir, her yükten ve 
her dertten kurtulabilirsiniz. 

Burasını, yamanların yaman eksirini 
anlatmak bu şifa kaynağının bitmez ve 
tükenmez güzelliklerini ve varlıklarını 
tavsif etmek kabil değil ki, insanın için
de olması ve hissetmesi lazım. Çünkü 
§iiriyetin 7jyade olduğu yerde şfıiriyet 
aciz kalır. Bu diyar başka bir diyar .. 
Sabah güneşinin şuaları ile renklerini 
değiştiren çamların açık ve koyu yeşil
likleri ve serin gölgelikleri arasından 
berrak ve mavi gökleri; ayağınızın altı
na bir halı gibi serilmiş uzaktan mor 
görünen denizi, seyrederken bülbülle
rin §akrak nağmeleri arasında çiçek ko
kan bir bnhar hayatı ve her şeyden uzak 
efsanevi bir alemde yaşar gibi oluyor
sunuz. 

Vaktiyle sırrına mazhar olunmıyan 

yer yüzündeki bu cenneti 7-8 sene evvel 
bize bahşeden general Kazım Dirik ve 
belediye reisimiz bay Behçet Uz'un müş
terek mesai, sebatkar ve kuvvetli ener
jileriyle meydana gelen bu şifa yurdu 
hakkında kamp reisi doktor bay Suadı.n 
da emelleri çok yüksek, bir gün gelecek 
oraya geniş ve beyaz mermer merdivenli 
saray kuracağız, dedi. O zaman tabiate 
bir az da sanat girecek. Yamanların kıv
rım, kıvrım tabii yollariyle, insana ha
yat ve şüa sunan eyi sulariyle, çam ko
kulu tertemiz hmrasiyle, dağı taşı ycm
ye~il bu kamp şimdi bile cennet gibi.. 

insanın yüreğine serinlik, viicuduna 
Uızelik veren yamanların çeşmelerinden 
akan billt'.'.lr suların tıhenktar şarıltılarma 
:karışan ve yamaçtaki sürüden gelen ka
val sesleri, çamlıklar arasından taşan 

coşkun şarkılar, dalların il5.hi hışırtısı, 
ı&u içmeğe gelmiş güvercinler gibi fiski
yeli havuzun etrafına toplanan genç kız
ların güler yüzleri, şen kahkahaları ve 
şakrak nağmeleri buranın en güzel or
kestrasıdır. 

Burnda gece :ilcmi de bin bir gece ma
all rının birer örneği oluyor. D. ·ın 

möuın. 

lan çaınlıklanmız yeşil bulutlar gibi 
içindekilerini sinesine almış :ı:nuallakta 
kurulmuş babil bahçelerinden !rem ba
ğında güzel bir taç gibi duruyor. 

Burada yanan elektriklerden de hoş
lanmıyan tabiatle tamamiyle kucak ku
cağa gelmek istiyen genç kızlar mehta
bın aydınlattığı yerlerde ve daha koyu 
gölgeliklerde kendilerine yakıştırdıkla
rı gece tuvaletleriyle toplanarak danset
tiklerini görürsünüz. Bir taraftan armO: 
nik, öte yandan keman ve kitara ve di
ğer uçtan gelen mandolin sesleri sizi 
gaşyederken bu dağ başında ve ay ışı
ğında sezilen ve bir sülün gibi süzülen 
bu gUzel vUcutların ahenkli oyunlarını 
gördüğünüzde bir peri diyarında yaşar 
gibi olursunuz. 

Akdenizin bir köşesinde kendisine şa
hane bir yer seçen yamanlar bir kartal 
gibi iki kanadını germiş mavi göğü, la
civerd deniziyle, altın köpüğü güneşin 

ışığiyle, yeşil gözlü, sarı saçlı bir kıza 
benz.iyen bu sevimli yerde yalnız sevinç 
ve neşe yaşar. Yapraktan yelpazeleriyle 
sallanan uzun boylu, tuvana vücutlu 
nefti çamların çevirdiği saha bir Anfi
teatr .. Bu Anfiteatrın artistleri ve seyir
cileri yine kamp misafirleridir. Burada 
sık, sık müsamereler de eksik değil. 

Kamp müdürü bay Atıf, Izmir Şehid 
Fadılbey mektebi öğretmenlerinden bay 
Kadri YüceaJp, bayanlar Hale, Nüsret 
ve Leman ... Tertip ettikleri müsamere
den gece çok güze] ve eğlenceli geçti. 
Civar köylüler bile . seyrine gelmişlerdi. 
Oyun saat bire kadar devam etti. 

Zeybek oyunlarında Leyla. Bilge, 
Şükran, Ayhan ve diğer Bilge, balonlu 
danslarda Bertil, Turan, Berna, Ayşe, 
Nüsret. Bezmiye ve Leman çok muvaf
fak oldular. 

Yamanlarda ayn bir grup 
Avukat B. Süleyman Faikin kızı Şer

min armonikle, B. Kadri refikası Bn. 
Bedia kemanla, Lise talebelerinden BB. 
İsmail ve Kemal mandolinle güzel par
çalar çaldılar. B.Kcnan da oyun sonun
da dua kabilinden bir monolog okudu. 
Muvaffak olanlara muhtelif hediyeler, 
eyi dans edenlere bir kasa gazoz tevzi 
olundu. 

Kampta yemek işi de bir Rlem.. Her 
gün düğün varmış gibi kazanlar harıl, 
harıl kaynar. Masalar hazırlanır. Masa 
örtilleri o kadnr temiz ki insan bir şey 
dökmiyeyim diye korkar. Artık, çatal, 
bıçak şakırtıları arasında acıkmış mille
te yemek yetiştireceğiz diye garsonlar 
sağa sola koşar dururlar. Himmeti meş
kur olsun kamp müdürü B. Atıfın da 
hiç oturduğu yok. Sabah ve ikindi kah
valtıları öğleyin ve akşam yemekleri 
çok nefis ve mebzul.. Yemekte herkes 
birbirine kaç kilo aldığmı soruyor. 

Zaten bu kiJo hikayesini yamanlara 
çıkarken işitmi§tim. Yamanlar komuta
nı Ahmet onbaşının ensesinin katmerle
rinden bnhsediyorlardı. Geldiğinde en
sesinde bir katmer vardı, şimdi beşe 
çıktı. Palaskasının tokası son delikte ... 
Hani kamı biraz daha kabarsa palaska 
kopncak, ceketinin kenarları da kavuş
mayınca bu sefer göbek başım selamet 
diye meydana fırlıyacak. Bari onu bu 
işten affet.sinler de biraz da başkası ge
lip ense yapsın dedim. Yok, kamp halkı 
ondan memnun, dediler. 

1. Çankaya 

CEBELÜ'l''I' ARIN: 
Müdafaa tecrübeleri 
Londra, 10 (Ö.R) - Cebelüttarık ha-

va müdafnası tesisatı üç gün üç gece 
tecrübe edilecek, bu maksatla ışıklar ta
mamiyle söndürülecektir. 

İlk ı ·k · n<lürme tecrübesi diln gece 
yapılın 

Takas işlerinin tanzimi M o s kovaya giden 
askeri heyetler 

--tr-

Yeni kurulan Takas Limited şirke
tinin vazifeleri ve faydaları 

y AZAN: LUCIEN ROMIER 

B. Çemberlayin dün Avam kaınaı:: 
da Britanya ve Fransız askeri heye 

k t etJJlenin bu hafta Moskovaya hare e 

d v •• 1 ıni§tir. leri muhtemel ol ugunu soy e 1 So'1Ye 

- BAŞTARAFl 1 iNCİ SAHİFEDE -

bir mutavassıt unsur vardır ki buna ta
kasçı diyoruz. Takasçı bir şahıs veya 
bir müessese olabilir. Takasçının rolU, 
adiyen tav~uttan ibaret değildir. Ta
kasçı yerli ve ecnebi piyasalardaki fiat
leri tetkik eder ve karşılaşmak lazım
gelen unsurları arar, primleri hesap 
eder ve bunlara nazaran ihracat veya 
ithalatı tahrik eyler. Bilhassa ithalat ih
tiyaçlarını yakından takip ederek, ihra
cat tacirlerini, ithalatın yapılacağı mem
lekete ihracat yapılmasına teşvik eder. 
muamelelerden dolayı yalnız bir ko
misyon ile iktifa edebileceği gibi. ithal 
ve ihraca ait mesuliyetleri de üzerine 
alarak tcşebbüsata girişebilir. 

lÇ VE DIŞ PtYASALARDAKt 
MUV AZENEStZLtK 

Halen cart mevzuatımıza göre, ithal 
ve ihraç mallarım11.a konulan cins itiba
riyle takyidat, takas usulünün her mala 
şamil bir şekilde işlenmesine mani ol
maktadır. Takas primleri tablatiyle bu
nun tesiri altında kalmaktadır. Muhtelif 
memleketlerle o1nn muamelede ihraç 
mukabili elde edilen ithtıl hakkının tam 
ihraç kıymetine muadil olmaması da ay
rıca primlere müessir olan bir amildir. 
Fakat takas primini doğuran başlıca 
amil, dahili fiatlerimizle hariç fiatleri 
arasındaki muvazenesizlik, yani ihraç 
mallarımızın bir çoğunun fiatlerinin 
yüksek oluşudur. Hariç fiat servisi ile 
dahili fiat servisi arasında mutabakati 
temine yarıyan bu prim, ithalatın şidde
tini gösteren talebin fazlalığına, ihracat 
mallarının azlığına veya çokluğuna, yük
sek fiat J>Qlitikac;ı takip eden memleket
lerin piyasamızda yaptıkları tesirlere, 
arz ve talebin bir merkezde toplanma
ması dolayısiyle aynı talebin muhtelif 
kimselere aynı zamanda yapılması su
retiyle hakikatte kuvvetli o1mıyan bir 
talebin zahiren kuvvetli olarak göste
rilmesi gibi hadiselere tabi olarak tahav
vülata uğramaktadır. 

TAKAS lŞLERtNtN TANZ1M1NDEN 
NEYt KASTEDtYORUZ? 

Takas işlerinin tanzimi söziy1e, biri 
takas işlerinin idaresine yeni bir şekil 
vermeği, diğeri takas fiatlerinin anor
mal surette yükselmesine sebebiyet ve
ren amillerin tesirlerini hafifletmeği 

kastey1emekteyiz. 
Takac; iı:lerini tanzim etmek istiyoruz; 

takas işlerinde spekülasyona mahal kal
mamak ve ihracattan· evvel ithal mua
melelerini, ihraç imkfın ve kabiliyetle
rine göre ayarlamak maksadiyle şimdi
ye kadar müteferrik eller delaletiyle ya
pılan bu kabil muameleleri takas Limi
ted şirketi unvaniyle vücuda getirdiği
miz teşekkül kanaliyle idare edeceğiz. 
Bu suretle piyasa başıboş olmaktan kur
tulacak, ithal ve ihraç işleriyle uğraşan
ların muameleleri de bir tazyika maruz 
kalmak şöyle dursun bilakis kolaylaş
tırılmış bulunacaktır. 

Zaman zaman takas primlerinin gayri 
tabii bir surette şişkinliği ileri sürül
mekte ve şikayetleri mucip olmaktadır. 

Bu primleri nonnal hadlerine indirmek 
için gerek ticaret politikası sahasında 

gerek dahili sahada esaslı tedbirlere gi
riştik. Bu tedbirlerin tam manasiyle 
müsbet tesirlerini bir tın evvel elde et
mek hususunda devamlı ve sıkı bir me
sai sarfeylemekle beraber zaman amili
nin rolUnil de müdrik bulunmaktayız. 

TAKAS LtMlTED Ş1RKET1NtN SA
LAHİYET HUDUDU NE OLACAK? 

- Takas Limited Şirketi, takas işleri
ni tanzim hususunda ne suretle salahi
yet sahibi olmaktadır, her takas muame
lesi bu şirket vasıtasiyle mi olacaktır? 

- Türk parasının kıymetini koruma 
hakkındaki kanuna istinaden kabul edi
lip 5 Ağustos tarihli resmt gazetede met
nini gördüğünüz kararnameye göre, bir 
takas Limited şirketi teşkil olunmuştur. 
Bu şirketin statüsü, Istanbul sicil tica
ret gazetesinde aynı günde intişar ey
lemiştir. Kararname hükümlerinin ne 
suretle icra edileceği hakkında hükü
metle takas Limited şirketi arasında ay
rıca bir mukavele akt ve teati olunmuş
tur. Bu vaziyet dahilinde, Takas Limi
ted şirketi, kanuna müstenid bir karar
name mucibince vazife alan bir teşekkül 
mahiyeti hulrukiyesiııi haiz bulunmakta, 
bu mahiyet şirkete lfızımgelcn kuvvet 
ve kudreti vermektedir. 

Takas Limited şirketinin 500,000 lira 
olan sermayesi Milli Bankalardan Ziraat, 
iş ve Etibank tarafından temin olunmuş
tur. Şirket müdürlüğüne milli bankala
rımız tarafından dirayetli ve çalışkan 
gençlerimizden lstanbul Kambiyo mü
dürü Salih Banguoğlu getirilmiş ve şir
ket fiilen Istanbulda şimdilik Ziraat 
bankasında kendisine tahsis olunan dai
rede işe başlamıştır. 

Ş1RKET1N V AZtFESt 
Takas Limitedin vazifesi, muhtelli 

memleketlerle yapılan takas muamele
lerine ait primleri iç ve dış konjonktür 
icaplarına yani iş hareketlerine göre tan
zim etmek olacaktır. Şirket bizzat mal 
alını satımı muamelesi yapacak değil

dir. Takas primlerinin normal bir sevi
yede tutulabilmesi için piyasada nazım
lık hizmetini görecektir. Bu hizmeti ya
pabilmek için şirketi mali bakımdan tak
viye eylemek maksadiyle sermayelerin
de devletin doğrudan doğruya veya do
layısiyle asgari yüzde elli nisbetinde iş
tiraki bulunan müesseselerle zirai satış 
kooperatifleri ve birlikleri tarafından ta
kasla yapılacak ihracattan mütevellit 
ithal haklarının şirkete devri kabul 
olunmuştur. Keza 3018 numaralı kanun 
mucibince müteşekkil tüccar birlikleri 
tarafından takasla yapılacak ihracattan 
doğan ithfıl hakları da aynı suretle şir
kete verilecektir. Şirket bu hakları, al~
kndarlara primlerini vererek alacak ve 
ihtiyacı olanlara primli olarak satacak
tır. 

VEKALETLER ARASI B1R KOMtS
YON TEŞKİL OLUNDU 

Takas Limited Şirketi ile hükümet 
arasındaki münasebetleri idare etmek 
ve umumi konjonktüre göre şirkete lca
beden direktifleri vermek üzere Ticaret 
veka.Ieti dış ticaret dairesinin reisliği al
tında Merkez Bankası mümessillerinin 
de iştirak eyliyeceği Vekaletler arası bir 
komisyon teşkil edilmiştir. Umumt, mül
hak ve hususi bütçeli devlet daireleri 
ile kararnamede beyan edilen müesse
sat ve şirketlerin yabancı memleketler
den yapacakları mübayaata müteallik 
mukavelelerin tediye şart ve hükümleri 
bu komisyonla bilistişare tesbit oluna· 
cak ve aktedilmiş bulunan mukavelele
rin mall hükümleri de komisyona tevdi 
olunacaktır. Komisyon bu kabil müba
yaalar için ticari anlaşmalarımızın hu
dut1an içinde tediye suhuletleri ayıra
cak ve ihtiyaçlarla ödemek imktlnlarını 
telif hususunda sarfı mesai eyliyecektir. 
Mevzuubahs e.tUğim kararnamenin meri
yetinden evvel başlamış yani tescil edil
miş bulunan 1ak~ muameleleri, eski 
hükümler dahilinde intaç ve tasfiye olu
nacaktır. 

