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TELEF Nı 2697 

• Singapura gönderilen 
Hintliler 

Londra 11 ( ö.R) - Hindiatandan Sin
ppma 3000 qi6k yeni bir kuT'ftt pl
miftir. Bun1ann beraberinde topçu m
vetlerile sıhhi teaİlat da mevcuttur. 

Yeni A.. Matt. .. ..m S.·b ata. 

illi ef dün kral Karolla görüştü 
Istanbula şeref veren lnönü 

Trakya manevralarında 
da hazır bulun.acaklar 

Milli Şef 1nünii 

iki mühim 
Hadise 

---{::?--

Danzig mitingi ve 
Satsburg mülakatı 

Milli Şefle majeste kralın müldkat ettikleri Dolmabahçe sarayı 

lıtanbul 11 (Hu•u•İ) - Cümhurreirimiz Milli tcualından iatikbal edildiler. 
Sel lnönü ve bayan lnönü, refakatlerinde harici.ve Ha_yc:larpaşa iatas.vonunu dolduran kalabalık bir 

HAİii OCAKOtaLU 
vekili B. Sükrü Saraçoilu olduğa halde bu •abah halk kütleBi Milli Seli dakikalarca alkışladı. 
•aat onda ıehrimizi ıerellendirdiler. Dahiliye, Ad- Rei•icümhur Ulev vapuru ile Dolmabahçe aara-
liye, Nafıa, Maarif velıilleri, OrReneral Fahreddin Yına hareket bu'VUTdalar. 
Altay, lzmir mebu•a B. Celal Bayar, vali B. Lütfi Vapurda Milli Sel l(eneral Fahreddin Allaya, 

l~ Son kırk sckiz saat içinde iki mü
~ hadise ohnuttur. 

Kudar, l•tanbal lnımandanı, vilayet, parti erlıanı - SONU 3 ONCC SAHİFEDE -

Bunlardan birisi Danzig.lilerin 
>'lpbldan muazzam miting, diğeri 
de ltaJya hariciye nazırı Kont Cia
~nun Alman hariciye nazırını Sals
"'Urgda ziyaretidir. 

Danzig0lilerin yaptıkları nümayiş
~. ~örster. giinlerden beri endişe ile 
~enen nutkunu söylemi~tir. 
.1~ Förater Danzig Nazilerinin reisi
...... Ve Alman diktatörü Hitlerin 
Çolt itimadını haiz bir phsiyettir. 

Polonya orduları baş kumandam
llln çok enerjik olan nutkundan 
llıonra Förater·in söyliyeceği sözler 
'İYaai mahfellerde büyük bir merak 

Parita meselesi 
Vapur hili limanımızda 

Beynelmilel musevi muhacirlerine vardım 
cemiyeti müme•sili tayyare ile şehrimize 

geldi oe gazetemize izahat verdi 

l"t alaka ile bekleniyordu. F • •k J _J •k • .J / , 
Hatta Förater·in bu nümayiş es- ini eae ae 1 1 VapUT aO USU mUSeVl 

"'8.nda Danzig senatosunun Al- h b / d .. l ~yaya ilhak kararını tebliğ eyle- mü aciri u un uğu soy eniyor 
~ini bile ümid edenler vardı. Günlerden beri muhtelif rivayetlere Bu zat, Parita vapurunun geçirdiği 

Çünlı:.ü daha evvel Hitlerle Förs- dayanarak Parita vapuru etrafında bir maceranın bütün safahatını ve burada 
~ arasında vukua gelen hususi bir çok doğru yanlış neşriyat yapı,lmıştı. alacağı tedbirlerin mahiyetini muharri-
aörü•me ve Almanyadaki askeri ha- o·· da b" --L--'-'-:- .; .... ~ ...... izah tmiş d miştir' ki tir v •• • • •• un gece yansın ır mww.n;.ı.nıuu. a~ e ve e : 

.hklar böyle hır tahmıne çok mu- bu vapur ;meselesini halletmek tızere - aParita• vapurunun vasıtadan 
'-İddi. tayyare ile İskenderiyeden tehrimize mahrwn kaldığı cihetle İzmire iltica 
Eğer böyle bir kararla karşılaşıl- gelen beynelmilel musevi muhacirlerine mecburiyetinde kaldığını İskenderunda 
~ bulunulsaydı, bu hareket kor- yardım cemiyeti miimessili ile bir ko. bulunduğum mrada Londradan aldığım 
tıJan bir harbin başlangıcı olacaktı. nuşma yapmıştıİ-. _ SONU 4 ONcO SAHiFEDE _ 
Fakat Danzig Nazilerinin reisi ka-

~ hakkını Hitlere bıraktı. Ona kar- B RUZVELT DJYQR KJ t ~lenilen itimadı hararetle an- • : 
"'lllttı. Onun işaretini beklemek lüzu
!Qunu iJave etti. 

Eğer bir harp tehlikesi 
başgösterecek olursa ... 

Gerçi Danzigin Alman olduğunu, 
~iz asırlık Alman topraklarının 
i.~Vatandan uzak kalamıyacağını, 
~ernehal Veraay haksızlığının ta
"-ır edileceğini de israrla müdafaa 
~rniş ise de bu sözler şimdiye ka-
11_ çok defa tekrarlanmış iddialar- l h 
~bulunduğu cihetle vaziyeti de- "Kongreyi içtimaa çafıracafını, si ci ambar-

,.rrnedi. aosunun kaldırılmasını ve bitaraflık kanu-
1vıeaele bu nutukla ne vehametini e 

i;tırrnış, ve ne de endişeleri hafif- nunun tadilini kuvvetle isti yecefim,, 
lıkıiştir. • 
F·· k p 1 Vaıington 11 (ö.R) - Matbuat mü-L - orsterin nut unu o onya ordu-

"lltı L k d ·· 1 • b" meaaillerile konferansında Reiaicümhur 
oaş uman anının soz erme ır 

~llp t" d t }"' kk" t k ·· Ruzvelt fU beyanatta bulunnnqtur: L sure ın e e a ı eme mum- .. 
ııı:(llldu"" c Şu anda, kongreyi fevkalade olarak r. 

\' alnız bu arada nazarı dikkati içtimaa çağırmam için hiç bir sebep yok-
telL 'en b" kt d h dır tur. Fakat bir harp çıkmuı hakkında ı..ıeu ır no a a a var . 

Förster sözleri arasında Polonya- makul bir ihtimal baı gösterine kongre 

Piyango 
---~---

Büyük ikramiye 
bugün çıkacak 

--~-
30001.blA 

3'37 4 JCJ924 1fo. lal'CI 
bcdıeteal 

ıooo Lira Kazananlar 
IOJJJ J2JJJ J0'/58 

500 Lira Kazananlar 
37978 15648 36745 16777 24021 17823 
16358 33450 27148 8576 14471 25567 
20741 23347 8623 

zoo Lira Kazananlal' 
25429 29320 16504 5788 14094 32475 
26650 10476 9211 9214 4524 11859 
16866 17778 18372 17981 23841 19853 

99 36587 15425 23868 38689 10842 
181 30117 12444 37441 16197 1152 

7502 
- SONU 4 C'Nc'() SAHİFEDE -

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

Yarın 
iki mühim tefrikaya 

birden baılıyoruz 

-1-

Karımdan 
Gizlediğim Sır 
llaklld bir allt mace
rasının çok lçll 

bir ltlralı 

-2-

• • • • • • • 

Rumen kralı majeste Karol 

Rumen 
Kralı 

---··---
Dün saat üçe 
doğru lstanbula 

geldi 
iki doat deolet rei•i 
Dolma bahçede 

Mülaki oldular 

Fuarımıza 
Büyüklerimizi davet 

etmek üzere dün 
Ankara ya gitti ... 

Belediye Nlsi•1z. 
Ankaradan tstıinlRlla 
geçecektir.. . . . . ı 

Belediye ve fuar komıteai reısı Dr. 
Behçet Uz dün sabahki ekspresle 
An.karaya hareket etmiş, bir çok 
dostları tarafından Basmahane ve 
Karşıyaka ıstasyonlannda & teşyi 

edihniştir. 

ı B. Behçet Uz, Ankaiada fuar l§lerl 
hakkında allkadarlarla temaslar 
yapacak, başvekil doktor B. Refik 
Saydamı ziyaret ederek kendilerini 
fuann açılma törenine davet ede
ceklerdir. B. Behçet Uz fuar hak
kında da başvekile izahat verecek-
lerdir. 
Aldığunız malt1mata göre belediye 
ve fuar komitesi reisi doktor Behçet 
Uz, Ankarada işlerini bitirdikten 
sonra Istanbula geçecekler ve ev
velki alqam Istanbula hareket eden 
rei.sicUmhur Milll Şef ismet Inö
nünil ziyaretle Izmirlilerin tehas
ailrlerlııl, saygı ve bağlılıklarını arz 

1 edecekler ve reisicilmhurumuz ln
\ önünün fuarın açılma törenine şe

ref vermeleri için ricada buluna
caklardır. 

60 Milyon lira 
Istanbulun imarı için 

15 senede harcanacak 
lstanbul 11 ( Huaual ) - Şehircilik 

mütahauın B. Proatun bazırladıiı imar 
planının ilk onbet senede tatbik edilecek 
kwmları için aarfedilecek para teabit 
edilmiftir. 

Dahiliye vekili B. Faik öztrak tara
fından tetkik edilen bu onbet senelik 
imar programının ilk bet ıaenelik kıamı 
salı günü fevkalade içtimaa davet edi
len umumi meclise Yerilecektir. Kat'I 
teklini alan bu propamı aynen bildiri
yorum. 

Birind Mı .... propw 
Eminönil •Hal• Unkapam arasında

ki yollann açılması ve bu aahanm istim-
laki 3 milyon lira, Galatada Azapkapı • _,

1
_ .IL.L-L 

T peb 1 !-..o..!-l•L ; .. -.. 1 Dahiliye vekili B. F~ v.nnu•• e aıı yo unun muııu- Ye .....,_. 

milyon lira, Unkapanı • Şehzadebatı yo- 7on S 00 bin lira, Galata yolcu ..lonu e 
lu 2 milyon lira, Kuakö7 IDeJ'danuwı Karaköy yolu 200 bin linı, Azapbpı • 
tanrimi 1 milyon lira, Karaköy • Tak- Karaköy yolunun açılmua T• iltimlakl 
Iİm yolunun açdmuı •• istimlaki 2 mil- - SONU 1 iNCi SAJllnmB - ~ 

Ticaret Odasında 
lthalit ve ihracatçılar 
dün bir içtima yaptılar 
1zmir ihracat tacirlerinin iştirakiyle çıların dileklerini ticaret Vekaletine tele · 

dün saat 17 de ,ehrimiz ticaret ve sana- grafla bildfrmiJ ve oda umumi katibi de 
yt odasında bir toplantı yapılmıştır . Ticaret vekili ile telefonla görüşerek 

Bu toplantıya mmtaka ticaret müdür toplantıda tesbit edilen esaslan l7.ah ey-
~I\ Danzigi ilhaka hazırlandığından, derh~I .. içtimaa çağırılacaktır. Bu takdir· 
~anyanın böyle bir harekete mü- de, sılah aatıı ambargosunun kaldmlma
~ etmiyeceğinden, müdafaa ter- sını ve bitaraflık k~~ununun tadilini kuv Mevlevi • muavini B. Cevdet ve oda umum! kltibi lemlştir. 

t;:tının kuvvetinden bahaolunmuş- vetle talep edecegım.> 
· Vaıington 11 (ö.R) - Harbiye ve 
~ lialbuki Polonya hiç bir gün Dan- bahriye nezaretleri tarafından bir harp 
~iti statükonun değiştirilmesi kaynak komitesi teıkil edilmiştir. En
'at nda bir talepde bulunmamış- düstri patronlanndan ve tanınDUf ph-

. siyetlerden mürekkep olan komitenin 
~nzigi Alınan miJJi çemberleri vazifesi milli emniyete karıı bir tehdid 
~ . ~ak istiyenler Almanlardır. halinde Amerikanın muazzam kaynak
~ Ve talepleridir ki dünyayı lannı seferber haline koymakbr. Şu 

iN E ~ takdirde komite hükümetin icrai bir aja-

Taburu 
Unnani ltal'pte nasıl 

lılll'lllda ue neler 
yapa?-

• •Baber•den naklen deierli mubar· 
! dr &ABMİ YAGJZIN eseri.. 
• • ........................................... 

B. Turgut Türkoğlu da lştiri.k etmiş ve Vekil bay Cezmi Erçin tasavvur edi
takas i§lerl üzerinde konupnalar yapıl- len milşküllerin hiç birlsinin varid o].. 
mıştır. madığmı, takas lşlerinnl bir An bile ak-

Yenl kararname ile teşkil edilen ta- samaması için lizımgelen tebliiln derhal 
kas Limited şirketi henüz prim fiatlerini yapılacağını söylemiştir. 
ilAn etmediği için ihracatçılar, dış mem- Bugün gerek Veklletin ve gerek ta
leketlerden gelen takas siparişlerini ye- kas Limited ıirketinin şehrlmizdekl al&. 
rine getiremediklerini bildirmiş ve bazı kadaclrp ıhalzerlr~r müt~fIMtflY@.Shıe 
dileklerde bulunmuşlardır. Prim fiatinin liiT 
derhal teablt olumnamu iste myor. Alrnanyanm askeri manev-

• 



SAHIFE4 YENIASIR 
.................................................................................... p • • Piyango • 
j 12 ADADA mese es 

---..f:r·---

• • • • 
Italyan 

Tahşi atı 

Vapur hala limanımızda 
Beyne_lmilel mıısevi muhacirlerine yardım 
cemiyeti mümessili tayyare ile şehrimize 

geldi ve gazetemize izahat verdi 

Büyük ikra mi ye 
bugün çıkacak 

--ti-
- BAŞTARAFI 1 iNCİ SAHİFEDE -

ıoo Lira Kazananlar 
23028 8340 5309 4563 36945 36373 
1912 39284 4126 2842 27545 14451 
4254 27080 12046 31903 34546 16851 

12533 7802 35998 6416 243of'i9674 
4065 1656 18254 2363 9451 36121 
5574 31979 8816 5007 15828 35972 

12611 7824 12735 33366 26713 1768 

· Leros adası mühim bir 
tahtelbahir Üss •• oldu 

Fınikede de iki vapur dolusu musevi 
mühaciri bulunduğu söyleniyor 

- BAŞTARAFI 1 İNCi SAHİFEDE - Bunu haricen öğrendim .. Zira vapura 
• bir telgrafla öğrendim ve derhal Adana çıkarak mültecilerle temas imkAnını he
: Ankara tnrikiyle ve bnva yoliyle İzmi- nüz bulmamıştım.• . 