Gerek kliring makanizması dahilinde 
~liyen takas muameleleri, gerek aramız. 
da anlaşma meveuL bulunmıyan memle
ketlerle cari takas işleri, eskiden olduğu 
gibi muamele görecek yani bu husus
ta]...; kararnameye müstenit talimatname 
hükümleri dairesinde yürütülecektir. 
Takas Limited Şirketi piyasaya ancak iki 
gündenberi girmiştir. Kuvvetle kani bu
lunuyoruz ki, ihracatçılarımız sahip bu
lundukları takas haklarını, Takas Limi
ted kanaliyle paraya çevirecekler, yerli 
ve ecnebi bütün bankalar da, bu kuv
vetli mali müesseseye azami derecede 
mil7.aheret eyliyeceklerdir. 

TAKASÇILARA BlR TA VStYE! 

yız. Bu maksatla Ticaret Vekaleti, ihra
catçılarla sıkı bir surette temastadır. Pi
yasamızı teşki.litlanmış memleketlerin 
elinde oyuncak haline getirmek mevzuu
bahis olamaz. En büyük hüsnüniyetle 
takip ettiğimiz hattı hareket şudur: 
Maliyet fiatlerimize makul bir kazanç 
payı ilavesi suretiyle teşekkül edecek 
fiatleri tutmak ve bunun için ne lazım
sa yapmak kararındayız. 

ALMANLARLA OLAN TtCARI Mü
NASEBETLERtMtZ MUTAT SEYR1-

TAK1P EDtYOR 
- Istanbulda münteşir bir gazetede 

bir haber çıktı. Almanlar gümrüklerimi
ze gelmiş olan malları geri çekmekte, 
siparişleri kabul etmemekte imişler, 
doğru mudur? 

- Bu haberi ben de gördüm. Derhal 
tahkik ettirdim. Aldığım malumata gö
re, gümrükte uzun zamandanberi kal
mış, ithtıl edilmemiş maUar geri çekil
mektedir. Bunun da nonnal hadiseler 
olduğu alakadar bankalarca kabul olun
maktadır. Mensucat mümessillerine Al-
manyadan son hafta içinde, işarı ahire 
kadar, manifatura satmamak emri gel
diği doğrudur. Bu emrin sebebi, sadece 
ticarldir. Ve ilk defa vaki olmuş da de
ğildir. Sipariş çok olduğu zamanlar ti
cari müşkülata mfıni olmak üzere satış
ları iki, ilç hattA dört ay kadar durdurup 
marşeyi hafifletmek maksadiyle yapıl
maktadır. Filhakika, evvelki aylarda 
fazla miktarda mensucat satışı olmuştu. 

Almanya ile olan ticari münasebatı
mız mutat seyrini takip etmektedir. 

POLONYAYA 
Kaçan Çelıler 
Varşova, 10 (A.A) - Şarki Prüsyada 

istihkfunların yapılmasında çalıştırılma

ğa gönderilmekte olan otuz Çek, Kem
ma istasyonunda trenden atlamıştır. 

Bunlar, Polonya makamlarına teslim 
olmuş ve Polonya hapishanelerini Nazi 
iş kamplarına tercih ediyoruz demişler
dir. 

FİLİS'J'İN 
lngilfz lıumandanı 
Lonclra, 10 (Ö.R) - Filistin İngiliz. 

kuvvetleri başkumanÇanı, yakın Şark 

kuvvetleri başkumandaniy]e görüşmek 
üzere hava yoliyle Kudüsten Mısıra ha
reket etmiştir. 

Sonra da, Britanya, Fransa ve dell 
Rusya hükümetleri arasında cereyan e il' 

.. ak 1 • k • .. kerelere srı muz ere erın cas crı muza . if• 
vazi olarak. devam edeceğini bildırJ1\ 
tir. ~ 

Sathi bir muhakeme ile bu usul ka ...,.., 
.. .. b"I" K ·yasi anlai-gorune ı ır: aran veren sı pd· 

icra eden askeri işbirliğinden önce r-I _., 
J" ikaCI ar.

mak lazımdı. Hakikatte, po ıt • ııt 
karar vermelerinden önce, askerlerın bil' 

gibi icra imkanları bulduklannı ve~ 
lacaklarını bilmiye ihtiyaçları vsr 

1
'" ~ 

. . "h. ı oldıııı-
Bır mukavelenın şekle ı uyac .-r 

gibi muhtevaya daha ziyade ihtiyacı W 

dır. Ayla ittifak akdetmek koJaydır,dllll 
cavüze maruz kalındığı takdirde or& kO'" 
pratik bir yardım görmek daha &% 

laydır. . r•jyle 
Garp devletlerinin Sovyetler bır ıgııuıı 

1 bu 
yaptıkları müzakereler, asker er et 

b·ı V• d ··ı eye eli\" vere ı ecegı ran ımanı o çm . tı-kİ" 

e"t:lilmiş ol~alardı, belki çoktanberı 
ki ıekline irca edilmiş olurdu. l· 

Diğer taraftan, Stalinin LondrsY• ~ı· 
mesi veya Çemberlaynin MoskovaY

9 >"'' 
· b kl d·v· ·· keri be mesı e enme ıgme gore as ıııiJI 

ler ıahnede icap eden değişikliği ıe 
edeceklerdir. 

M.. ,_ l . v 1 v 00 cJeıeC~ uza.ıı;ere erın agır ıgı. ve s eti' 
_WİJI JI 

ıekilpere.tliği Sovyetlerin ınünıau itİf' 

ı · · ··ı d h" b. bhücle g ce erını o çme en ıç ır taa k•f' 
memek ve hiç bir şans kaçırmıun•~ 

o 1 h k •V• • ö t __,;.ıır• \, gısıy e are et ettıgını g s eıu~ır pe"' 
s· . h . ı· .. rinde ıyası cep e.ıne ge ınce, uze ~' 

çok konu§ulmuş olan cbilvasıta te<:• ~· 
meselesi etrafında iki tarafın ileri sür~~ 
leri mütalaaları bilmiyoruz. M~h•kert" 
olanı şudur ki böyle bir temle ınuzllk ~ 
leri ilanihaye, bir neticeye bağlsın• 111111 

ya kesmek münasip görüleceği z&ıtl 
kadar uzatmak mümkündür. . İJ' 

A k • h l . 'd" . selelet• s erı eyet erın gı ışı, me . cJire' 
ter istemez konkre bir çerçeveye. gır h

11
d• 

cektir. Yolların ve limanların istıııPr ;ııı· 
dinden, §U veya bu maddelerin rıak ~,. 
kanında, biribiri~e yardım edec.ek ·ıı· 
ı 1 • "k • "b t etınelerı et erın pratı surette ırtı a 
den bahsehnek icap edecektir. l ....,, 

·ıştı jll'" Kuvvetlerin, cephanenin, sı .ııJ• 
her türlü maddelerin istenilen ı:atll uıe
İstenilen yerde bulunması için kağıt k;fı 
rine konulacak imzalar ve mühürler 

değildir. SO'' 
Pratik bir müzakerenin esasınd&·. cfell 

yetler birliğinin garple şimal Jerıi:ıı~ır· 
İrtibatını temin etmek mese!:j ;;_o 

~----~~~--~~~~~--.~~~~~~~---------~ 

Söke Dikiş Yurdu Mezunları 

Buradn takasçılara bir tavsiyem ola
caktır: Büyük bir memleket işi muva- , 
cehcsindeyiz. Hükümet icap eden sala
hiyetleri vermek suretiyle Takas Limi
ted şirketini harekete geçirmiştir. Her 
vatandaşın bu şirketin deruhte eylediği 
vazifenin eyi bir surette ifasını kolay
laştırması icap eder. Bu teşekkülümü
zün mesaisini resen veya dolayısiyle iş
kale teşebbüs edeceklerin hareketlerini 
dikkatle takip edeceğimizi bilhassa kay
detmek isterim. Herkes bilmelidir ki ma
kul ve meşru bir ticaret nevi olan ta
kasçılık, hava oyunu mevzuu yapılamaz 
ve yaptırılmıyacaktır. 

;;ıel 
İzmirli bayan Naciye Kesen, iki seneden beri Sökemizde idare etdii ~ 

dikiş yurdundan bu sene de kıymetli genç kızlanmm ellerinde sanat ~· 
halde hayata vermiştir .. Yukarıdaki resim bu sene mezunlarını gös~ PlYASADA FlATLER HAKKINDA 

TEREDDOT VAR MI? 
- ihracat mallarımıza ait fiat1erin he

nüz teşekkül edemediği mevzuubahis 
oluyor. Piyasada tereddüt vardır diyor
lar? 

- Bazı büyük ihracat maddelerimiz 
için piyasanın henüz açılmaması ve fiilen 
ihracata başlanılmaması tabiatiyle fiat 
teşekkülünde, evvelki senelerde görül
düğü gibi, tereddütler husule getirebi
lir. Kısmen alivre satışlar yapılmakla 
beraber bu nevi satışlarda tüccarımızın 
ihtiyatlı hareket etmelerini tabii görü
rüm. 
Şu ciheti derhal ilave edeyim ki, bu

günkü hava içinde ticari mübadeleye ait 
şartların da müşkülleştiğini evvelemirde 
kabul eylemek lazımdır. Her şeyden ev
vel soğukkanlılığımm muhafaza etmek 
ve teşkilatlanmak mecburiyetindeyiz. 
Temas ettiğimiz bütün ecnebiler bize 
daima ne dereceye kadar teşkilatlandı
ğımızı sormaktadırlar. Dünya bir iktı
sadi teşkiltıtlandırma devri yaşıyor. Teş
kilatlanmıya olan lüzum ve ihtiyaç biz
de de esaslı surette duyulmak-tadır. lh
racatçılanmızın da aynı kanaatte bulun
duklarını öğrenmekle memnun olmakta-

2ıp 

"Alsancak Sıhhat Evi,, 
y•t,v 

Doktor Sadık Çağlar'ın « SIHHAT EVi » adındaki otuz. i 
hususi hastahanesi Birinci Kordonda Alsancak vapur iskele•• pş~ 
sındadır. Gete gündüz hasta, doğum, ameliyat kabul eder. el~ 
mütahasaıs doktorlan vardır. Mükemmel ameliyathaneler, f,.ııJJ' 
ıalonu, Rontken - Diyatermi - ( Undala ) - Oltraviyole - E~ e Jı,tf1 
Elektrik ve ıu tedavileri Bakteriyoloji ,. ratuan vardır. Dend 
çok gilzel manzaralı havadar ıakin bir hastahanedir. 

.. ~~ 
Fiyatlar: Umumi aalon 2,5 liradan ve husuıi odalar dorl 

hatlar. 
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25 senedenberi 
Hudutları değişen 

memleketler 
Alman hudutları 17, Macar hudut
ları 8, Rumen hudutları 7 ltalyan 

hudutları 5 Sovyet hudutları 
7 kerre değişti 

ıL ~ ilkbahardaki vahim h&.di8cler• laşmasiyle Rumen • Rua hudutlan tanın
.._ aonra idi Haftalık bir Amerikan dı. 

'uasında bir karikatür çıktı. Bu ka- Yugoslavya harpten sonra Romanya 
~· seyyah elbisesi giymif elinde va- beş de•letle Macaristan, Bulgaristan ve 

IC...t dö Paria gihi bir efeııc:liyi gös• Almanya ve ltalya ile bem hudut oldu. 
~ordu. Bu zat, idam için kendisinin Yugoslav - ltalyan hududu Slavlann za
~ hangi bir tehire c;aKnlmuını beldi· ranna olarak Annunzionun Fiumeye yap
t0rc1,.. Karikatürün altında f()yle yazılı- tığı kuvvet darbesiyle zaten tadil edilmiş-
~u: ti. 

t:Bugün Avrupada en çok para geti
~ .._t. hudutlara kazık kakma sana· 
lld.r.:. 

Umumt harpte mağlup olan Bulgaris
tan 19 18 de Yugoslavya ve Romanya 
ile hem hudut oldu. Scvr muahedesine 

Filhakika umumi harptenberi hudut karşı gelen Türkiye ise, Mustafaka Ke
~annın yüriidüiünü, ilerlediğini, ge- malin muzaff eriyetinden sonra 192 3 de 
~iğini, tamamen ortadan kayboldu- Lozan muahedesiyle yeni bir hudut çiz· 
~ \fe yeniden sivrildiğini kaç keneler meğe muvaffak oldu. 
:"dülı: IÇeyrek am içinde A vrupada tam Rusya, Lehistan ve Baltık clenixi 
~ budut deği§mesi veya hudut ctevellü- Brest - Litovskde çizilen bir taraftan 

olmU§tur. Rusya ile Almanya arasında, bir taraftan 
~a Avusturya - Macaristan arasındaki hu-
l'alunin edeceğiniz gı'bi, dinamik hu- dutlar kısa sürdü. Lehistan - Rua harbi 
~ memleketlerin en bquıda gelir. R.iga muahedesiyle nihayet buldu. Bu 
918 de yapılan Brcat - Litowsk muahe- muahede ile Rusya ile Lehistan arasında
~ Üe Almanyanm prktaki hududu ilk ki bugünkü hudutlar teabit edildi. Diğer 
~ olarak tebeddül etti. Ertesi sene ya- anlaşmalarla, Rusya ile Romanya, Fin
....... Versay muahedesi A\manyaya altı landiya, Letonya ve Estonya arasındaki 
.-... lıudut çizdi. hudutlar tayin edildi. 

1936 de Avuaturyanın ilhakı ile Al- Yeni Lehistan devletinin, Rua, Ru-
' • Anaturya hududu ortadan kalk- men. Çek veya Slovak, Alman, Litnn 

~ OlbQa yerine Alman • ltalyan. Alman ve Leton hudutJan ıreçen sene ilk defa 
.... "'eo.ıay, Alman - Macar hudutlan ka- olarak ufak bir tadile uğradı ve T cşenle 

oldq. Alman • lniçre TC balen mcv· cinn Çekoalovakyaya ilhak edildi. 
~ Ve Alman • Çek budutlan da anılua- Harp sonrası memleketleri olan dört 

"6cuda geldi. memleketten: Finlandiyanın 3. Estonya-
iı...~b ay sonra hudut knzıkcılannın ek- nın 2, Lctonyanın 4, Litvanyanın 3hudu
~erlne gene yağ çalındı: Üçüncü Rayh du vardır. Tabii bunlar zaten yirmi beş 
~slovakyayı ilhak etti. Bu hadise ile acnelik birer devlet. Litvanya ile Alman
"1 Alman • Avusturya - Çek hududu ya arasındaki hudut bir kaç ay evvel Me
'rtadan kalktı. Onun yerine Alman - Leh mel darbesinden sonra tadile uğran11~
-., Alman - Macar hudutlan kaim oldu. tır. 
L Cihan harbinden sonra Memele yapı- Danimarkaya gelince, Versay muahe
~-lcuvvet darbesiyle Alman • Litvanya desi ile 1862 de kaybetmiş olduğu şimal
~~du da değifcrek Almanyanın hudut de Slevskiyi tekrar ele geçirdi ve Alman
~tinnesi 17 ye çıktı. Bakalım Danzig ya ile kendi arasında yeni bir hudut te
~ :başka bir yerde bir hudut değişimi sis etti. 
~ mı) ltalya ve garp memleketleri 

Ankara ~Radyosu 25,000 Arnavut genci 
DALGA VZVHLVCV 1 1 1 1 b 

BVGVN ta yan ar 8 og'-' uşuyor Fransa, büyük harpteki tecrübeden --*-- mütenebbih olarak şark hudutlannı k°" 
1639 m. 183 Kcs./128 Ww nımu için muazzam bir Majino hath ku-

'I. A. P. 31.70 m. 9(65 Kes./ 20 Ww. ltalyan tankları Arnavutluk dağlarına rnrken, beri yanda Belçika da faaliyetsiz 
1'. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. ve atıl duramazdı. Çünkü Fransa gibi. 