39546 12731 25357 32612 34911 5531 
3745 9793 

1 1 M b d • h J : re geldim.. - Buraya gelmeniz vapurda ne tesir 
ta yan at Uafın a yeni erze er ~ cHerşcydenevvel,İzmireınniyetmil- yaptı? 

50 Lira Kazananlar 
10931 38265 35976 28230 34378 8894 

4788 36927 13450 14437 4938 13905 
18378 15303 5009 21950 37903 38749 
218« 22427 

••••••••••••••••••••••••• 
Istanbul 11 (H~) - Bazı ecnebi 

mchafilden gelen aon haberlere göre, 
ltalyanlann on iki adadaki askeri faali
yetleri genişlemiştir. Mütemadiyen sev
kiynt yapılmaktadır. Itnlyanların büyük 
bir deniz UssU haline getirdikleri Leros 
adasındaki ahali diğer adalara nakledil
mişlerdir. Patnos adası da alelacele bo
pltılm.ıştır. 

Italyanın Adalar umum valisi Kont dö 
Vechi neşrettiği bir eminrname ile ltal
yan memurlarının yerlilerle temasları
nı kat'i surette yasak etmiştir. 

Leros adasında büyük miktarda ben
zin bulundurulmaktadır. Bu adada pek 
rnUhim bir tahtelbahir ilssü de kurul
muştur. 

tTALYAN MATBUATININ YENl 
HERZELER! 

ltalyada çıkan aylık mecmualardan 
l'cmmuz ayında çıkan Panorama mec
muasının altıncı sayısının 24-25 inci say
fnlannda Aladino imzaslyle bir yazı çık
mıştır. Muharrir makalesine şöyle başla
maktadır: 

clskenderun davasının halli ile hnki
kat te aydınla~ oldu. Bu davanın 
halli ile masrafları görenin Ingiltere, 
sulh cephesi taraftarı görünenin de 
Fransa olduğu anlaşıldı. Hntayın Tür
kiyeye ilhakının bir skandal olduğu bir 
kerre daha teeyyüt etti. Halbuki, bugün 
Fransanın. iade ettiği Sancak onn iti
mat edilerek teslim edilmişti. Bugiln 
Fransa, Sancağı TUrkiyeye satmakla 
vasilik haklarından vazgeçmiş bulunu

yor. 
Bunu da sırf Türkiyeyi çemberleme 

siyasetine almak istiyen Ingntereye hoş 
gt)rUrunek için yaptı. Türkiyenin elinde 
boğazların bulunmasiyle hem Ingiltere, 
hem Fransa, hem de Rusya ile te§rikl 
mesaisini kuvvetlendireceği zannedildi
ği için bu suretle harekete lüzum görül

dü. 
Y'ırmi sene evvelisi Türk esaretinden 

kurtulan ve asırlarca acı şartlar altında 
inlemiş olan Sancak ahalisi sevinirken 
yirmi sene sonra eski sahibine iade edil
di. Burasını münakaşa etmek doğru o1-
maz. Çünkü Fransa burasını ne bir mils
temlekesi ve ne de Fransa hakimiyeti
nin hUkiimrnn olduğu bir Ulkc addedi

yordu. 
Yalnız burada 25 Nisan 1920 tarihli 

San Remo anlaşmasını hatırlatmamız lfı
zım. O zaman biz.im delegemiz bu mua
hedeyi cltalyanın Anadoludaki menfaat
leri göz önünde tutulmak şartiyle kabul 
ediyorum> diye imzalamıştı. Italya dai
ma menfaatlerinin bekçisidir. 

Evet, bugUn Italya Milletler cemiye
tinden çekilmiştir. Fakat San Rcmo mu
ahedesi göz önünde tutularak onunla is
tişarede bulunulması lazımdı. 1936 Su
riye resmen istiklilline sahip olacaktı. 

• d'" ı··-.. di de b daki zavallı G lir l ık dı-• .. • •• , ••,,, .. ,, .... , .. .- ur ugu nez n u vapur - - e ge mez vapura ç ama gım-

. .. . . lara karşı bulduğum sempati ve anlayış- dan onlara haber gönderdim ve imdat 
Fakat, Fransa burada bır doneklik sıyn- tan ve gösterdikleri muavenetten dolayı acentesi sıfatiyle vaziyetleriyle meşgul 
seti takip etti~ ve bu hnl Milletler~- ne kadar miltebassis olduğumu size bil- olduğumu bildirdim.. 
yetinde de munakaşalara yol açtı. Ingil- dinn k ist . B k d" d gazete- Hi .. h · b hab · · onlan .. . . . e erım.. en en ım e - ç şup esız u enruz 
tere veya Fransa, Turkiyc ile hır mua- . . k .. b.1. . ki b 'bi va · · l cak? 
h d kd t kı ..... ki d b k cıyım ve pe ıyı ı ırım u gı - tatmin etmış o a . 

e c a e mc e ..ı. ur ye en ne e - . k Ö . al 
l . la ? A k b" h uk d bo- :t..iyetlerde meraklı havadıs verme ten - yle tahmin ediyorum .. Bu zav -
ıyor r. nca ır arp v uun a . ·· ·· kk" 
- zl d k . k M F ' ziyade, bu insani faciayı gazetecı gozu lılara gösterdiğiniz alakaya teşe Ur 
go ar an as er geçırme , ısır ve ı- . - · . .. .. . .. . 
ııs. tin ve bı"lhassa s·· k 1 .. ıle degil, ı.ns:ın gozu ile gormek ıcap ederim .. 

uveyş ana mı mu- . . . .. . ·-· . 
dafaa için yapılacak sevkiyatlardan isti- eder. .. . - . Muharrırımız m~.essıle, . verdı~ı ıza-
Eade. Netekim, bunu aa bize ispat eden Esas~n burada ~sadüf. etti~ :a~~ hattan .. d~layı teşekkur etmiş ve. insani 
Mısır Hariciye nazırı Ynhya paşanın ~amıyle b~ .mahıyetled.ir. ~ .. .. teşebbüsünde tam muvafiakıyetini ve 
Ankarayı z.iyaretidir. Dahası var. Fran- sının sempatili ve hararetli teesruru vapurun artık fu-ızasızca yoluna devam 
sız _ Türk anlaşması da esrarengizliğini milletinizin civanmertlik, insaniyet ve edebilmesini tememıi etmiştir. 
muhafaza etmektedir ve Türk _ Ingili:G merhamet şöhretlerini bir daha teyit ey- Pari.ta vapw·undaki bedbahtlar hak-

anlaşmasının aynıdır. Balkan devletle- !emiştir. kında dün muhtelif menbalardan elde 
rine verilen toprak garantilerinden Emin olunuz ki bunu bir kompliman ettiğimiz malfunatı ve rivayetleri de 
maksat ise, sırf Bulgaristanı korkutmak olarak söylemiyorum.. Bunu ila.na mec- kaydediyoruz : 
içindir. Lakin şurasını çok eyi bilmeli- bur eden sadece minnettarlığımın ifa- Dün de yazdığımız gibi Çekyadan Al-
dirler ki. çok tehlike ve maceralara yol ciesidir.. manlar tarafından kovulan bu musevi-
açmışlardır. c48 saatten beri hiç istirahat etmedim. }erin şehrimize çıkmalarına imk!n yok

Şimdi ise, mtihim bir sual karşısında- Bütün gayretlerim vapurun derhal ha- tur. Vapurdaki museviler, paralan ol-
yız. O da: reketini temine matuftur. Hiç bir An bu duğu ve her ihtiyaçları temin edildiği 

- Acaba Türkiye bu kndnrlıkla iktifa vapurda bulunan mültecilerin İzmire halde Karşıyaka vapurları, açıkta bulu-
edecek midir? sualidir. çıkmak niyetini beslemediklerini bildir- nan Parita vapurunun yanından gelip 

Senelerce evvel Kilikya Türklere ve- menizi rica ederim .. Sadece fors major geçtikçe iri harflerle yazdıkları bir !ev-
rilince, Tharaud kardeşler: sebepleri, yoluna devam vasıtalanndnn hayı museviler vapurun güvertesine as-

- Kilikyadan sonra Iskenderun de- mahrum kalan vapuru yolu üzerinde makta, vapur geçince tekrar içeri al
miş ve bilahara Türklerin şimali Suriye- bulunan ilk limana iltica mecburiyetin- maktadırlar. 
ye göz dikeceğini söylememişler miydi? de bırakmıştır. Bu levhada iri harflerle : 
Acaba Türkler şimdi Ingilizlerden Mu- - Vapura çıktınız mı? _ Su, eh.-mek, alkol istiyoruz.. 
sulu, Fransızlardan da Hnlcbi istemiyc- _ Bu husustaki müsaadeyi pek ge~ Yazılan vnrdır .. Alakadar maknmla-
ceklcr midir? aldım .. Fnknt ehemmiyeti olan cihet bu nn tetkikatına göre vapurda bulunan 

BU DA BAŞKA BIR HERZE zavallıları görmek değil, hareketlerini musevilerde para çoktur .. Dün vapurda 
5 A~ustos 1939 tarihli Mussolininin temin için mümkün o1an her şeyi yapa- 1500 ekmek bulunduğu tesbit edilmiştir. 

-------
Danzig 
senatosu • • re ısı 

---.~.---

Pazartesi günü Po
lonya komiseri ile 
müzakere başlıyacak 

-~-
Londra 1 l (ö.R) - Danzig senato 

reisi Craysler ile Polonya umumi ko
miseri Şubak.i arasında pazartesi günü 
gümrük meselesine ait müza1tereler açı

lacaktır. 
lngiliz gazeteleri Föraterin nutkunu 

tefsir ediyorlar. cDeyli T elgrab bütün 
nutkun, ıimdiki vaziyetten Polonyalı
lann meaul olduklannı iabata matuf ol
duğunu kaydediyor. Bu da serbest ıe
hirin son tarihinin beceriksiz bir ıekade 
tahrifidir. Bu buhranlı dakikada Föra
ter, marqal Ridz Smigli tarafından ge
çen pazar günkü nutkunda gösterilen 
ihtiyatla rekabet için hiç bir ıey yapma
mı§tır. 

cNiyuz Kronikl> Nazilerin, geçen ey
lUlde Çekoslovakyaya karıı ku1lıındık
ları ayni amirane lisanı şimdi Danzig 
hakkında istimale devam etmelerini fena kendi gazetesi olan Il Popolo d'Italia ga- 1 b ~ 

rnk ıstırapıarına ir an evvel niluıyet İskcnderiycden gelen zat ta kendilerine bir i§aTet telakki ediyor. 
zetesi Temps gazcte~inin Roma rnuha- vermektir. Ne kadar acıklı şartlar için- para getinnişür. Yurdsuzlann her ihti· 
birinin bir makalesini tahlil etmektedir. d ı de olduklarını anlamak için, bu küçük yacı temin olunmuştur. }arma göre, yurdsuz musevilerle o u 
Muharririn üçUncU makalesi Italyanın 
Trablustakl yayılışı ve sendikal organi
zasyonları ile korporatif teşkilatlarını 

canlandırmakta ve faşist ltalyan müslü
manlar arıı.sında knzanmış olduğu sev
gi ve teveccühten bahsetmektedir. Mu
harrir bu makalesini şu satırlarla bitir
mektedir. 

cTrablus pek yakın bir zamanda si
nirleri oynatacak bir ehemmiyete sahip 
olacaktır. Zira, Italyanın buradaki ideali 
motörleştirmektir. Unutmıyalım ki bu 
noktadan ltalyan kuvvetleri daha doğ
rusu mihver kuvvetleri hiç bir manie 
maruz kalmadan Türkiye, Mısır, cenubi 
Kamerun, Sudan ve şarkı Afrikaya akn
bileceklerdir. Bunun için Trablusu Af
riknda Italynnın köprüsü telakki etme
miz doğru olur.> 

vapurun içinde takriben 800 kişi ola- Parita vapuru, kaptanı namına da Os- daha iki vapur Finike limanında bulun
rak bulunduklarını düşünmek kAfidir .. manlı bankası İzmir şubesine 300 İngiliz maktadır. 
Erkek, kadın ve çocuk, bu 800 kişi Al- lirası gelmiştir. Bu para ile gemi dün Kendilerine yurd arıyan bu muscvilc
manya ve Çekoslovakya yahudilerinden kömür yüklemiştir. Bugün de su ala- rin oradn da karaya çıkmalarına mllni 
ibarettir.. caktır. olacak tedbirler alınmıştır. Hatıl bu va-

• Üç aydan beri yolda oldukları doğ- Vapurdaki musevilerin çoğu sporcu- purlardan birisi su almak için sahile faz-
ru değildir. Köstcncc limanından geçen dur .. Sabahları kız ve erkekler bir ara- la yanaşmış ve bu yüzden karaya otur
aym 13 Unde hareket etmiştir- Yani tam dn spor hareketleri yapmakta, vapurda muştur. Vapur tekrar kendi vesaiti ile 
bir ay oluyor .. • yaşamaktan vücutlarında husule gelen kurtulmuştur. 