12,30 Program, 12,35 Türk müziği tırmanamıyor çete harbi müsteofiferi yıldırdı o da istilaya uğramış, azap çekmişti. 
Pl. 13,00 memleket saat ayan. ajans vo Istanbul (Hususi) - Arnavutluktan kanlılığını muhafaza eden Arnavut ka- Fransa gibi, kendisini emniyette tutttıu 
meteoroloji haberleri 13, IS. t 4 müzik gelen ihtiyaı- erkek ve kadınlardan dını derhal bahçesindeki baltayı kapmış için, o da delinmesi ve alınman imkan· 
(karışık program - P1.) 19.00 program mürekKep bir yolcu 'ka1llesi, ltnlyan ve mütecavizlerin üstüne atılmıştır. sız bir beton zırh vücuda getirmek ihtf-
19,05 müzik (dans müziği - Pi.) 19,30 işgali altında bulunan bu memleket lki Italyan askeri kaçnuığa bile vakit yacını duydu. 
Türk müziği {fasıl heyeti) 20, l 5 konuş· hakkında yeni ve dikkate değer ma- bulamadan başlarına inen balta darbe- Belçika, müdafaasını iki §eyle temin 
ma (haftalık spor servisi) 20,30 mem• lüm:ıt getirmiştir. Yolcuların anlat- leri altında yere yuvarlanmışlardır. eder: 1 - c Su hattı> 2 - Tahkimat 
leket aaat ayan ajans ve meteoroloii ha· tıklanna göre, Arnavutluğun dağlık Kadın ikisinin de öldüğünü anladıktan hattı. 
berleti, 20,50 Türk müziği 1 - karcı- kısmında, bilhassa Debre, Mordita ve sonra: cBu leşleri knldınnız~• diye ma- Belçikada su battı, Liyejden Holanda 
ğar p~rcvi 2 - Mahmud Celaleddin Mat taraflarında ltalyanlara karşı muka- halli idareye, hS.diseyi haber vermi~ir. hududuna kadar uxanır. Bu su he.ttı, 
pacıa - ıcarcığar §arkı - Vah meyusi vi- vcmet hareketleri kuvvetlenmiş ve dağ- ltalyan asken kumandanlığı bu ha- Belc;ilı:a ve Holandadan geçen Möz ırma
salindir. 3 - Lemi - karcığar şarkı lara çıkan silahlı ve genç gönüllülerin . di.se dolayısiyle halkın galeyana gelme- ğı ile kanallann heyeti umumiyesi teşkil 
Çeı1manı 0 mehveşin ; - kemençe talt- miktan 25,000 i bulmuştur. sinden endişe ederek cesetleri alent hiç eder. Bu kanallar ~unlardır: Holanda 
simi 6 - Salahaddin Pınar - karcığar ltalyanların, halktan ekseri ileri gelen- bir merasim yaptırmadan gizlice göm- topraklarındaki juliana ke.nalt ile. Bclçi· 
şarkı - Sana gönül verdim 7 - udi Meh- leri ve henüz mektep talebesi olan bir dürmüş, hatta: cBizim kadına tecavüz luı.da iltisak kana1ı denen Alber hnBlı· 
met hüzam şarkı - Açmam açamam sÖy· çok gençleri birer birer toplıyarak hal- edecek askerimiz yoktur?.> diyerek me- dır. 
leyemem çünkü 6 - kemani Sadi • ae· yaya sürmesi üzerine son günlerde yüz- seleyi b.patmata çalışmışb.r. Bu kanalın uzunluğu • 22 kilometredir. 
gah §arkı. Ruhumda ölen. 9 - Ahmet lerce genç dağlık mıntakadaki gönüllü ltalyanlar Arnavutların adeta akın Kanalda altı bent vardır. 1914 de, Yeer 
Rasim - Segah şarkı - Benim sen nemsin gençlere iltihak etmiıılcrdir. halinde mütemadiyen Yugoslavyaya il- çayının bentleri bütün ltapılannı ac;ank 
eydilbcr 21.30 konuşma 21.45 neşeli Bu vaziyet ltal}:an askerlerinin kuv- tica etmeleri dolayıSiyle memleketten muanam au kütlelerini ortalığa yaymıf, 
plaldar _ R. 2 J, 5 O müzik (riyaseti cÜm· vei maneviyelerini çok bozmuştur. Ku- ihtiyar erkek, kadın ve çocuklardan baş- bu suretle Alman ilerlemosini mühim de· 
bur bandosu - Şef: Ihsan Künçer- 22,40 mandanlannın zoriyle müteaddit defalar ka kimselerin çıkmalannı menetmfitir. recede güçleştirmişti. lşte Albet kanalı-

k ( b Pi ) 2 3 00 · d k 1 al Çünkü askerlik çağındaki Arnavut- nın sedleri de, icabında aynı vazifeyi g6-
müzi caz ant - . , son a}ans ağlı mıntakalara sokulmak istiyen t • ların iltica ettikleri :memleketlerde ha-
haberleri, ziraat, esham, tahvilat kambi· yanlar bu sahalarda tank ve diğer motör- recektir. 

23 20 . .,_ l"' t l d • t'f d d di1..:l . zırlaııarak tekrar memleketlerini dlir. B 1..:1.a .. d f •L· • yo • nukut borsası (fiyat) , müzıK u vası a ar an ısı a e e eme A. enn- elind kurtarmağ ge1eceki:_ e 'li'A- mu a aannın ıııı.ıncı unSUTuna 
(cazbant-Pi.) 23,55,24 yarınki prog- den ağır zayiata uğrıyarak bozgun ha- ~ h en 1 __ nın---~ h :t..· tahlc.imat t~kil eder. Belçika tahkimata. 

1. d '--- • b il 1 dır ruu esaplıyor.wr. '""Wliilıili& çete aruı F .d M ·• ıL ttı . ,... ba la 
ın e :ı .. açmaga mec ur o muş ar . Italyanları rnk y·ı.:ı.-·"*·-. rtlnt1Z11U1n aııno na ınşaa,.. ı • ram. 

OPERALAR VE OPERETLER 
20,05 Droitvch: Der Freisdıütz. 
20,40 Bükreş: Palyaço. 
20,55 Prag: Libussa. 
21,20 Strassburg: Faıwtun aforoz edil-

mcai. 
21,20 Sofya: Don Puguali. 
22,05 Milano: Operet temsili. 
22,30 Bükr~: Cava1leria. 

BOYOK "KONSERLER 
16.50 Londra (Regional): Beethovcn, 

Sibelius ve sair bestelcarlann eser
leri. 

18,05 Beromünster: Becthoven. Schu
bert, Mozart ve sair bcstekB.rlann 

21.20 
21,20 

21,35 

22,05 

e!lerleri. 
Berlin: Muhtelif parçalar. 
Viyana: Mozart, Bcherini. Dvo

rak, Strauss ve sair bestekarların 
eserleri. 
Brüksel: Veber, Paganini, Llszt 

ve sair hestekarfann eserleri. 
Beromünstcr: Vood, Muller ve 

sair b estekarlann eserleri. 
22,05 Varş_ova: Beethoven, Faure ve 

sai; bestekarların eserleri. 
22,35 Roma: Senfonik konser. 
23,20 Prag: Çek musikisi. 

ODA SUSJKJL'ERI 
17,05 Münih: Hendel ve Ravelin eser-

leri 

G 1 A 1 l b d "'1 k rr l.MoLU~..... dığı sıralarda başlar, fakat bu intaat .on e en rnavut yo cu an, u ag ı Arnavutlukta hallan bir kısmının 

arazi çarpışmalanndan vasati olarak haf
tada iki yüz kadar ltalyanın telef olduğu 
bunun tesiriyle son derece korku için
de bulunan dUşman askerlerinin şehir
lerde bile yalnız başına dolaşamaz olduk
larını, ancak kırk, elli kişilik guruplarla 
sokağa çıkabildiklerini teyit ediyorlar. 
Sürgüne gönderilenler 2000 l geçmiştir. 

ltalyanlar, Arnavutların her vasıtay
la intikam almasını muhtemel gördükle
rinden zehirlenmek korkusiyle bütUn yi
yeceklerini ve hatta içecekleri suyu bile 
vapurlarla Italyadan getiriyorlar. 
Arnavutların en ziyade gayz ve nef

Teilcrini mucip olan bir mesele, bir kı
srm ltalyan askerlerinin genç Arnavut 
kadınlarına tecavilze kalkışmalarıdır. 

Bu askerler köylerde tekbaşına rast
geldikleri kadınları çeviriyorlar. 

Fakat Arnavut kadınları, düşmana 

teslim o1mamak için canlannı bile feda 
etmekten çekinmemektedir. 

Tiran civarındaki bir köyde oturan 
genç bir köylü kadın, iki Jtalyan askeri
nin tecavüze tcşebbilsil karşısında kal
mıştır. Bunların siH'thlı olmalanna ve 
kendisini yakalamnlarına rağmen soğuk-

derece git1i deTam etmiştir. Hatt\ o ka-
in.andığı bir kemik fal vardır. dar ki, bu' kuvntli hatte.n, halkın çoğu 

Koyunun sırt kemiğine bakılarak ~·a- haberdar değildir. Logviden Liyeıe ka
pılan bu falla meşgul bir ihtiyar Arna-
vut geçenlerde etrafına toplananlara 
Kral Zogonun beş ay sonra Arnavutlu
ğa döneceğini söylemiştir. 

Avrupada seyahat etmekte olan eski 
Arnavut Kralı Zogodan buradaki yakın
larına bir mektup gelmiştir . 

Kral. mektubunda seyahatin.in iyi 
geçtiğini. bir ay kadar sonra tekrar a. 
tanbu1a geleceğini bildirmiştir. 

dar uzanan arızalı arazi ksymetli bir tllbil 
sed halindedir. Bu tabii müdafaayı, yol
lara hakim toplarla, aerpilmiı lağımlarla 
köprüleri ve yol ağızlannı kesecek olan 
bütün Vl\Sltalarla aunt müdafaa da itmam 
ve ikmal etti. 

Liyejde, eski tahkimat yenilcştirildi. 

Fakat fransız hattını çok andıran Belçika 
Majino battı wehrin prkında on beş ki
lometreye kade.r uzanmaktadır. Bu bat, 
Holanda hududunda Möz çayına birle-
§CCcktİr. 

Kralın pederi Cemal paşanın vefatı 

üzerine altı yaşından itibaren vasiliğini 
yapan eski Tiran mebusu Abdurrahman 
Matı şehrimizde bulunmakta ve Kralla Tank, zırhlı otomobil gibi biicum ara-
munttızaman muhabere etmektedir. b&lannın geçmesine müsaait mıntaka1ar 

Gerek Abdurrahman Mali allesl, ge- ray tarlalariy]e kapatılmıştır. Esasen bu 
rek diğer yaşlı Arnavut ilcrl gelenleri 
vaziyet hakkında nikbin görlin.Uyorlar 
ve! 
c- Kralımız hnyatta oldukça muhak

xnk Arnavutluğa dönece~ize knt'i 
imanımız varoır!> diyorlar. 

Kral Zogo kraliçe lle beraber Oslodan 
Payeye gelmiş ve Versay civarında La
me şatosuna yerleşmiştir. 

mıntakalara mayn serpilmiştir. Bu mınta
lcanın arka kısmında geni;ı bir demir tel 
örgüsü uzanmaktadır. Şurde. burada gizli 
tank hendekleri vardır. Bütün bu yerler, 
esasen makineli tüfenk, ve zırhlara bü-
rünmüı topların cndaht sahalan içinde 
bulunmaktadır. Toprağın İç tabakalann
da, bitip tükenmez galerier vardır. Bu 
galeriler, endaht kuyularını. hava delik-
\erini ve mahreçlerini biribirine bağlar. 

'1acaristan 
Alınanyadan sonra en çok hudut de
~e uğrayan Macaristandır. Yalnız 
I g 18 denberi müstakil olan Macaristan 
~2 l de akdedilen T.rianon muahedesiy• 

Italya, harpten sonra Avusturya ve 18, 35 
Yugoslavya ile hem hudut oldu. Geçen 

Nisanda Arnnvutluğu iııgnl ederek, hudut 19,25 

Prag: Şan ltonseri. (keman ve 
piyano) 
Doyçlandzender: Eski Alman 
§arkaları ve dansları. 

Yugoslavya siyasi ih
tilaflara karışmıyor 

Belçika yeralh istihk&mlannda elekt
rik tesiaah, havalandırma, teshinat ve 
tenvirat cı"hazlan vardır. Muhtelif yeraltı 
katlannda asansörler, silah depolan, 
mühimmat anbarlan, mutfaklar ve imdat 
postalan vardır. Belçika yeralb istihkam.. 
larındaki bazı galeriler, yüt metre derin· 
liğe kadar iner. 

taşlannı Yunanistan sınırlarına kadar gö-

Avusturya, Çekoslovakya, Yugoslav
~~. Romanya ile hem hudut oldu. Ma
L.. • • Çek daha doğrusu Macar - Slovak 
~U. geçen sene Münihten sonra, ilk 

türdü. Yugoslavya ile ikinci bir hudut te- 22, l 5 Sottens: Corelli, Bach ve sair 
sis etti. 

Avrupanın garbında hudutlar daha sa

bittir. Fransa ve Belçika, Almanyadan 
taraftaki hudutlannı bir kerTCcik tadil 

~ c:Viyana hakem usulü> ile değiJti. etmi§lerdir. Keza lngiltere de, harpten 
~rlann ikinci hudut değifimi 19 39 da aonra, 19 2 t de serbest iri anda devletini 
~tlar altı Ukranyasının iıgali ile ol- tanıyarak hududunu bir kerre düzeltmit
~-Bu hldise ile Macar • Leh müıterek tir. 
~du tecaaüs etti. Macarlar aynı za• Hülisa: 
~da Romanya ile de hem hudut oldu· Hül&sa, cihan harbinden sonra Avru-

'8,.n••• 
._ 19 t 8 de muvakkat Bükreı muahedesi 
~nya,.. AvuatuıYa - Macaristan 
~ait ile bem hudut etti. Paria muah ... 
~den sonra Romanya, bugünkil hu· 
~rırn kazandı. Macarlar, Yugoslav· 
~arla, Lehlilere, Bulgar ve çeklerle bu· 
~tağı oldu. Titulesko - Litvinof an-

pada f 9 devlet. hudutlarını tada etmit. 
veya yeni hudutlar vücuda getİrmİftİr. 