- Vapur yarın hareket edecelaniş, uyuşukluğu gidermektedir. Musevi dolu bu vapurlardan biri de 
doğru mu?.. Parita vapurunun yarın akşama doğ- Finikede erzak yüklemektedir. 

- Emin olunuz ki vapurun derhal ha- ru limanımızdan hareket edeceği söyle- Yurdsuz musevileri hAmil daha ilç va-
reketini temin hususunda insanca ne niyor .. Fakat nereye hareket edeceği purun Akdenizde yurd aramak için do
yapmnk mümkünse yapıyorum.. Vapur- belli değildir. Belki limanımızdan hnre- !aştıkları da söylenlyor-
dakilerin iaşesi için elzem olan her şeyi ket ettikten sonra Akdenizde başka bir 
satın almak vasıta ve vaktini bulursam, limana girecek ve orada da ayni şeyi ~•••••••mll!'l,Ull!!lm••m•
derhal hareket edeceklerdir. Her halde yani karaya çıkmak teşebbüsünü yapa
bir iki günden fazla knlınalan ihti- caklardır. 
mali yoktur. Zaten vapurda toplanan ia- Vapurda hastalık bulunduğu hakkın-

ın gil terede ne ile en acil ihtiyaçlnn kısmen tahdit daki haberler asılsızdır. Şehirde dolaşan 
edilmiş bulunuyordu.. bazı şayialar vardır. Bu şayialara göre, 

DOKTOR 

Behçet Uz 
Çoculı hastaldıları 

Mütahassısı --+ -- •Buraya gelmezden evvel vapur Ro- bir genç kız ölmil§, iki de ağır hasta var-
İki tayyare düştü dosa iltica etmiş ve oradan yardım elde mış .. 
Londra, 11 (A.A) - Bütün ışıkların etmek istemişti. Fakat İtalyanlar hiç bir Alakadar makamlar bu haberlerin 

söndürülmesi ekzersizleri esnasında iki yardımda bulunmak istememişler, sade- asılsız olduğunu bildirmişlerdir. 

tayyare Susscx'de Tatsfieldde yere düş- ce biraz su vermişlerdir. Bu sebeple, ** 
müş ve iki tayyarenin pilotları bulunan vapur yolu Uzcrindeki ilk liman olan İz- Dün Mersin hattından İzmire gelen 
iki subay ölmüştür.. mire iltica mecburiyetinde kalmıştır. Erturum vapuru yolcularının anlattık-

~- .. -= -- _ç -===>• 

Hastalanru her gün saat 11.30 dan 
1 e kadar Beyler sokağında Ahenk 
matbaası yanındaki hususi kıliniğiu 
de kabul eder .• 

~ ..................... SM'D 

EHRAZAD Ü§Üşmüşler. Zavallıyı yaka paça Elmayi• 
nin konağına götürmüşler. Orada onu 
yere vurmuşlar, Allah yarattı dememİ§
ler, vermişler dayağı, vermişler dayağı. 
Ali Nureddin kendinden geçmiş. bir kül
çe gemik olarak yere yığılıvermiş. Elma• 
yin Ali Nureddini bu halde görünce 
memnun olmuş. Bu manurndan o kadar 
haz etmiş ki, gevrek gevrek giilerek, iri 
göbeğini su tulumu gibi oynatmıı. cCcl
ladı çıığırın 1 > diye bağırmış celladı bu
lup vezire götürmüşler, vezir: 

danda rahatı yerinde imi§ .. 
Bu hal lmk gün kırk gece devam ettnİ§. 

Kırk birinci günü Harunül Retitten Meh· 
medilziniye bir çok hediyeler gelmiş. 

Hediyeler sultanın çok hoşuna gitmi~ 
Vezirlerini, emirlerini çağırarak hediye
leri onlara göstermiş. Bu hediyeler için 
halifeye nasıl teşekkür cdi1eceği müzake
re edilirken emirlerin tez canlılarındıın 
birisi: 

Elfazil oğlu Nureddinin kellesinin kesil
diğini seyretmek istiyorsa, aarııy meyda
nına gitsin l .. ) diye ilan ettireyim. Nurcd
dinin kanlarının nasıl aktığını gözlerim 
doya doya seyrederken aynı manzarayı 
gören düımanlanmın da akıllarının baş
larında!' uçtuğunu bileyim 1 diye yal~ 

varmış. Sultan muvafakat etmiş. Elmayin 
hemen tabanları kadıraralc soluğu doğru 
konakta almış. 
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olmalannı istemi§. Ne kadar emirler, ve
zirler varsa hepsinin de aarnyda toplan
maları için dört tarafa haber salmış. La
kin işte aksi ıeytanın işi olııcak, tam 
o sırada Savi oğlu Elmayin saraya uğra
yarak sultanın yanına çıkını§. Sultan bir 
nz evvel aldığı mektubu Elmayine uzat
mış. Elmııyin mektubu başından aşağı 

okuduktan sonra yırtmış. Parçalan ağzı
na atarak güzdce çiğnediktc-n sonra yere 
tükürmüş. 

Sultan şa§lrmış: 
- Be adam ne yapıyorsun? diye bıı

ğırarnk ellerini başına götürmüş. 
Elmayin istifini hiç bozmadı: 
- Sultanım, ne telaş edip duruyor

sun) Bu düzenbn:z şeytan. bu yezit ne 
halife, ne de başkası tarafından gönderil
rniıı değildir. Bu mektup olsn olsa sahte 
bir paçavra parçasından ibarettir. Kim 
bitir nasıl ve kim bilir nerede şu elleri 
kı.rılasıcanın eline bir el yazısı geçmiııtir 
de iııtc etirdi-i mektubun azısını da 

Siz nasıl oldu da bu kadar aşik rab'u ka
dar göze batıın bir hileye aldandınız, taç 
ve tabtınızdan vazgeçmeye kalkı§tınız. 
Eğer o mektup hakikaten Harunül Reşi· 
din mektubu olsaydı halife o mektuba, 
ve bu soytanya bir vezir, hiç olmazsa bir 
emir olsun terfik etmez miydi) Sultan: 

- Pekalnl Şimdi ne yapmalı) diye 
aormuıı Elmayin: 

- Ne mi yapacağız) Siz bu herze ve
kili bana teslim ediniz. Ben onu büyük 
bir memuriyetin tahtı nezaretinde Bağ
dada gönderirim. Eğer getirdiği mektup 
sahte değil e, o zaman emrini tekrar 
eder, buna, eseni sultan yaptım> diye de 
ııyrı bir ferman verir. Yok eğer mektup 
sahte ise o zaman memurum herifi geri
sin geriye bana getirir, ondan sonradıı 
ona ne yapacağımı ben bilirim. 

Bu çıkmaza vez.irin bulduğu çare sul· 
tanın pek hoşuna gitmiş. Ali Nureddini 
hemen orada Elmayinc teslim etmiş, El· 
ma in de u aklarını, kölelerini ğırmış. 

- Soytanyı görüyormu sunuz~ Onu 
hapisanenin en karanlık zındanına kapa 
ona tanrının günü öyle işkenceler et ki, 
yaşamasın, fakat büsbütün ölmesin, sü~ 
rünüp dursun, diye emirler vermiş. 

Celliid yerleri öperek, Ali Nureddin 
ile beraber dı!\arı çıkmış. Ali Nureddini 
götürüp en karanlık, en korkunç zındıt
na kapamış. Lakin akşam olunca, ve et• 
raftan el ayak çekilince, Nureddini baş
ka bir zındana nakletmi;t burada, yatak, 
yastık, minder insan oğluna bu dünyada 
ne lazımsa hepsi varmış. Hain vezir her 
gün cellada.: 

- Nasıl yezidin pastırmasını çıkan· 
yormu sun) diye sornrmııı, cellad da: 

- Efendim sormağa ne hacet~ Vaz.i
f emi nasıl yaptığımı aiz pekii.la bilirsiniz. 
diye cevap verirmiı. Halbuki Nureddinin 

- Biz burada müzakere ve mükaleme 
edip duruyoruz. Ya bu hediyeler halife
nin yeni tayin ettiği sultana ait ise 1 •• diye 
itiraz etmiş, bu itiraz ortalıkta bir soğuk 
duş tesiri yapmış. Meclistekilerin ağzını 
bıçak açmaz olmuş. Lnkin Elmayin sinsi 
sinsi sultanın yanına yanaşmış: 

- Şu soytarının kafasını gelir gelmez 
uçuraydık çok iyi etmiş olacaktık. diye 
fısıldamış. 

Sultan csanki şimdi yapsak fena mı 
etmiş oluruzh deyip bir az düşünceye 
vardıktan sonra, conu ııimdi hemen bu· 
raya getir de herkesin önünde başını ken· 
di elimle keseyim!> diye ilave c:tmiş. 

Elmayin bu sözleri duyunca neşesine 
payan olmamış: 

- Aman efendim. Çok isabet etmiş 
olursunuz. Yalnız sizden bir ricam var. 
Bu soytarıdan öcümü kana kana almak 
istiyorum: izin verinde şehirde dellallar 

Derken ~hrin her köşes(nden her bu
cağından dellallann sesleri yübelmeğe 
ba~laml§. Ali Nureddinin idam edilece
ğini duyan genç, ihtiyar herkes acı acı 

gözyaıılan dökmüş. Basrada onu sevmi
yen, ona hürmet etmiyen bir adam bile 
yokmuş. Dükkanlarını kapatan dükkan
cılar, evlerini kiütliyen ev kadınlan, sü
rücüler, satıcılar, hamallıır, çakallar, vel
hasıl o gün Bağdatda kim varsa saray 
meydanına toplanmış. Elmayin delliıllan 
dört tarafa saldıktan sonra celladı yanına 
çağırtmı,. Ali Nureddini getirmelerini 
emretmiıı. Cellad: 

- Efendim ona o kadar işkence et
tim ki, artık yürüyece~ hali kalmadı, 

onun neresini idam edeceksiniz) diye 
itiraz etmiı. Lakin Elmayin: 

- Hayır, Nureddini şimdi getirecek
sin! diye inat etmi:ı. Cellad Nureddini 
getirmekten başka çare olmadığını gÖ• 

tO ~~ ~--;,~: !A ~~;] 
Kalan parçanın 

marifetleri 
-~-

YAZAN: Or. G. A. 

1 · · k mda ilk nsnn yavrusu annesının nrn 
"1 "k n aylarda hem kız, hem de og an ı e . ' 

ipofiz guddesinin derin hesaplarının netı• 
cesine göre, yıı:1nız kız yahut yalnız oğ
lan oldukmn sonra, öteki cinsten kıılan 
parçanın aciklı bir neticesi erkeklerdeki 
prostat ş4Jkinliği olmakla beraber, o par• 
çanın gösterdiği başka marifetlerin ya

nında bu hastalık pek küçük kalır. . 
Bu marifetler, o parçanın yüzde yirJUI 

derecesinden daha büyük kaldığı halde, 
karışık İnsanlar meydana çıkarmasıdır. 
Karışıklık iki taraftan müsavi olduiu 
halde neticenin ne olacağı doğrusu me
rak edilecek bir ıeydir. 

Fak.at böylesi, aynı nispette kadın ve
ya erkek insan misali ıimdiye kadar, h~ 
olmazsa ilmi bir şekilde, görülmemiıtir. 
Eski zamanlardan kalan hünsa heykel• 
}erinde görülen müsavili.k hayal mahsulü 
olsa gerektir. Eflatunun nazariyesini ıner• 
mer üzerinde tesbit eden artistlerin baya· 
li. 

Karışıklığın derecesi kalan parçanın 
büyüklüğüne, küçüldüğüne göre deği~İt 
Fakat ne kadar kanşık olsa yan yartY• 
olmaz. Yeni zamanlarda tetkik edileO 
hünsalarda daima bir tarahn nUıbeti da• 
ha fazla bulunmuştur... Bir tıırafı 
kadın, bir tarafı erkek olan en :ıiyade 
karışık insanlarda bile bir taraf galip gel• 
diğinden, şekilce karışık doğan çocuk y• 
kız, yahut oğlan sayılır. 

Ancak hünsalann' en çoğu kız olarak 
doğarlar. Yalnız bir tanesi Almanyad• 
büyük alim Virhaf tarafından iyice tetkik 
edildikten ıonra oğlan olarak tanıdıiı 
halde sonra kocaya vararak, üstelik bit 
de -çocuk doğurması üzerine o bü~ 
adamı aldatmak terbiyesizliğinden dol•• 
yı, Katerina - Kral adiyle tarihe girıtıİt' 
tir. , 

Ondan başka, bilinen hünsalann beP" 
kızlık taraftan galip olarak doğdukl•11 

için bulunduklan yerlerin nüfu. kütükle' 
rine de öyle kaydedilmiıılerdir. :Z.tell 

bunların çocuklukta geÇirdikleri bütün 
halleri de kız olduklannı gösterir. 1(# 

büyüdükçe göğsü de büyür, bütün vücır 
du kız vücudu olarak kalır, elleri ve P8~ 
maldan ince ve uzunca, ciltleri ywn~ 
ve ancak ayı tüylerile kaplı, sesleri ince:: 

kadın sesi .. 
Karı:ııklık bunun neresinde, diyebilir• 

siniz. Zavallı kız kendi haline kııltS 
karışıklık belki hiç bir zaman meyd•011 

çıkmaz. Fakat bir hastalıktan dol&~ 
muayene edildiği vakit, kadınlığa 111 

uzuvlardan başka erkekliğe ait uzuvlııf11'1 
da bulunduğu görülür. Kızın anaıı10r~ 
babasının karı.şıkl~ktnn haberleri olup 
bun un meydana çıktığını istemezler: 
tabi' hcltlm de bir şey söyliyemez. l(cl 