Avrupadak.i hududun taılan yerini deiit
tirmi§tir. Buna mukabii, Avrupe.nın yedi 
devleti, lııpanya, Portekiz, lsveç, Norveç, 
Holanda, lsviçre ve Lüksenburg devlet
leri çeyrek asırdanberi hudutlarını hiç 
değiştinnemi,lerdir. 

Paris - Midi 

----------------------------
~~~!!1erl hakkında P O R 2' E K 1 Z 
'Wll' wu•aun- Relsictimluırunun 
l/7;939 tarih ve 1112 sayılı tamimle seyahati

bestekarların eserlert 
23.25 Lüksenburg: Trio konseri. 

SOUSTLF.JUN KONSERLERi 
18,20 Milano: Keman konseri. 
19. 35 Kolonya: Şan konseri (bariton} 
19,50 Viyana: Şarkıları. 

Çemberlayn'ın 
devrıô:lem aeyahati 

Çcmberlaynin Avam karamuanda ya
pacağı teklifin ismi fU mealde olmalıdır: 
Moskova tarikiyle Danzigden Tokyoya. 

Danzig ııenatoıu, lngiliz - japon konut· 
malarını dinliyor ve vaziyeti tadil ediyor. 
Ruzveltin teşebbüsleri, demokratlarda 
olduğu gibi totaliter devletler arasında 
da ihtilatlar yapıyor. japonlarla olan 
ticaret muahedesini feshetmesi. Bertin, 
Roma ve Tokyoda şiddetli tefsirlere yol 
açtı. 

Parü. Soir 

YENİ ADAM 

Belgrad 10 (AA) - Samouprava gazetesi, dünkü başmakalesinde Yugos
lavya milletinin hali haz.ırda Avrupadaki vaziyetin mümeyyiz vashıu ~kil 
eden beynelmilel ihtillflara karşnamış olması • itibariyle ~ok mUsalt terait 
içinde bulunmakta olduğunu yazmaktadır. 
Aynı gazete diyor ki: 
Diğer taraftan mesul unsurlar, milli mildafaa vasıtalarını temin etmek yo. 

Iunu bulmuşlardır. Bu sahada da mutmain obbiliriz. Bu gibi ahval ve şerait 
ve böyle bir siyaset sayesinde memleketimiz, bugUıı dahili sulhtan. mütamin 
olmakta ve ecnebi memleketlerin htirmetine mazhar bulunmaktadır. 

Filistin sahillerinde top-
lanan yurdsuz yahudiler 

Bu müdafe.a manzumesi, hududa uza• 
nan, ve Liyej müdafaasının aolunde. M6z 
çayına birleşen Alber kanalının kıyılannı 
himaye eden bir hatla itmam edilmekte
dir. 

filustration' dan 

------:---
kendini Meçhul 

gösteriyor 
latanbı.11, 1 O (Hususi) -

Londra 1 O ( Ö.R) - Çekoslovakyadan gelen 300 yahudi mülteci Hitlerin 2 Ağustosu Atmanyanın milli 
zabıta tarafından bugün Filistin sahilinde toplanmıştır. Bunlar meçhul 

bayramı olarak niçin intihap ettiğini 
bir vapurun bıraktığı beş aandal içinde karaya çıkmışlardır. Hepsi 'Cler-
mansız bir halde idi. Son haftalarda Filistine ve diğer memleketlere şimdi öğreniyoruz: Hitler Alman ordu-

ah k bb k sunu ve Alman ihtilalini 2 Ağustosta kut. 
gizlice y udi mültecileri sokmak üzere bir ço teşe üsler aydedil-

lamak istiyor. 
r.iştir. Mülteciler komitesi reiai Lord Vinterton bazı memleketlerde 

b d Alman matbuatı şu bahsi inki~af ettir· 
böyle caniyane teşeb üslerin gizli bir ticaret mevzuu ol uğunu, za-

1 l d Y mck için emir almı~tır: 
vallı mü tcci er en gizlice Filistin, Hollanda ve unanistan hudut.la-

c2 Ağustos 1914 de harbe girerken ne 
rmdan içeri geçirilmek vadiyle bir çok paralar alındığını söylemiştir .. 
----------------------------------- yaphğımıxı bilmiyorduk Şimdi biliyoruz: 

Nazik bir devreye gıriyoruz 
Bir ihtilal hazırlıyoruz.. Bilmediğimiz bir 
şekilde bize hareket veren meçhul bir 
kuvvet vardır. Bu kuvvetin ismi de: 

Bir kaç güne kadar enternasyonal va- al!kasız kalmakta devam ettiklerine 

~ fUelleri levhaları hakkında maliye Londra, 10 (Ö.R) - Portekiz reisi

ta..~ •• • e v. ckfil .. etlerince kabul olunan cümh.. uru gen. er. al Karm_ona Mozambik 
.~ Yeni Adamın Maarif Şt1rası nüshası 
~ .. _ gore bildirilen hususlann yaıllış mustemlekesının merkezı olan Loren- İ Bal ~ ziyet en nazik noktasına erl~tir. Al- inanmağa gayret ettiler. İki sene evvel 

Adolf Hitlerdir.:t 
:~ çıktı Bu sayıda H tacı oğlunun Fransaya karşı niçin harp e.çtık) iki 
d,,, e tatbik edilmekte olduğu anlaşıl- soya dönmüştür. General, Portekiz şar- U · . da 'M. ·Rasi Ö . H man ve İtalyan orduları manevra vesile- doğru olan şey artık doğru olmaktan 
~-§ıehrlınizdeki alBkadarlara bildiri!- ki Afrika müstemlckesinin §imal kıs- Bmaruzma . vasıb. ' Mam zgüenınŞô.r · siyle asker mevcutlannı seferi vaziyete çıloruştır ve bu maksatlarını açıkça or- ihti~ahli"nl~~~~abeti yiıl.zkün~de~I FAral nsa: fr~n-
"Rlt • . . . ergsona aıt ır yansı, ar ası . sız a tı ıuının mem c. eh ır: manya ıse 
l · mında uzun bır devır seyahati yapmış- ~ 1 A h kk d d'" .. ]eri getireceklerdir ve mihver hUkilmetleri- taya koymuş olan Almanların hatası ol- 1 1. . 

1 
k "d" 

- yn" t ak mlannın takal y li be ahali erali kl aza arının şura a ın a uşunce , .. .. k'" . . . . . . nasyona - sosye. ızmın mc.m c etı ır. 
l't dkı •• . uaye m a , mm a- b.r. er ve yaz gen şev e . .. ~., .. d ğın edeb"ı atımızda nin bw ur utmek ıçm bundan istifade- muştur. Esasen maksatlarını gizlcınelen h 
lb.~ınde bulunan merkez ve bilQ- karşılamıştır. . R.ilş~u Y'44 a d Y acımı ye kal~caklnrı sanılmaktadır .. Bütün hayli markUldü.. 1769 i til&line, bu İçtimai zehire ka111 
_ ~ ı..__ _ • ledi 1 . • . i . hissı adlı yazısının evamı, taşlı tarla ""i bir ilacımız ve.r: Nazi ihtilali. Bunlardan 
....._ l:ı~ ve nahiye be ye erının hır General Karmona, ngıltere kralının frikası S 

1 
.. tod k .d 

1 
soğukkanlılığımızı muhafaza etmemiz ve Şimdi nazik devreye giriyoruz. Fakat b" . • h A • d.. . d 

1 
• 

ı.;~Uıt Al 1 h 1 ih . lan . te osyo OJı me unun aı e e- ınsı, ~e. sı ası yapar, ıgen ev ete muti 
~ oyun u et ev a an tiyaç ıu hususi davetiyle, yakında cenubt Afrl- . kill .~ habe 

1 
i Mahm C d tecavüz nrzusunu durduracak yegfuıe doı.-tlarımız ve biz bu devreyi geçıncğe k 1 ~l- •. birer tesbit edip bedellerini de kayı ziyaret edecek ve pazartesi gUnU ~od tur t re~ d . ~lı ua:;:: scd olan azmimizden şüphe ettirmemiz ba.ı.ırlannuş bulunuyoruz.. Seferberliğe 1 ~: •. h k k" K 2 A... t 

~~Yelerden toplıyarnk ihtiyacı tev- Pretoryaya varacaktır. : B sar;kirve a e~ı 8 
t ~ i icap edecektir. B. Çemberlayn dün, hiç seferberlikle mukabele etmek J~m mı-

191 
~ç ;u~ le yo H"ı,I .ayzer, ~oa 

b.... t\ toptan ve bir kalem halinde darp- -- v_ar · ~ ve sana gaze esın tav- bir zaman İngiliz kuvvetlerini taksime dir" Buna pek ihtimal verilemez, fakat . . . ~ ı ıcını,. ıt en. v_e onun ~. e-
~ Ve damıı tbaa Udil ıu··gun··· e .,. f bf y I sıye ederız.. v tmı v U k ktaki b'' b" .. . k~- b" d ğil' dir İ hını ıktıdara getırmek ıçın çekmı~tır.> 
~ ~-oa ma m r PZCll'U r UgOS Gll ugra yacagını, ve za şar • va- us Utun ım uıısız ır şey e . n- p . So• 
~ l'rnclert icap etmektedir. edibinin ölümü -*_,,,,,,, tandaşlarırun vaziyetinden duyduğu te- giliz donanması şimdiden hazırdır ve ili- .... ana - lr 

~ -:- ~stenilen mikdar y ine toptruı ola- Belgrad, 10 (A.A) - Maruf Yugoslav Havacılık ve Spor essür ne olursa olsun, her şeyden evvel tiyat kuvvetler gemilerine rakip olmuş- Şehir tiyatrosu 
~ılayeı makamına gönderilecek ve ediplerinden Duchnn Djokotchin vefat Havacılık ve spor mecmuasının 244 Avrupada çıkabilecek, hadiselere karşı lardır. Biz de teyakkuz halinde bulunu-
~~ t Vil§.yetler tarafından belediyele- etmiş olduğu haber verilmektedir. üncü sayısı zengin münderecatla intişar koymayı. dilşi.ineceğini söylemekle çok yoruz .. Diktatörler bunu bilirler. Onla- bı• Da Si 

3 apılacaktır. Mumaileyh, bir çok Fransızca eserleri etmiştir. Okurlarımıuı tavsiye ederiz. iyi etmiştir. Almanynnın İngiltereyi za- ra biraz ümit verebilecek olan yegane 'h 'Yalnız tavla ve bilardo levhalnrı terceme etmiştir. Daha 1910 senesinde i~.etmck için dünyanın bir -~cunda mU,- ~y, aklı bnşın~a olmıyan bazı kimsele-
~ta ane ve damga matbaasında yapıl- Fransızcadan 100 üncü tiyatro piyesini ZAYİ kullcr yaratmak arzusu boylece suya rın şaşılacak hır şuursuzlukla, iç kavga-
~ olup soğuk damga veya diğer bir terceme etmiş ve bu münasebetle me- İzmir emvalinden 193 No. lı maaş cüz- di.lşmüştür .. Ve Berlin gazeteleri efen- lar yaratmağa çalışmalarıdır. Komünist-
' i~al edilmediğinden siparişlerin rasim yapılmış idi. danı ile almakta olduğum Eytam maaşı- dilcrinin inkisar hayallerini hissettire- lerle sosyalistlerin meclis devresinin 

t Core Yapılması gerektir. ma ait berat cüzdanını zayi ettim. Yeni- cek yazılar yazmaktadırlar. uzalllınasına karşı bir mUcadele açma-
~l>t~Bele~iyelerce münferit siparişler tevhiden sipariş verildiği vakit evvelce sini çıkaracağımdan sözü edilen cüzda- Alman devlet adamları, ellerinden yı düşündüklerini okuyunca insan rüya 
~ k gonderilen bedeller, o beledi- belediyeler tarafından bu suretle mün- run hükmü olmadığı ilan olunur. geldiği müddetçe, hiç bir şeyin değişmiş gördüğünü sanıyor. 

merbut bulunduğu vilayet hesa- feriden gönderilen paralar yekılndaıı &ki gümrilk ambar memuru ölü HU- olmadığına ve İngilizlerin, bütün resmi Ah! Tam bize 1hun olan mtıcade)çi 

lstanbul, 1 O {Hususi) -
Istanbul belediyesi, Taksimde inp.sı ka· 

rarlaşan Şehir tiyatrosu binasının inşaat 
projesini hazırlamak üzere Parlsteki 
Şanzelizc binasını yap&n Fransız miman 
Ogüst Perreyi şehrimize davet etmiştir. 

Şehir üyatro binası §imdiki Taksim 
jandarma karakolunun bulunduğu yerde 
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7 kişi 
•• 2 •• Yazan: Kenan Hulusi 

r IZMIR BELEDiYESiNDEN: B Q R S A t} Belediye havagazı fabrikasın-
ı_ :J da teıis edilecek ayar istasyonu 

ZAHİRE alet ve malzeme ve teferrüatının 
60 ton Buğd satın alınması başkatiplikteki 

125 çuval Bu;~ay 5 4375 6 625 tartnamesi veçhile açık eksiltme-
11 ı Arp 3 50 ye konulmuştur. Muhammen be-
61 çuv~ Baı:; 

3 50 3 5625 
deli 2800 lira olup ihalesi 28-8-

64 çuv 
1 

N h n 939 pazartesi günü saat 16 dad1r. 

25 
çuvas 0 ut 5 25 6 lttirak edecekler öğleden sonra 
ton usam k 1 b 1 b. ..wl 

Sayfiyede bahriye müteknidine cPöti cur yoktu. Burasını boydan boya kap- 60 apa ı u unmasına ınaen og e-çuval Susam 15 5o 16 den evvel İ• bankasına 210 liralık 
Kont> derlerdi. Hakiki ismini bilen yok- lamış olan defne daJları dikkatle aralık 156 1 K D 4 75 7 T çuva · arı teminatını yatırarak makbuzile 
tu. Kimisi cKadri> kimisi clbrahim> bey edilirse içerisini görmek mümkündü. 425 b 1 P k 44 44 25 ap ~u ~~m~egcl~~ 
olduğunu iddia ederdi Fakat biz Pöti - Eğer İsterseniz Marya halanın gizli Para Borsası 14-28-11-25 (1466) 
Konttan daha fazla küçük Kont diye ça- odasında neler saklı olduğunu anlıyabi-
gw ırırdık. liriz: dedim. Kapanış F. 1 1 f · b" d 1 - t aıye ınasın a yapı a-

Yavaş ve bir kontun ağır hareketleriy- - Nasıl? Londra 1 Sterlin 5.93 cak ilaveler ve tamirler baf mü-
le yürürdü. Çerçevesiz kelebek bir göz- - Kolııy. Belki de şu iskemlenin üze- Nev - York 100 Dolar 126.675 tıendislikteki kesif ve sartnamesi 
lüğü vardı. Yolda hiç kimseye dikkat et- rine çıkmanız kafi! Faris lOO F. frangı 3.355 vechi1e açık eksiİtmeye 'konulmuş-
mezdi. Madam Korppfun bacakları müs- Henüz mayosunu değiştirip mavi pan- Milfuıo 100 Liret 6.6612 tur. Muhammen bedeli 5069 lira 
tesna küçük Kont madam Korpofu deniz- talonunu giymemişti. Az ilercleki bir bah- Cene"Te 100 İsviçre F. 28.5925 72 kuruş olup ihalesi 14-8-39 pa-
de sandalla takip eder; merdivenlerden çe iskemlesini kilitli odanın pençeresi ya- Amsterdom 100 Florin 67.4825 zartesi günü saat 16 dadır. lşti-