~..:ın e 
mürebbiyeye verirler, blitUn önu ... · 
kız olarak kalır. . atı 

Bazıları, karışık hnlini kendileri ıl . 
ederler. Kızken erkek olmak bir ınD 

rı· 

fetmiş gı'bi kendilerine ameliyat ~·~ 
tırmıya kalkarlar. Şöhretleri gazete~lit' 
kadar varır. Erkek olarak kabul edı 
ler. 

işi böyle velveleye dökenler •0 ;;: 

dan da erkek kalırlar. Pek gençlUtte c1JIJ 
lık tarafı galip olduğu halde soııt8 tce5 
erkek tarafı galip gibi görünür. flet 
de bunları artık erkek tanır. di18 

Fakat onlıın kendilerini erkek hte
tanıtmnlarının sahte olması pek ıntı ·Jıı 
meldir. Çiinkü hayvanlarda tccrUb~ 
meydana getirilen karışıklıklar 8 il• 
ispat eder. Insanlar üzerinde bu ıeer otı 
be yapılmamışsa da, hayvanlan ho~~ 
şınngalariyle karışık yapmak ol~~8töl 
kolaydır. O zaman hayvan vakit c;ste"' 
dişilik yahut erkeklik duyguları S 

rir. ı8t• 
Hormon işlerinde insanlar hnYV8~. 

pek benzemedikleri için, tabiattaı10 dB 
şık olnrak doğmuş olan ınsanJa~ ~nı.t' 
böyle olsa gerektir. Şu kadar kl il_1' owt· 
gururu doğruyu söylemesine ı:naJll J<B• 

0tarı Kendisini e~kek olarak tanıtınış dıJ>'0ıı· 
nşık kız daıına erkek duyguları 
ğunu ilan eder. ss!c· 

Bunun aksine, karışık old~~ıar~aiaı' 
lı kalan kızlar da, kendiler~ın 13aıt' 
kadın kaldıklarını haber verırler·1Jlllldı• 
ları da hiç bir türlü duyguları 0 nlıf' 
ğını iddia ederler. Onlarınki de ya 
bunların ki de.. d 1u Jll' 

Kalan parçanın en büyük 0 \ug şc1• 
mandn marifeti, hünsalık denık~ yııf" 
insanı vakit vakit kadın veya er G. ft.· 
maktır. ~ 
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Bu adamı yakalayın 
Muhafızlar 
edecekleri 

hücum 
kilesenin kapııı 

gözükmüştü 

mechul delikanlıya • 

açılmış ve 
sırada 

imparator 
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Ya...,n: ECZACI KEMJIL K.AKTAŞ 

Tütsü ila.cın bir şeklidir, su, hap, mel
hem, toz, kaşe, teblet gibi. 

Fakat az lrnllanılan bir tarz oluşu iti
bariyle bir az yabani gibi görünür, eski 
tababette tü tsUnün yeri pek geniş idi, 
firengi tedavisinde tlitsü büylik bir şey-

i!" dl, kulak, boğaz, bunm hastalıklarında 
A.ı., ~tUn bunlar çok kısa bir zaman.. şeye kapıldı.. buğu tarzı tütsünün başka bir şeklidir. 
il la bir in içinde olmuştu.. Acaba bu delikanlının kendisine kas- Tütsü hakkında şahidi olduğwn bir va-

lllllıxtl karışı1dık içinde başpapaz dı mı vardı? .. Tereddüde lüzwn görme- kay• size naledeyim: 
~atoru beklenmedik bir yerden den derhal kararını verdi.. Balkan harbiyle umumi harp arasında 
~ bir taarruza maruz bırakmamak Maiyetine hitaben : lzınir rumlarının maruf diş doktorların-
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Kadın! Çıldırdın 
Tabut .. 

• • 
Diriler için 

yapılır ve ıçın 

değil.. 
satılır .. 

mı 

ölüler 

Bir rivayette kendi kızını bir rivayette 
kom§U bir Beni lsrail kızını evde. çocu
ğun baıucunda bırakarak tabutu yaptır
mak üzere Nacar adındaki marangoza 

dili tutulduğunu, son defasında da da
yak yediğini kaydettikten sonra djyor 
ki 

L derhal kilisenin içine çekmiş ve' - Yakalayın bu adamı!.. dan birini ellerinde ensesiyle boyun ve 
"llıları kapamıştı.. Diye haykırdı.. bileklerinde cekzama> diye ad takıhve- gitti. 
~ekil "·00~da kalmıştı. Şehir mu- Tam bu sırada, dışarıda süktln ve in- ren bir cilt hastalığı olmuştu. Adamcağız Kadıncağız bu adamL Beni lsraildeıı 

c Nacar nihayet bu oğlanın büyük bir 
adam olacağını, Cenabı hakkın Beni la
rail kavmini tahlis eylemek için onu dün
yaya cetirdiğini, putperestlikten fariğ ol-~& ıanıyotdu. Onun kendi kavminden olan-

ise hemen halkın arasına atla- zibatın teessüs ettiğini pençereden gören bu ellerle kimsenin ağzına el uzatmıyor 
lıııı 1 d !arla münaaebetini görmesi bu zannı hUıl du ve onun devrine yetiımesi için Hakka 

~8\lnn. .. üşler ve ahaliyi dağıtarak ki- başpapaz, kilise kapLSmın açllınası emri- ve diş muayenehanesinde ça ışrmyor u. 
la b b . h li etmi~ti. Halbuki Nacar. Kıpti idL dua eyledi.• 

ı,,, Çep çevre kuşatmışlardı. ni vermişti.. O zamanın cilt doktor rL una ır ay 
l k k g Sabahleyin erkenden dükkanı açmıı Gelelim Umro.nın karısına: P<tratoru görmek, ona istidalarını Meçhul delikanlının üzerine atılmak ilaç vermişler, iyi netice ama pc eç 'k için toplanmış olan halk bu hl- için hazırlanan muhafızlar açılan kapı- kalmıştı. ve Firavunun çocuklu kadınları çocuk- Tabutu kucaklayıp evine doğru ko~ar-

t.. dok M · d ki b "' lan ile beraber saraya davet eden telli\ ken Hamanın, bir sürü mızrakh, kalkanlı 
"t Yüzünden imparatorun bulundu- da g1izüken imparatorun karşısında yer- Bu torun arusa a as,nın or-

k b. hl ..ı:- lıni b "a kil seslerini duymn•tu. muhafızlarla Beni lsrail mahallesinden 
lllulıitten uzaklaştırılmışlı. !erinde mıhlanıp kaldılar.. ta çısı ır rum r s= ge Ş a., - ~ 
~- kil t !'- ld'ğini' .. 1 k ·~ı·yormu• Dültkilııına bir kadının erkenden nel- nelmekte olduuunu nördü. ""llherin içinde ve kilisenin basamak- Leon, kendi hayatını kurtaran genci r ınoımge ı soy eme ı,, > • • • • 