yukan çıkmaya başladığı zaman sandalı nına çekti. Berlin 100 Rnyşmark 50.835 rak ede<"ekler öğleden sonra ka-
pliijın kumsalına yanaştırır, asfalta bizim - Sizi bekliyorum, dedi. Brüksel 100 Bclga 21.5175 'lalı bulunmasına binaen öğleden 
otelin bahçesinden çıkardı. Bir defasında Bu dakikalar Marya halanın ekseriya Atina 100 Drahmi 1.0825 evvel i~ bankasına yatırarak mak-
madam Korpofun hemen arkasından çarşıya çıktığı dakikalardı. Küçük Kont Sofyn 100 Leva 1.56 buzu ile encümene gelirler. 
merdivenlere tırmanmak istemişti. Kadın gözükmezdi. Mösyö Korpof piyanoda Prag 100 Çekoslovak 4.34 2 - 94 üncü adanın 127.50 
daha ilk basamaklarda ayaklarının ta- çalışırdı. iskemleyi ayaklarından tuttum. Madrit 100 Pcçeta 14.035 metre murabbamc:iaki 36 sayılı 
banile kontun burnu üstı.ine yerleştirmis, Fakat o kadar fazla gıcırdıyor, ve salla- Vnrşova 100 Zloti 23.8425 arsasının satışı baş katiplikteki 
deniu arka üstü boylu boyuna yuvarla- nıyordu ki. madam Korpof: Budnpcşte 100 Pengü 24.4525 ,artnamesi vechi le acık artırma-
mıştı. Ve tuhaf bir tesadüftü: Küçük - Hayır, dedi. Beni tutarsanız daha Bükreş 100 Ley 0.905 va konulmuştur. Muhammen he-
kontun kızları oradaydı. Kont bundan iyi seyredeceğim. Belgrad 100 Dinar 2.8925 deli 127 lira 50 kuruş olur.> ihalesi 
sonra bir daha madam Korpofun arka- Dizlerimle iskemleye bastım; ve omuz- Yokohnmn 100 Yen 34.62 14. 8. 39 pazartesi i!ÜnÜ saat 16 da 
sından merdivenleri t("crübe etmedi. Yal- larımı bir nz daha yukarı vererek madam Stokholm 100 İsveç Kr. 30.565 dır. iştirak edecekler on liralık 
nız. bir gün otelin bahçesinde oturduğu- Korpofun arkasına bir destek gibi dayan- Moskova 100 Ruble 23.90 teminatını öğleden sonra kapalı 
muz sıcak ve tabiatın gizliden uyanık ol- dım. Mütemadiyen gülüyor, ve ıslak ma- Stcrlingtcn gayrisi bir Türk lirasının bulunmasına binaen öğleden ev-
duğu bir dakika: yosu çıplak omuzlarımı gıdıklıyordu. Fa- mukabilidir.. vel iş bankasına yatırarak mak-

- Azizim, dedi, madam Korpofun kat aynı dakikalarda bir araba çıngırağı Satış Alış buzu ile encümene gelirler. 
tabanlarında ne güzel bir koku var~. duyuldu; yirmi sekiz, otuz yaşlanndn ka- Sterlin 593. 590. 28-4-7-11 2708 (1564) 

Başka tarafta da söylediğim gibi biı- dar genç bir adam elinde küçük bir ba- Dolar 79.34 78.94 
tün bu dakikalarda madam Korpof ve gajla bahçeye girdi. Şüphesiz ki Marya Belga 4.6710 4.6470 itfaiye, i~, hasta, cenaze ve tanzi-
küçük konttan başka hepimizin müşterek halanın mevsim başındanberi beklediği Fransız franl,ı 29.95 29.80 fe.t otomobillerinin senelik ilıtiya-
bir eğlencesi daha vardı. misafiriydi bul.. Peseta 7.1610 7.125Cı cı olan 1900 teneke dökme henzi-

Bu Cimmi idi. Doğrusunu söylemek lfı.zımgelirse genç Florin 1.4883 1.4808 nin satın alınması başkatiplikteki 
Madam Korpof denize çok kerreler aktör otelde yeni bir hareket yaptı. Bir İs\•eç Frangı 3.5148 3.4970 şartnamesi veçhile açık eksiltme-

Cimmi ile çıkıyordu. Kocasının sabah kerre günlerdir hepimizi tahrik eden İsveç Kronu 3.2875 3.2709 ye konulmuştur.Muhammen bede-
dersleri vardı. Bunlardan ekserisi hafta- kapalı oda açılmıştı. Ben, madam Kor- Norveç kronu 3.3737 3.3567 li 4940 lira olup ihalesi 18-8-939 
nın dört beş sabahını alırlardı. Eğer ha- pof, böyle şeylere karışmak adeti olma- Çek kronu 23.20 23.09 cdma .f1

1 
.. nü saat 16 dadır. luk\ltirak 

va çok durgunsa piyano seslerini deniz- dığı halde kocası, Küçük Kont, sarışın Dinar 35.40 35.22 e ece er 370 lira 50 kuruşl te-
den işitirdik. Fakat Cimmi hepimizden kız. Cimmi hepimiz kapının önündeydik. Leva 64.41 64.08 mi inalı öğleb~en sonra

1 
kdapah bu

1
-

unmasına ınaen öğ e en evve 
daha iyi işitirdi. Hatta suya girmiş bile Yalnız aramızda Marya hala yoktu. Mut- Ley 83. 82. İf bankasına yatırarak makbuzu 

lzmir ·Yün Mensucatı 
T. A. Şirketinin Ha/kapına kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısiyle yeni çıkardığı kumatlar 

SAGLAM ZARiF 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih edin 

~SATIŞ YERLERilf{J 
Birinci Kordon da 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. ş. 

Odemiş bel diyesinden: 
Su tesisah ilavesi için (4758) dört bin yedi yüz elli sekiz lira muhaınrneo 

bedelli çelik jüte asfalt yüksek tazyike mütehammil boru ve aksamı açık ek· 
ıiltmesine talip çıkmadığından eksiltme 17. 8. 39 tarihine rastlıyan perfeıPbe 
günü saat 15 e kadar uzatılacağı ilfuı olunur. 

11, 13 2922 (1653) 

---------·------

Devlet Hava yolları meydan 
müdürlüğünden: 
Y nrından itibaren İzmir Ankara tayyare postası emri ahire kadar 

İstanbul üzerinden yapılacaktır. Direkt İzmir Ankara hattı kal.krnıştJJ'• 
11, 12, 13, 2935 (1658) 

Devlet Limanları isletmesi , 
lzmir subesinden: 
Bahren muamele yapmak istiyen tüccarlann vapurun vürudundaP 

evvel mektupla idaremizi maliimattar etmeleri aksi takdirde muaınele 
yapılamıyacağı ilan olunur. 

9, 10, 11 2878 (1637) 

L .. c1e6 
metre mikap kum sahn alınması uzatılmı,tır. Muhammen ~ 

olsa pek zahmet çekmesine rağmen her fakta ellerini ovuşturuyor; sinirli bir ta- Avusturya şili . 4.5390 4.5160 ile encümene gelirler. 
duş mukabili bir defa havlar; ve ancak kım hareketlerle içeri girip nşarı çıkıyor- Mark 1.98 1.97 2-6-11-16 2773 
madam Korpofun bir parmak işareti du. Henüz banyosunu bile almamış yeni Liret 15.10 15.03 

başmühendislikteki şartnamesi veç- olan 672 lira 3 kuru,tur. tt' 

hile açık eksiltmeye konulmuştur. iştirak edecekler 15 liralık b&t' 
Muhammen bedeli 1274 lira olup minatını öğleden sonra kapalı el 
ihalesi 14/8/939 Pazartesi gunu lunmasına binaen öğleden e~ 1 

(1595) saat 16 dadır. iştirak edecekler 96 it bankasına makbuzile birlilıt 
liralık teminatını öğleden sonra ka- encümene gelirler. 65S) 

Cimmiyi susturabilirdi. bi misafire karşı gösterdiğimiz bu hafif- Drahmi 94. 93.50 
Cimmi hakikaten hoş bir hayvandı. liğe kızdığını anlıyordum. Marya hala Zloti 4.2153 4.1939 

Madam Korpof denizde olduğu sıralar bizim gibi müşterilerin bu küçük garso- Pcngu 3.6984 3.6807 
onu bir türlü muhafaza edemiyorduk niyelerden haberi olmasını hiçbir zaman Bu Fiatlcr bankamız için hiç bir ta
Hemen sandalın baş tarafına gelir: deni- istemezdi. Otel namuslu bir oteldi. Hal- ahhüt ve mcsuliyeti mutazammın değil
ze girmesi için madam Korpof tarafından buki burnsı küçük bir birahane taklidi dir. 
verilecek müsaade işaretini beklerdi. Bu bir odaydı. Yüksek bir masanın etrafına ESHAM VE TAHVİLAT 
İşaret verilinceye kadar iki ayakları üze- beş altı tabore konmuştu. Yataktan baş- 1933 Türk borcu I. 
rinde durur: mndam Korpof her hangi k yine mavi kaplamalı bir şezlong, yas- 1933 Türk borcu II. 
bir sebepten kızdıysa işaretini dakikalar- tıklan, bir lavabo .. Hatta Üzerlerine yal· l!J33 Türk borcu JII. 
ca vermez: Zavallı Cimmi havada titri- nız belden aşağı tarafları çizilmiş bacak 1938 % 5 F. ve ikramiyeli 
yen ayaklariyle arasıra bize bakarak yal- resimleri bulunan garip bir paravan; ar- 1933 ikramiyeli Ergani 
varırdı. Daha ziyade bana bakar; nerede kasında gizli bir kapı bile vardı. Sivas - Erzurum hattı istikrazı I. 
olursa olsun beni bulmıya çalışırdı. Ma- Bütün bu sıralarda asıl tuhafı şu oldu • • • • • 11. 
dam Korpofun ricalarımı daima yerine ki ilk günlerimizden itibaren hepimizin il • • D • m. 
getireceğini biliyordu. Bununla beraber gördüğü halde üzerinde durup ehemmi- • • • • • IV. 
en çok nefret ettiği adam küçük konttu yet verdiğimiz biri meydana çıktı. Bu, 1932 Hazine bonosu % 5 fa1z1i 
Kelebek gözlü her nedense Cimminin si- otelin alt kat pençeresinde gördüğüm sa- 1932 Hazine bonosu % 2 faizli 
nirine dokunuyordu. Bir defasında kontu rışın kızdı. Cümhuriyet Merkez Bankası 
yeni ve gıcır gıcır giydiği beyaz bir pan- Marya hala genç kızı bize takdim ett- Türkiye İŞ BANKASI 
talona diş geçirdi. Fakat bu dakikalar ği zaman cyakın dostlarımdan birinin Osmanlı Bankac;ı 
küçük Kontun en unutamıyacağı dakika- kızı> demişti. Bursada oturan ailesi iki Anadolu demiryolları I. ve il. 
Iardır: Madam Korpof konta itizar edi- ay için Marya halaya emanet etmişlerdi. Anadolu Demiryollan 'C 60 hı 
yor; bacağında her hangi bir yara ve be- Çekingen ve bir az da hstaydı. Aramız- Mümessil 
re olup olmadığını soruyordu. Bu hadi- da bulunduğu sıralar daima bir kuş gibi Arslan çimento 
seden sonra beni bir köşeye çeken ma- ürkek oturur; eğer Marya hala yoksa Şark Değirmenleri 

19.38 

nedi 

dam Korpof: odasında kitap okumayı tercih ederdi. ~/.7..Y77.ZXX7.'/.7.7/-"!Z/.Jer7./b 
- Eğer, dedi, kont belediyeye mü- Bu yüzden, ona Marya halanın kızı der- ~ OPERATÖR 

racaat edecek olursa. dik. -~ DO Kl'OR 
Cimmiyi iyice tanıyordum. Onda ne •• BirMEDİ •• ~ 

bir kuduz. ne de küçük bir hastalık aı8i- i Cevdet Mustafa 
mi vardı. Yalnız konta sinirleniyordu. Kestelli caddesi No. 82 

Otele geldiğim zaman odalardan bi
rinin mevsim başında tutulduğunu söy
lemiştim. Madam Korpofun otelde en 
merak ettiği şey kapaeı kilitli olan bu kü
çük odaydı. 

Hakikatte odanın bir garsoniyer ola
rak kullanıldığı şüphesizdi. Belki de 
Marya hala evin bütün bir senelik kirası-
nı yalnız bu odadan çıkarıyordu. Salı günleri fakir kimselerin 

Madam Ko:rpofa bir deniz dönüşü bu- di,lerini meccanen çeker. DOKTOR 
nu söylediğim zaman: H-3 (l-6) 

- Biliyor musunuz, dedi, burada hiç 
rahat değilim. 

Otelin bahçesinde ikimizden başka 
kimse yoktu. Madam Korpof, içine kum 
dolan liistik deniz bebelerinden birini çı
karmıştı . Eti bol ve dolgun elleriyle ta
banlarına yapışmış kumları silkiyordu. 
Birdenbire küçük Kontu hatırladım: 

« - Madam Korpofun tabanlarında ne 

Satılık sağlam 
bina 

Celal Yar~m 

güzel bir ko1'u \'arl> 
Başımızın üzerindeki dalda bir kuş 

ötüyordu. Bahçe tatlı bir yasemin koku
su içindeydi. 

- Niçin rahnt değilsiniz. dedim: 
Marya halanın en çok şimdilik size itibar 

Kfızım paşa caddesi üzerinde ve Gazi 
bulvarına yüz metre mesafede eski Se
Ianik bankası binası satılıktır. Kemeral
tında Yavuz kitap evine müracaat .. 

IZMİR MEMLEKEr 
HASrAHESi DAHİLİYE 

MVr AllASSISI 
Muayenehane : İkinci Beyler sokak 

No. 25 TELEFON : 3956 
~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

lzmir 

lami işi 

Defterdarlığından: 
Miktarı Vergi Miktarı 

Lira Lira K 
Tebliğatın neye dair 

olduğu 

645 sayılı sokakta yapılacak palı bulunmasına binaen öğleden ev- 11-14-1&20 2930 (1 
beton yolda kullanılmak üzere vel İ$ bankasına yatırarak makbuzile • i1' 
f h t . d t ı· 5450 1 Cümhuriyet mahalle5ıll t. en eye ı eposuna es ım encümene gelirler. or 
torba çimento satın alınması bal} Kültürpark arkasından geçen ~ 
mühendislikte1ci kesif ve sartna- 4 - 645 sayılı sokakda yapılacak da iki treplen yaptırılması ve ~1 ,. 

h 1 
· · beton yolda kullanılmak üzere 300 l tr f "d k ıne • 0 

mesi veç i e kapalı zarfla eksilt- arın e a ına yenı en es fe' 
meye konulmuştur. Muhammen metre mikap yıkanmı, Kok~~ca ~r- don çekilmesi ve belediyece t• 
bedeli 5722 lira 50 kurus olup iha- ~a t~ı satı~ alınması baş~ühend!s- rilecek kesme ta,lar ile 1260 ~1· 
lesi 14-8-939 pazar ert~si günü likteki keşif ve şartnamesı veçhıle re murabbaı kısmının döşettı jf 
saat 1 7dedir. 2490 sayılı kanunun açık eksiltıney~ kon~uştur. ~u- mesi ha, mü~endis!ikteki lı:~t· 
tarif atı dahilinde hazırlanmıf tek- hammen bedelı 1200 lıra olup iha- ve tartnamesı veçhıle açık e1' eti 
lif mektupları ihale günü azami lesi 14/8/9~9 Pazartesi günü. saat meye. konulmuşı_ur. Muhaınfllftlf 
saat 16 ya kadar encümende riya- 16 ~adır. ·~~~ak edecekler 90 liralık bedel~ (25~8) lıra (50) ~ııii 
sete verilir. Muvakkat teminatı temınatını ogleden evvel kapalı bu- olup ıhalesı 25-8-~39 Cuma fjer 
430 lira olup öğleden sonra kapa- lunmasma binaen öğleden evvel İş saat 16. dadır. lftı~ak ed~~e de1' 
lı bulunmasına binaen öğleden bankasına yatırarak makbuzile encü- (191) lıralık temınatı ogle • .,,. 
evvel it bankasına yatırılır. mene gelirler. sonra kapalı bulunmasına bı 1,. 

30-4-7-11 (1586) 30, 4, 7, 11 (1588) en öğleden evvel İf bankasına "t' 
tırarak makbuzu ile encümene • 

1 - 54 üncü adanın 36 sayılı ar
sasının sol tarafındaki 21 sayılı arsa
dan müfrez 19,50 metre murabbaın-
daki yerin satışı baş kitiplikteki '8rl
name veçhile açık arttınnaya konul
muştur. Muhammen bedeli 97 lira 
50 kuru, olup ihalesi 16. 8. 939 çar
'8mba günü saat 16 dadır. İştirak 
edecelder sekiz liralık teminatı öğ
leden sonra kapalı bulunmasına bi
naen öğleden evvel İş bankasına ya
tırarak makbuzla encümene gelirler. 

2 - 61 inci adanın 734. 75 metre 
murabbaındaki 31 .32 sayılı arsanın 
satışı baş katiplikteki farlnamesi veç
hile açık artınnaya konulmuştur. 
Muhammen bedeli 2939 lira olup 
ihalesi 16. 8. 939 çarşamba günü sa
at 16 dadır. lıtirak edecekler 221 li
ralık teminatı öğleden sonra kapalı 
bulunmasına binaen öğleden evvel 
İş bankasına yatırarak makbuzla en
cümene gelirler. 

1 - 645 sayılı sokağın Etref
pafa meydanından itibaren 1000 
metrelik kısmının her iki tarafın
da kesme kordon çekilmesi ve 
noksan kısmının ikmali iti bat 
mühendislikteki ke,if ve fartna
mesi veçhile 18-8-939 Cuma gü
nü saat 16 ya uzatılmıttır. Mu
hammen bedeli 2700 liradır. 

lttirak edecekler 202 lira 50 ku
rutluk teminatı öğleden sonra ka
palı bulunmasına binaen öğleden 
evvel İf bankasına yatırarak mak
buzile birlikte encümene gelirler. 

2 - Tramvay hayvanlarının 
35000 kilo kepek satın alınması 
bat katiplikteki tartnamesi veç
hile 18-8-939 Cuma günü saat l& 
ya uzatılmıftır. Muhammen bede
li 1050 liradır. lstirak edecekler 
79 liralık teminatı öğleden sonra 
kapalı bulunmasına binaen öğle
den evvel İf bankasına yatırarak 
makbuzile birlikte encümene ge

1, 7, 11, 14 (1592) lirler. 
3 - Tramvay hayvanlarına 

1 - Belediye merkez binasına 35000 kilo arpa satın alınması 
ait kalorifer dairesinde yeni kalorifer bat katiplikteki tartnamesi veç
kazanı tesisi baskatiplikteki şartna- hile 18-8-939 Cuma günü saat 1& 
mesi veçhile açık eksiltmeye konul- ya uzatılmıttır. 
m\14tur. Muhammen medeli 1400 lira-

Muhamman bedeli 1400 lira olup dır. lttirak edecekler 105 liralık 
ihalesi 14/8/939 Pazartesi günü sa- teminatını öğleden sonra kapalı 
at 16 dadır. iştirak edecekler 105 li- bulunmasına binaen öğleden ev
ralık teminatı öğleden sonra kapalı vel İf bankasına yatırarak mak
bulunmasına binaen öğleden evvel İş buzile birlikte encümene gelirler. 
bankasına yatırarak makbuzile encü- 4 - Tramvay hayvanlarına 
mene gelirler. 20000 kilo saman satın alınması 

lirler. 11• 2 - 914 sayılı sokakta 38,. .,. 
lı binanın yıkılarak enkazı~•~ tif 
tılması hat mühendisliktekı ,:Vr
ve fartnamesi veçhile açık ..,est 
maya konulmuştur. Muha~ 'J7 
bedeli (15) lira olup ihalesı dd• 
8-939 Cuma günü saat 16 da 1'1" 
lttirak edecekler (1) lira (15) 1''' 
rufluk teminatı öğleden s~~ra de1' 
palı bulunmasına binaen ogle _k• 
evvel İf bankasına yatırarak .,...... 
buzu ile encümene gelirler· 1_., 

3 - Fen dairesine lüzumu ~,ıl 
bir adet Amonyak deve loP .,,a
makinesi satın alınması bat ]ıil• 
hendislikteki ~artnameıi veÇ,.tıı· 
açık eksiltme·ıe konulmuftur· lıJJ' 
hammen bect _li (575) lira .. 

0 
a't 

ihalesi 25-8-' 39 Cuma gün\J ( 44) 
16 dadır. lr ·!rak edecekler )el' 
liralık temir ·:ıtı öğleden s~?!ı~detl 
palı bulunn ısına binaen °,! .,.aJı· 
evvel if bar· casına yatırara"' 
buzu ile en ·imene gelirler·. ıİ-'e 

4 - Otr !.>üs i,letme daıre hd' 
(7000) ki' motör yağı satın ~e•İ 
ması ha, ' :.tiplikteki şartııjrııııf 
veçhile aç ': eksiltmeve kon(189()) 
tur. Muh· ,men bedeli C&ııt'' 
li"a olup · '-:a 'e•i 25-8-939 ede· 
günü ıar t 16 dadır. lstiral< 0··~· , . tı il 

cekler (142) liralık teınına aıııı' 
leden sonra kapalı buluJt~a.'1ıııt 
binaen riP.ledcn evvel i• ba.1'..rııe11e 
yatırara'.. makbuzu ile enc\J . 
gelirler. '1'iıı'1 

ett;ğini zannediyorum 1 

- Bilakis. içerimde büyük bir merak 
var. Marya hala tuhafıma gidiyor doğru

su.. Şu oda canını 1. Anlamıyor musu

Abdüş Riza Tütün 994 
komisyoncusu 

238 56 

2 - 645 sayılı sokakda yapılacak bat katiplikteki fartnamesi veç
beton yolda kullanılmak üzere 505 hile 18-8-939 Cuma günü saat 16-
metre mikap çakıl satın alınması ya uzatılmı,tır. 

928 yılı muamelatını muhte- başkatiplikteki keşif ve şartnamesi Muhammen bedeli 200 liradır. 
vi defterlerinin . ibrazı hak- veçhile açık eksiltmeye konulmuş- iştirak edecekler 15 liralık temi-
kında... tur. Muhammen bedeli 1313 lira nah öğleden sonra kapalı bulun-

5 - Bel-"diye akaratında?. 1 ııO 
kordon yalı caddesinde k~1~et1if1 
numnratajlı de o ve yazır.fl bit 
18-8-939 gününden itiba~J1tatt• 
senelik icarı baş kfıtiplikte 1 

a JcO: 
namesi veçhile acık artırına;edel• 
nu mu,.tur. Muhamnıe!1 5_g..939 
(510) lira olup ihelesı 2 tttil'~ 
Cuma günü saat 16 dadır. ·11at1 

edecekler (39) liralık teın;,,ıııt 
öğleden sonra kapalı ~ulun~85ııı' 
binaen öğleden evvel ış ban ....... eııe 

nuz? 
- Şu oda. 'rani turneden dönecek 

nktör için kilitlenen oda .. 
Birden aklıma geldi. Marya hala bir 

iki sant evvel, hiç de mutadı olmadığı 
halde perdenin iç taraftan koptuğunu 

söylemi ti. Halbuki yukarı kısımda pan-

Yukanda İsmi yazılı mükellefe 929 mali yılı için tarholunan kazanç olup ı'halesı' 14/8/939 Pazartesı· gu··- b" ••Wı d l · 
ki 

masına ınaen og e en evve ıf 

vergisine iit itiraz evrakının tel "ki itiraz komisyonunca tetkiki esna- nü saat 16 dadır. 1$tirak edecekler bankasına yatırarak makbuzile 
sında 928 takvim yılı muamelitını muhtevi defterlerin tetkikine lü- 99 liralık teminatını öğleden sonra birlikte encümene gelirler. 
zum görülmüıse de mükellefin terki ticaret etmesi ve hali hazır adre- kapalı bulunmasına binaen öğleden 5 _ Kartıyakada belediye ço-
sinin de bilinememesi dolayısile kanunen tutmağa mecbur olduğu ti- evvel İş bankasına yatırarak makbu- cuk yuvasında yaptırılacak kana-
cari defterlerinin komisyona ibrazı keyfiyeti tebliğ edilmediğinden zile encüme gelirler. lizasyon iti için haf katiplikteki 
3692 numaralı kanunun 10 uncu maddesi mucibince tebliğ yerine ka- 3 _ 645 sayılı aokakda yapılacak ketif ve tartnamesi veçhile 21-8-
im olmak üzere ilin olunur. beton yolda kullanılmak üzere 520 939 pazartesi günü aaat 16 ya 

kb ·ı encıı..-
yatırarak ma uzu 1 e 
gelirler. 

2931 
(lf;S6) 

11-16-20-23 



Um dal OIİl'İer ve Dcutsche Le· Fratelli Sperco 
ve şürekası A=~:."l~. Şürekası vante Linie Vapur Acentası 

,~UHARD LİNE " u M p A N y A s 1 HELLENİC LİNES Lm. BİRİNCİ KORDON REES G. M. B. H. HAMBURG ADR1A2'İCA s. A. oı 
--. .. KPOoL VE GLASGOV HATrl ANGHYRA vapuru 20,122 ağustos BfNASI rEL. 2443 . v NAV1GA2'10NE 

it 8osNtA. vapuru Ağustos bidayetinde THEOPHİLE GAUTİER vapuru 26 arasında beklenilmekte olup Rotterdam LONDRA. BULL HATI'l HERAKLEA vapuru 14 agustostan 19 C.İTI'A Dl BARİ motörü 10/ 8 tarihinde 
~~ ~I ve Glasgovdan mal çı.- A~s tarihinde gelerek ayni gün İs- Hambıırg ve Anvcrsa limanlan için BELGRA VİAN vapuru 5 temmuzda ağustosa kadar Rotterdam Bremen "" saat 8 de gelerek ayni gün saat 17 de ls-
~ve ayni zamanda Sellnlk ve tanbul, Pire, Napoll ve Marsilyaya ha- yük alacaktır. gelip yük çıkaracak ve aynl zamanda Hamburg llmarilan için mal alacaktır. tanbul, Pire, Napoli, Marsilya ve Ceno-
-~ce için mal alacaktır. reket edecektir. BALKANLAR ARASI Hull için yUk alacaktır. Tlll'SSALİA vapuru 28 ağustostan 3 vaya hareket edecektir. 
llbrı.ı relı: vapurların muvasalAt tarihleri. llA'ft'I ADJU'l'ANT vapuru 10 temmuzda ge- eylQJe kadar RoUerdam, Brem.en ve BRİONİ motöril 10/8 tarihinde saat 
bir ert ve navlwılan hakkında acenta Her tfhlü hahat ve malUınat ~in Bi- ZETSKA PLOVİDBA lip Londra için yUk alacaktır. Hemburg Umanları için mal alacaktır. 13 te gelerek ayni gün mt 17 de Pat-

teahhut altına giremez. Daha fazla rinci Kordonda 158 numarada LAU- A. D. KQTOR LjVERPOOL HATl'J ARCTURUS vapuru ıı eylfilde 17 mos, Leros, Kalimnos, İstanköy \'e Ro-
tat.uat a.lnıalı: için T. 80ftD Rees ve Şr. RENT REBOUL ve ŞERhd vapur acen- HLOVCENn ALGERİAN vapuru 20 temmuzda U- eylQle kadar Rottcrdarn, Bremen ve dosa hareket edecektir. 
::.:ı~ telefon numaruına müracaat taına mUracaat edilmesi rica olunur. Vapuru 12 Ağustos 939 cumartesi gU- V:rpooldan gelip yük ç~k:U'acak ft ay- Hemburg limanlan için mal alacaktır. BRİONİ motöril 14/ 8 tarihinde saat 
---- rica olunur. TELEFON:! 3 1 5 nU Köftenceden gelip 13 ağustos 1939 nı zamanda Liverpool için yük alacak- BELGRAD vapuru 25 eylrudeo % ilk 8 de gelerek 15/8 de saat 11 de Pire, 

·~-----------·------------- pa7..ar gfuıU saat 12 de: tır. ilk tefrine ~dar ~~· Bremen ft Korfo, Porto, Brindizi, Valona, Draı;. 
• Pire - Arnavutluk limanları - Kotor- ID Hamburg limanlan ıçın ~ al~ktır. Gravoza, Spalato, Zara, Fiyume, Tries-

T. C. Ziraat Bankası 
• Dubrovnik - Split Venedik ve Triesteye D Al• R• LEVANTE vapuru 9 ilkteşnnden 15 te ve Venediğe hareket eder. 

hareket edecektir. r ı ıza ilk teşrine kadar Rotterdam, Bremen ve LERO rnotöril 17/8 tarihinde gelerek 
ANGLO EGYPTtAN • Hamburg Umanlan için mal alacaktır. ayni gün Patmos, Leros. Kalimnos, Is-

MAİL LiME •• tanköy ve Rodosa hareket eder. 
1[111'11111~ tarihi: J888 PİRE MARSİLYA ve PİRE B~'YRUT u 1 DEN NORS'KE MıDDEL· VESTA v 20 '8 .. __ :L•-d 1 

_,,. HAYFA. İSKENDERİYEYE hat n en apuru , , 441= e gee-
Sermayesl : ıoo.000.000 Türk liraSL. •CAİRO ctTY. LÜKS VAPURU ile ~ HAVSLIN.JE, OSLO rek ayni gün Midilli. Selinik. Dedeağaç, 

$Ube Ve ajan adedi: 262 Marsilya için Beyrut-Hayfa-İsken- Doğum ve Cerrahi Kadm ~ BOSPHORUS vap~u 30 ağustostan İstanbul, Burgaz, Varna ve Köstenceye 
Zirai \'e ticari her nevi Banka muameleleri hareket tarihleri deriye ic:in. har~ket hastalıklan Operatöril 1 eylQle kadar Diyep ve Norveç liman- hareket eder. 

•ARA BbltKTtRENLERE 28.800 LtRA tarıhlen OY ALE NEERL 
24/ 8/ 1939 18/ 811939 Her gün hastalannı saat Uçten son- lan için mal alacaktır- R AN 

DalAMtYE VERECEK 7/ 9/ 1939 ı19/1939 ra Atatürk caddesi ·Eski Birinci (Bu vapur Norveç~ için.ancak DAfSE KUMPANYASI 
Ziraat bankasında kwnbarab ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en az (50) 21/ 9/ 939 15/ 9/ 939 kordon• 222 numaralı muayeneha- 31 ağustosa kadar tahmil edecektir.) ULYSSES vapuru 15/8 tarihinde ge-

br.s. bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a Ue aşağıdaki plina göre ik- GOULANDRİS BROTHERS LTD. nesinde kabul eder. BALKİS vapuru 25 eylQlden 28 eylQ- lcrck Burgas, Vama ve Köstence liman-
~ Jağıblacaktır : PİRE TELEFON : ıt81 le kadar Dleppe, Dilılkek ve Norveç li- lan için yük ahırak hareket edecektir. 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Ura S 02 L~::Bm'I 1 L manian için mal alacaktır. PYGMAL10:i vapuru 21/81939 tari-
f • 500 • 2.000 • <tJIEA BEi.LA )) BOSPHORUS motörll 25 ilk lq- hinde gelerek Rotterdam, Amsterdam ve 

t • 250 • LOOO • Ltiks transatlantik vapuru ile Pire D ok tor rinden 28 ilk teşıine kadar Diyep Dün- Hamburg limanları için yi1k alarak ba-

E ~ ıE ~ ~E ~ ~s:E·~~:~~:.:=er~~ Alı· AgaA~ o·ınel ::,~Norveçlimanlan~yUkala-:::~::.;;.ı:.~: 
b..._ - Pireden hareket tarihi D. T. R. T. burg lınınnları ıçın yük alarak hareket 

•l\.IUl.T: Hesaplanndald paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı dUşmi-
9 EylOl 1939 edecektir. 

~ ikramiye çıktığı takdirde yüzde 20 fazlasiyle verilecektir. Ge k lnnn lAt tarihleri. ~A motörll 15 ağustosa ~ H E R M E S vapuru 18/9 tarihin-
lkllr'lllu .-ede 4defa,1BTW.1 Birind Unun, 1Martve1 Haziran t.rih· kre vap~r 

1 
rtmuvasalunlan hak ÇOCUK HASrAUKLARI bekleniyor. Tuna liman1an için mal ala- de gelerek Rottcrdam. Amsterdanı ve 

......__ • -Mı Ltlr gere vapur ısım e ve nav • 
.. ._... ~ea • • -,. kında acenta bir t , !-hüt altına giremtt. M'fJrABASSISI caktır. Hamburg limanlan için yük alarak ba-
______________ !!!m _______ .. __ _.. Daha faz:a tafsil.At a!mak için Birinci Yaz meniminin sonuna kadar cmnu- SZI«;ED motöril Ağustos sonlanna reket edecektir. 

Kordonda 152 numarada •UMDAL• tesi ve pazardan nıaa&ı bft ıtln luısta- doğru bekleniyor. Tuna limanlan için SVIENSKA ORiENT lJNtEN 

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

OSMANIY~ 
Sirkecide 
••••••••••••••••••••• 

Bu her id otelin müateciri Tirkiyenin en eski otelc:İIİ 
•• 

B. Omer Lütfi Bengü 
di r 

44 Senelik • t~li idaresile bütün m~ kendisini ..... ~ ....... 
L.~letinde misafir kalanlar evlerindeki nhati bulur1ar •• lıtanbulda 
~"Ege ve lzmirh1er bu otellerde bum.urlar ••• 

lfuausiyetleri çok olan bu oteDerin fiyatlan ela rebhet kabul etmi
hcelı derecede ucuzdur ..... 

1939 Yaz Modası 
4.wıw ..._ '-fa bplaya etin~ ültra - vi)'ole ııl)w .a-

PANO R A 
G01fEŞ G0ZL0KLER1 Y Al.NJZ 

Hilal 

KRJSrAL DO KOŞ CAMLAR 
MODERN ÇERÇIVELEIL 

\.., 2'0P2'ANCILARA AYRJCA rENZiı.Ar 

- ,.rl "----=---~~--~~~---~~~~--~~~-~~ 

umumi deniz Aa-ntalığı Ltd. müracaat lanm eskisi gibi IKtNCI BEYLER so- mal alacaktır. BRAGELAND motörü 15/8 tarihinde 
edilmesi rica olunur. katında 84 numaralı muayenebanesia- DUNA motörü 7 eylule doğru bekle- gelerek Rotterdam. Hamburg ve Skaa-

Telefon : 4072 MUdüriyet de kabul eder. niyor. Tuna limanlan için mal alacaktır. diııavya limanlan için yük alarak bare-

Telefon : 3171 Acenta Evi BIRlNCt KORDON No. m.. SERViCE M ARtTfME ke~~ND motöril 22/8/939 tari-

• .... ROVMAIN hinde gelerek Rotterdam. Bamburg " 
~ Skandinavya liınanlan için yOk alarak 

T T • u il A . DURO~TOR vapuru 2 eylalde ~kle- hareket edecektir . aze emJ z cuz aç nıyor. Köstence, Kalas ve Tuna liman- BARDALAND motöril 31/8/939 tart-
ları için mal alacaktır. binde gelerek Rotterdam, Hamburg ve 

Her Türlü Tuvalet Çe.citleri A.RMEMENT TEWriK skandinavya limanıan için yUk alarak 
T hareket edecektir • 

• BORELAND motörU 13191939 tarl-

H d"' N•• h t ç ANGLE MABRO vapuru 9 a~ b' de 1erek Rotterdam. Hamburg am ) UZ e 30Ç3f bekleniyor. Köstence ve Kalas için mal Sınkandi: N 1. ı. ~ 
ala_ı..,__ vya ve orveç _nnan_n ~ 

cwı.ur.. yUk alarak hareket edecektir. 

Eczanesi• Vapurlann ~ket tarihleriyle nn- SAGOLAND motanı 21111911 t.rl-
l~lardaJd değişikliklerden acentlı m• hinde gelerek Rotterdmn, U....harg 98 Sıhhat 

"' • BAŞTUBAK Bllyük Salepçioğlw lwu lwpnda.. 

'•' ... . .... -: ."'-"",..., 

Siz de bu kremden şaşmav1n17. 

BALSAMIN 
Sıhhat bakanbğınuı resmi ruhsatını 

haiz bir (en ve bilgi mahsulüdür. 
Bütün cihanda elli senedi: dabna ÜS· 

tün ve e§Siz kalnuştu. 

Krem Balsamin 
Uzun bir tecrübe mahsulü olarak vü

l'uda r,ctirilmiş ycgiıne sıhhi krem
lerdir. 

Krem Balsam in 
Şöhretini a ve şarlatanhkla değil, 

sıhhi evsaluu Londra, Paris, Berlia, 
Nevyork gilzellik enstltfilerinden yüz
lerce krem arasmda birincilik mükifa. 
tını kazanmış ohııakla iııpat etmiştir. 

Krem Balsamin 
GiindUz lçhı yağsız. gece için yağb ve 

halis acı badem ile yapılnut gündüz \'e 
gece şekilleri nrdır. 

KREMLERi 

KREM BALSAMIN; öteden beri bm"'m'f hususı vazo ve tüp şe.khnde satıhr. 
iNGiı.Jz KANZUK ECZANESl BEYO<'aLU • İSTANBUL 

Aliağa Çil tlıği P. T. T. Şefliğin
den: 

1 - Bedeli ke§fi 934 lira IS kurut olan idare binaımm tamiri mev
cut ke,ifname ve §IU1namesine tevfikan 21. 8. 39 tal"ihine müsadif 
pazartesi günü saat 11 de ihalesi yapılmak üzere 6. 8. 39 tarihinden 
itibaren açık eksiltmeye konulmuftur. 

2 -Muvakkat teminat 70 lira 06 kuruıtur. 
3 - Talipler ketifname ve ıarmameyi görmek üzere tefliğimiz ile 

lzmir merkez müdürlüğüne müracaat edebilirler. 
4 - Yukarıda bildirilen gün ve saatte teminat makbuzları ve yapı

lacak eksiltmede bizzat veya resmi vekilleri bulunduğu müessesenin 
vekiletnamesile ve 2490 sayılı kanunun tarifah dahilinde bu ite lü
zumlu belgelerle Aliağa nahiyesindeki komisyonda hazır bulunmalan 
ilin olunur. 

suhyet kabul ebnez. . • • 
Daha fazla tafsi!At tçtn ATATtmK ~=~ 1iınan1an içbı 7tlk alanık 

caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der ' 

Zee ve Şsı. V9pur acentalığına mUrac.a· ZEGLUGA POLSKA KUMPA.NYASI 
iıt edilmesi ric.a olunur. 

TEl.EFON: !007/%808 
LEVA'NT vapuru .25/81939 tarihinde 

~elerek Anvers., Danzig we Gdynia il-
Det F orenede manlan için yük aıara1c hareket ._. 

cektir .. 

Dampskibs - s ... ıskab Hollanda Avmturalya 
COPENHAGEN Battı 

ON B~ GONDE BİR MUNTAZAM SPRİNGFONTEİN vapuru 30191939 

vısLEa tarihinde •Avusturalya ~ Yeni Zelan-
SER da limanlan iÇin yük alarak hareket 

ANVEBS • ROT'l'EBDAM • DANİ- edecektir. 

MARKA - BALTIK - sKANDtNAvtA &ERVICE HARlrlMB 
S/s. ~ARVE Ağustosun son Roamafn Kampanyasa 

haftasında yük alacaktır. PELEŞ vapuru 1 EYiM 939 tarihinde 
TUNİS motörü EylUlün birinci hafta- gelerek Malta, Cenova ve MarıriJ.ya 11-

sında yük alacaktır. manian için yük \'t! yolcu alarak hare-
SİCİLİEN rnotörü Eylfıliln üçllncü ket edecektir. 

baftnsında yük alacaktır. N O T : 
BROHOLM motöril ilktcşrinin birin- İlandaki hareket tarihleri ile navlun-

ci haftasında yük alacaktır. lardnld değişikliklerden dolayı acenta-
Fazla tafsilat için F evzi paşa bulvann- mız mesuliyet kabul etmez. Daha fatla 

da No. 7 (Osmanlı Bankası ittisalinde) ttı!silat için İKİNCİ KORDONDA FRA· 
t. j, NAHUM acentclijine müracaat TELLi SPERCO vapur aceotasuıa mil-
edilmesi.. racaat edilmesi rica olunur. 

TELEFON : 3394 TELEFON : ZOM/2005 

lzmir ziraat Mektebi müdürlü
ğünden: 
Orta lmktehi pek iJi n iJi derecede bitirmit olanlardan bu sene 

mektebimize leyli ye meccani olarak 40 talebe alınacaktır. Talip olan
larnı fel'&İtİ mektep müdürlüiünden ve bulunduklan yerin ziraat mü
dür ve memurlarmclan öiream&rler. Kayıt ve kabul müddeti 1 Tem
muz 939 ili IS Ağustoe 939 tariline kadardır. 

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

Urla tahaff uzhanesi müdürlü-
ğiinden: 
1 - Eluiltmeye konulan İf: Urla tahaffwıihaneli dahiinde tephirtıane, to-

runma. ıiJinme, ,.bnma, atı dairelerinde ,.aptmlacak kalorifer teaisab. 
2 - Muhammen kqif bedeli: 4529 lira 71 kuruftm-. 
3 - Eksiltmenin tekli: Açık olarak yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat: 339 lira 73 kurut olup makbwı: mukabilinde 

Urla tabaffuzhaneai veznesine yabr11acaktır. 
5 - Eksiltmenin nerede ve hangi gün yapdacaiı: tbale 25 Ajmtos 939 

Cuma günü saat 1 l de Urla tabaffuzbanesi binasmda yapdacaktır. 
ite gireceklerin kanunun tayin etmİf olduğu vesaiki ibraz etmeleri lirımd ... 

istekliler keıifnameyi ve f81'buuneyİ gönnek üzere her gün Urla tahaffuzba
neaine müracaat edebilirler. 

11, t3, ıs, ı-. 2924 (1654) 



SAlllPS ıı !1 ACUSTOS C UM A 

Vaziyeti ancak mucize kurtarabili . 

bu şehrin Alman olduğunu Danzig senatosu 
Fakat bu Polonya 

birdenbire ilan edebilir 
• • 
ıcın der hal bir harekete geçme işareti olacaktır 
' 

Försterin söyliyeceği nutuk Salzburg mülikatı 
. 

Hitlerin maksadını ve Danzigin ne Italyan ve Alman hariciye nazırları 
zaman ilhak edileceğini bildirecek bu mülakata neden lüzum gördüler? 
Vaşington 10 (AA) - Polonyanm 

Amerika birleşik devletleri nezdindeki 
büyük elçisi B. Potocki, hariciye neza
retinde nazır muavini B.Sumcr Wells'i 
ziyaretten çıktıktan sonra gazetecilere 
fU beyanatta bulunmuştur: 

Danzig meselesinin A vrupada mey
dana çıkardığı buhranı, ancak bir mu
cize halledebilir. 

Danzig ayanı serbest şehrin artık 
Alman olduğunu birdenbire ilan edebi
lir. Fakat bu, Polonya için de harekete 
geçmek için bir işaret olacaktır. 

Paris 10 (A.A) - Ekselsior gazetesi, 
B. Försterin dün sabah Danzlg tayyare 
meydanında bir kaç gazeteciye Ye bu 
arada kendi muhabiri Amire Guerber'c 
verdiği beyanatı neşretmektedir. 

B. Förster demiştir ki: 

Paris 10 (Ö.R) - Moskovada Ingiliz
Fransız - Rus askri müzakereleri baş
larken aynı zamanda Salzburgda Alman 
ve Italyan hariciye nazırlarının mü!Uka
tı da vukubu1acağı hakkında verilen ha
ber sadece bir tesadüf sayılmıyor. Bu 
tesadüfte vaziyetin bir timsali görüle
bilir. Yani, sulh cephesi o kadar Jnıvvet
li olmuştur ki totaliter devletler düşün
meğe ve hareketlerinin muhtemel neti
celerini uzun uzadıya ölçmeğe mecbur 
kalıyorlar. 
Diğer taraftan Macar hariciye nnzırı 

Kont Ksaki de Italya hariciye nazırı 

Kont Ciano ile görüşmüştür. Macaris
tana orta Avrupa işlerinde mühim bir 
rol düşmektedir. Bu itibarla, Budapeşte
dcki bazı Alman entrikaları ltalyan dip
lomasisini endişeye düşürmekten geri 
kalmamıştır. ltalyan diplomasisinin şim
di göstermeğe çalıştığı ihtiyatın tesirleri 
Danzig meselesinde de görülmektedir. Alman ve Italyan hariciye nazırlan bir masa bCI§ında . 

Führerimle yaptığım görüşmelerin ne
ticesini size bildirecek değilim. Sürprizi, 
yarın akşama, Lancenmarckt'da söyliye
cer,im nutka saklayınız. Almanyaya il- 1-'ow11ya maT...şalı Smigli Ridz FTansız eTlronıharbiye Teisi ile kontL§U'l}OT Roma 10 (ö.R) - Papanın gazetesi 

olan «Oservatore Romana> Polonya ta
rafından Danzige verilen nota hakkında 
şunları yazıyor: Bu nota, Danzig senato
sunun mühim bir deklarasyonu tahrik 
etmek neticesini vermiştir. Danzig sena
tosunun cevabı fiilen, Polonya gümrük 
müfettişlerine karşı hiç bir tedbir almak 
niyetinin mevcut olmadığı merkezinde
dir. Yani bunlar hem Danzige doğru ya
pılan nakliyatı kontrol edebilecek, hem 
de Polonya menfaatl"'rini korumak va-

Berlin 10 (ö.R) - D.N.B. ajansına riyat Alman umumi efldirında endif' 
göre Alman ve Italyan hariciye nazır- uyandırmakla beraber siyasi mahfill' 
ları, iki memleketin müşterek siyaseti- de aynı tesiri yapmamıştır. Alınan # 
ni alakadar eden meseleleri tetkik et- lomasisinin istikbali tehlikeye auşu; 
mck üzere Salzburgda buluşacaklardır. cek bir harekete girişmezden evvel Jll el' 
Eyi haber alan mahfillerde bu mülaka- tefikleriyle vaziyeti gözden geçiritl
tın normal bir gayesi olduğu tasrih edil- lüzum hissetmesi eyi bir işaret tel tt1' 
mektedir. Kont Ciano bugün Salzburga edilmektedir. Fon Ribbentrop ile ı< 
hareket edecek ve ltalyanın Berlin se- Ciano arasındaki mülakatın, Macar tır 
liri de yarın bu şehre gidecektir. riciye nazırı Kont Ksaki tarafından Y::: 

Polonya milli müdafaa uazın 
tihakımızın en çabuk bir surette vukua 
gelmesi, bugiln her zamandan daha ziya
de elzemdir. Biz, bir harp istemiyoru7., 
fakat Fransa ve Ingilterenin, Po1onyaya 
yaptıkları milzaheretle, harbın çıkma

llllll çalışmalarını kabul edemeyiz. 
Bu arada, Ekselsior'un hususi muha

biri, B. Försterden ene zaman?> diye 
90rmuş. B. Förster de sözlerine şöyle 
devam etmiştir: 
Yakında, çok yakında. Yalnız bir 

teYin ehemmiyeti vardır: Alman malı 
olan Danzig, ana vatana iltihak etmeli
dir. Yarın söyliyeceğim nutukta, taleple
rimizin haklı olduğunu bütün dünyaya 
ispat edeceğim. Bizim bu hitabımızm 

reddedileceğini biliyorum. Eğer hareke-

te geçmek haklarımızı is' af ettirecek ye
gane çare olnrak tecelli ederse, o zaman 
harekete geçeceğiz. Ben, şahsen bir nn
laşmazbk çıkacağına inanmıyorum. Sul
ha inanıyorum. Fakat bunun için, de
mokrasiler de hüsnüniyet göstermelidir
ler. 

Varşova 10 (A.A) - Salfihiyettar me
\hafil, mareşal Smigli Ridz'in 1931 de Po-
1lonya Lejyonu kongresinde söylediği bir 
nutka ait olarak Völkischer Beobaclı
ter'de çıkan haberleri yalanlamaktadır. 
Völl~chcr Beobachtcr gozctcsine gö

re, m.ı!'eşal Smigli Ridz, 1931 kongresin
de sarıki şöyle demiştir: 

Pek yakında Almanyaya yuruyece
ğiz. llk hedef, Danzig ve şarki Prüsya
dır. Küstah Cermnnizm ile hesap gör
meğe hazır olunuz. 

Salahiyettar Polonya mahfilleri, ma
~alin böyle bir söz. söylemediğini ve 
esasen 1931 kongresine iştirak dahi et
memiş olduğunu tasrih eylemektedir. 

Danzig 10 (ö.R) - Danzig Gavlayteri 
B. Förster bu akşam bir nutuk vererel· 
Polonya <tahrikleri> karşısında Danzig 
halkının haklarını ve emellerini teyid 
edecektir. 

Danzig 10 (Ö.R) - Nasyonal sosyalist 
mahfillerinde tahmin edildiğine göre bu 
akşamki ntimayişte B. Förster Danzigin 
ne istediğini ve hangi hususatta Alman
yanın ona hakiki bir yardım vaadinde 
bulunduğunu izah edecektir. Danzigde 
bu akşamki nümayişin azami bir aza
met kesbetmesi için hazırlıklar yapılmış-

B. Förster 

tır. Her elli metrede bir yerleştirilen 
hoparlörler ahaliyi bu akşam Danzig se
na tosunun sözlerini mutlak dinlemeğe 
deıvct etmektedir. 

Londra 10 (Ö.R) - cDanzig meselesi 
nedir?> adlı bir broşür Danzig matbuat 
servisi tarafından neşredilmiştir. Bu bro
şür Alman programının yalnız Danzige 
münhasır olmadığını, Almanyanın Po
lonya koridorunu ve kendisinden ceb
ren koparılan diğer araziyi de istediğini 
göstermektedir. lngiliz gazeteleri bu gibi 
metinlerin Londra - V arşova - Par is ara
sındaki tesanüdü bir kat daha artırdığı
nı kaydediyorlar. 

Paris 10 (Ö.R) - Merkezi Avrupa lan kısn ziyareti takip etmesi de Jll 

vaziyeti ve bilhassa Dan1Jg meselesi dardır. 

Macaristan Alman projelerinde _, 
him bir rol oynamaktadır ve vaziY~ 
kat'i bir mahiyet alabileceği sırada ~ 
ver müttefiklerinin fikirlerini ö~ 
melde büyük menfaati vardır. 

Roma 10 (ö.R) - «Ciomale d'Jtal~ 
da B. Gayda Salzburgta Alman ve l V 
yan hariciye nazırlarının, Italyan ~ 
man ittifakının teşkilat ve işleınesi :. 
ycsinde iki memleketin işbirliğinde 
sıl olan neticeleri tetkik edeceklerini 1r-
zıyor. 

Londra 10 (ö.R) - Salzburgta ~ 
yan - Alman hariciye nazırlarının 
lakatında Danzig meselesinde~. b~ 
Macaristanın vaziyeti ve aşağı ~ 
Ahnan ahalinin nakli dolayısiy le ~ 

Pu.dape§teden bir manzara olan meselelerin de görUşüleceji b' 
zif esine devam edebileceklerdir. hakkında bu sabah.ki Ingilir. gazeteleri riliyor. 

Bu teminatın büyült ehemmiyeti vat'- kat't bir mütalaa yürütmekten sakını- Berlin 10 (A.A) § Kont ~ 
dır. Danzig ve Alman gazeteleri çok de- yorlar. Vaziyet tevakkuf devresindedir. yarın Salzburga gelmesi beklenJJle 

Tokyodaki müzakereler 

fa Polonya müfettişlerinin adedinin azal- Polonya gümril.k müfettişleri ihtilaf dir. B. Fon Ribbentrop ise bir k~ ~ 
tılmasından, hatta daha sadece bu kont- hakkında, cTaymis> gazetesi vaziyetin denberi esasen Salzburgda Fuchl ;-
rolün ilgasından bahsetmişlerdir. Böyle daha ziyade kötüleşmediğini kaydet- sunda istirahat eylemektedir. , 
bir ilga teşebbüsü en vahim hadiselere, mekle iktifa ediyor. Senato reisiyle Po- Eyi haber alan Alınan mahfiD -
belki de vaziyetin tamir kabul etmiye- lonya umum1 komi&..ri arasında bugün göre Kont Ciano Salzburgda ya.Jnıı 
cek şekilde fenalaşmasına sebep olabilir- dostane bir mülAkatın vukuu mümkün gün kalacaktır. 
di. Bu itibnrla, B. Försterin bu akşamki görülmekte idi. Italyanın Berlin büyük elçisi B. ~ 
nutkunun yeni bir vaziyet ihdas etmiye- Alman gazeteleri ise seslerini yükselt- llconun da Salz.burga gid~ ~--

Japonlar, görüşmelerin kesilmesine ve 
işe başkaları karışmasına kızıyorlar 

ceği tahmin ediliyor. meğe devam ediyorlar. Bu şiddetli neş- tahmin olunmaktadır. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~---~ 

Tokyo 10 (Ö.R) - Ingiliz - Japon mü
zakereleri bugün de devam ediyor.Japon 
baş delegesi B. Sutamaço Kato Tiyençin 
askeri otoritelerini temsil eden delege
lerin, müzakerelere tekrar başlanılma
dığı takdirde, gelecek hafta başında Ti
yençine hareket edeceklerini .söylemiş
tir. Fakat bu beyanat hiç bir suretle bir 
ültimatom şeklini almamıştır. 

Tokyo 10 (ö.R) - Harbiye nazırı ge
neral Itagaki, nezaretine ait meseleler 
hakkında imparatora izahat vermiştir. 
General, diğer taraftan, beynelmilel me
selelerin derhal halli hususunda ordu
nun siyasetinin hiç bir tadile uğramıya
cağını söylemiştir. 

Japon gazetelerinin bildirdiğine göre 
hariciye ve harbiye mümessillerinin iç
timaında, Ingiliz - Japon konferansının 
sürüncemede bırakılması dolayısiyle 

Londra nezdinde şiddetli bir protesto 
yapılmasına karar verilmiştir Tiycçin 
meseleleri, diğer üçiincü devletlerin mü
dahalesi olmaksızın Japonya ve lngilte
re arasında halledilebilir. 

Fransada Amerika mümessilleri ha
riciye nazın :1~zdinde bir teşebbüste bu· 
lunarak memleketlerinin Çin pnras~ me
sele' ınn alakadar olduğunu temin et-

Japon başvekili 

mişlerdir. Fakat Japon sefiri Amerikan 
teşebbüsünü reddederek Japonyanın bu 
mesele üzerinde, yalnız Ingiltere ile meş
gul olacağını bildirmiştir. 

Roma 10 (ÖR) - lngilizlerin Japon
larla müzahcıc lertı-1 ilerletmeğe müte
mayil olmad kları anlaşılıyor. cTaymiS> 
g117#telİ Londranın şimdilik Tokyo sc-

• firine talimat göndermeğe niyeti olma
dığını yazmıştır. Bu hareket, Moskova
dan gelen bazı haberlerle doğrudan doğ
ruya alakadardır. Bu haberlere göre 
Sovyet Rusya Çine iki milyarlık bir kre
di açacak, buna mukabil lngiltere de 

1 

bir milyarlık bir istikraz aktedecektir. 
Londra 10 (ö.R) - cTaymis> gazete-

sinin Tokyo muhabiri, Japon kabinesi
nin geçen Salı günkü lçtimaının neti-

1 celerini şu suretle tahlil ediyor: Ordu 
Şefleri Avrupaya karşı daha müspet bir 
siyaset takip edilınesini temine çalıştı
lar. Fakat kabinede umumi temayül ge· 
çcn Haziran kararlarının muhafazası le

Pekinde 
Bir inglJfz aleyhtarlığı 
lıornJtesf teıelılıül ettı 
Şanghay, 10 (A.A) - Pekinden bil-

dirildiğine göre, Pekin İngiliz aleyhtar
lığı komitesi teşekkül etmiştir. 

Pekin ve Tiençin İngiliz aleyhtarlığı 
komitelerinin umumi içtimaı, Tiençinde 
14 ağustosta yapılacaktır. 

Alnaanyaya giden 
İtalyan deniz heyeti 
Berlin, 10 (A.A) - Alman donanma

sının daveti üzerine Almanyaya gelmiş 

olan İtalyan deniz heyeti, Alman donan
mnsının bazı cüzütnmlarına binerek atış 
talimlerinde hazır bulunacaklardır. 

hinde idi. Yani Avrupada mihver devlet- timatom mahiyetinde olmadığını beyan 
leriyle daha sıkı bağlarla bağlanmaktan eylemekte, bununla beraber bazı sala
sakınılmnsı taraftarı idi. Askeri mümes- , hiyettar Japon mahfilleri bu teşebbüsün 
siller ise buna muhaliftirler. kat'i bir ihtar mahiyetini taşıdığuu te-

Tokyo 10 (A.A) - Resmen bildiril- barüz ettirmektedir. 
diğine göre hariciye nazır muavini B. Tokyo 10 (A.A) - Japonyada oturan 
Kato, Ingiltere bUyUk elçisi B. Craigieyi Çinliler bu sabah Tokyo sokaklarında 
önümüzdeki hafta başına kadar Londra- lngiliz aleyhtarı büyük bir tezahür ter
dan konferansa devam için beklenen ta- tip etmişlerdir. Alay halinde lngillz bü
limat gelınediği takdirde Tiyençin Ja- yük elçiliğine doğru yürümüşler ve yol
pon ordusunun Tokyodaki mümessille- da yine lngiliz büyük elçiliğine giden 
rinin Tokyoyu terketmeğe karar ver- diğer bir Ingiliz aleyhtarı Japon teza
diğinden haberdar etmiştir. hürcilleri ile buluşarak bir kat daha faz-

Japon hariciye n('zareti bunun bir fil- lalaşmışlardır. 

lngiliz hava manevraları 

Bombardıman tayyare
leri toplarla selamlandı 
Londra, 10 (Ö.R) - Hava nezareti Jike hAsıl olmaması için sabit .bal~ 

tarafından şu tebliğ ne.~rediJıniştir: aşağı çekilıniştir. Düşmana kUçUlc ~ 
Fena rüyet şartları ve yağmur saat 16 !ar halinde hücum eden avcı taYY--~ 

ile 22.30 arasında iki tarafın gayretleri- büyük zayiat verdirmişlerdir .. ~~ .. 
ne de engel olmuştur. Bu sebeple saat uçan düşman tayyareleri toplar ı~ 
22.30 da manevraların muvakkaten tati- bir hedef teşkil ediyordu.. B~ 
]ine karar verilmiştir. •Muhasamnh bu üzerinden uçanlar ise avcı taYY 
sabah snat beşte tekrar başlamıştır. ce kolayca avlannbiliyordu .. 
Bombardıman tayyarelerinden bir grup __ _,,._ 

Birmingama kadar girmiş ve tayyare U k Şarkta 
dafii bataryalarının ateşiyle sclamlana- z a 
rak daha şimale harekete mecbur kal- BEY AZLARIN 
mıştır. Vcstland arazisi üzerindeki uzun YILDIZI sONEBSS~--
uçuşlar düşman mürettebatını yorgun Londra, 10 (Ö.R) - Cenub~ n~ 
bırakmış gibi görünüyordu. Bu sabah harbiye nazırı Johansburgda btr f" 
saat dokuza kadar fena hava sebebiyle söyliyerek Uzak şarkta beyazlar;;~ 
hareketler pek güçtü .. Düşman tayyare- dızının sönmesi halinde bunun.~ 1i , 
leri ancak az bulutlu olan bir koridor- tehlikeli akisleri olacağını soY 

1.~ 
·ueıı--

dan geçmeğe mecbur kalıyordu. Bu da demiştir ki : A vrupad~. bazı ını ~ 
müdafaanın bunların üzerine bütün ate- karşılıklı kinlerle korleşerck, dt« 

··· · veya bu ~"1 
şini teksif etmesine i.mkfuı verdi.. adamların prestıJının şu d -

Ekseriya alçaktan uçrnağa mecbur ka- te değil, bütün beyaz ırka ait ol 
lan iki taraf tayyarelerine karşı bir teh- unutmaları teessüfe şayandır .. 