' yalnız başvekil ve bir de eli ;s. görünce ona karşı iltüath bir tebessüm efendisinin böyle ellerini boynunu cilt diğini görünce sordu: - Eyvah. dedi .. Geç kaldım .. Ha-

Muhtelif receller • 
yapılı, tarzları 

--6--

ve 

Tam meyvelerin bol mevsimindeyiZ 
Vakıa ~ne ortadan çekilmek üzere. Fa,. 
kat kayısı, şeftali, erile boldur. Binaen
aleyh daha reçel yapacak vaktimiz var
dır. Frenk üzümünün de bol zamanı gel
mek ilzere. Hatta Amerikada son zaman
larda domates reçeli >apmak moda ol
duğunu gazetelerde okuduğwnuza göre, 
Amerikan Adetlerine - bütün garabetle
rine rağmen - bayılan bayılanlarunız i!t
lerlerse bunu da tecrübe ederler. Son
bahara yaklaştıkça reçel yapmak için 
elma ve armut imdadımıza yetişecektir. 
Kız ortasında portakal reçeli yapılabilir. 
Şekerden iktısat yapmak !stiyent~re de 
incir reçeli yapmaları tavsiye edilebilir 

Reçel yapmanın başlıca iki tarzı var 
dır: Birisi memleketimizde yeni yeni 
taammüm etmeğe başlıyan manncl.§d 
tarzında reçel. Bunu yapmak çok kolay 
olduğu için son yıllarda bllbassa tercih 
ediliyor. Diğeri asıl reçellerdir. Marme
lld ile reçel arasındaki en bariz farksa 
reçelde meyvelerin şeklini dereceye ka
dar muhafaza ederek marmelad tama-~ il bak hastalığı ile görünce, bir rençberin dok- - Ne istiyorsun ya hatun: man muhakkak bizim eve de uğramış ve 

ıneşhul delikanlı kalmışb. · e tı.. Çabuk b miyle şeker usare içerisinde ezilmi' bu-

~ll~ delikanlının hali ve tavn çok saf Delikanlı_ . , Leo.. .n. un karşısında diz çök- tora ilAç tavsiyesini münasip görrniye- - Bir tabut iotiyorum amma. çocuğu oğazlamıştır. 
k il bil "le bir ilaç tarif etmis kız- yap.. Kadın, kendini göstermemek için ar- lunmasıdır. 

unu gösteriyordu.. müş ve iki buklwn olmuştu.. re ez e zu · Gerek reçel, gerekse marmelad yap-
ı b kilin gın bir ateşe bilyük parçalar halinde şe- - lıte hazır tabutlar var .. Hangisini ka sokakları dola§mak auretile evine gel· 

'Delikanlı, dedi, bugün seni buraya Leon.. Tıpkı biraz evve aşve ker atılacak onun koyu dumanına beyaz istersen al.. di. mak için seçilecek meyvelerin birinci 
.. nin eşiğine Allah gönderdi.. Eğer sorduğu gibi sordu : bir tabak tutulacak tabakda kalın bir iıı - Hayır. Benim istediğim büyük ta- EYde ne kızı vard~ ne de yeni doğan vasfı meyvenin olgun ve tamamiyle Bat-
'" 0lrnasaydın imparatorumuz bu sa- - Sen kimsin? .. Yaptığın hareketle tabakası hAsı\ olacak, bu is hastalık olan but değil. Küçük tabut. Çocuk tabutu. çocuğu. lam olmasıdır. Ezik veya çürilm~ haf-
' IU yerde yatan melun suikastçının bizim en büyük mükAfatımıza hak ka- yere bir tülbent ile sürUlecek, bunu Uç - Çocuğun mu öldü) Korktuğu başına gelmi1ti. 1amış meyvelerden reçel yapmağa kallı-
~e olacaktı. Fakat bunu sen nasıl zanmış oldun ... Söyle .. Ne istersin?.. ' gün yapacak ve ' :o '.u deymiyecek, bir Umranuı kansı, her kadın gibi geyeze Tabutu yere koydu. mak faydasız zahmete girmek olur. 
~<ettin? .. Sen kimsin?.. Delikanlı diz çöktüğü yerden ayağa hafta el ense VI! boyun simsiyah dolaşa- idi. Hele Nacarı Beni Iarailden zannet- Kendi de tabutun yanına çökerek dö- Marınelad yapmak için bir kilo meyve-
ı.. :ul likaıılı '-·· .. Un x....ı. 1--lktı ye 750 -~ -ker Uzerinden hesap y•n-
~"'Çlı de · ....,ını on e e6U"9 "" " cak, yatak yastık simsiyah olacak, yavaş mesi onun dilbağını büsbütün çözdü. riine dövüne ağlamağa ba,laclı. .,._ • .,.. .... 
~ duruyor, cev~p vermiyordu.. Biraz evvel koynuna soktuğu kAğıdı yavaş bu is kendiliğinden silinecek dok- Y avruaundan ayn)acağı üzüntüsü ise Bu sırada kızı eve geldi. mak lazımdır. Avrupada umumiyetle tat-
~ yaptığı işten ya nadim veya ~ıkardı imparatorun arkasında bulunan tor bunu yapıyor, bir hafta kömürcli çı- bütün ihtiyatını ona unutturmU§tu. Annesini bu halde cörünce sebebini lılar bize nazaran daha az şekerle yapar-'p görünüyordu.. başpapaz Nikola, bu kağıdı onun elinden ra"ı gibi evde dolA•ıyor, bir hafta sonra ııordu·. !ar. Meseli olgun veya fazla !!"kerli mey. 
iL ' alı · t k · · ' ki dım t " """ - Hayır .. dedi. Çocuğum ölmedi. Fa- velerde bir kilo meyve ı..ı- yanın kOo 
"'"f\'ekil tekrar sordu : P ımpara ora verme ıçın 1 8 a - bir ""'Yi kalmıyor. KadıncaU.Y, no"zlen· y•• ı'çı'nde•. ,.~ 

.,.. kat çocuğumu ölümden kurtarmak için o- • -. şeker kullanırlar. Fakat şarkta umuml-
~_cevap versene .. Neden susuyorsun. tı .. F. kat d likanlı li d ıkı t tt Şeker yanınca kömür cldrojen kat'- tabut istiyorum. - Yavrum .. Evladını.. Ciğer parem.. yetle tatlı fazla sevildi"lnden bir kilo 
.~ki o ldğıt istida mı? .. Ver baka- a e ' e n e sun s u u- bonlar> neşrediyor bir kısnu gaz halinde - Kadın.. Sen çıldırdın mı) Tabut diye ıızladL Onu kestiler.. Boğazladılar meyve için 750 gram ş:ker kullanmak 

""~- ılı. ğu kağıdı arkasına saklar gibi bir hare- uçuyor bir kısmı katran cinsinden bir d~il mı'' 
• -......, ne yaz · ktan ı,.. sallad diriler için değil .. ölüler içindir. -• ' daha doğru olur. 
Qu SUali takip eden bu talep meçhul kett yaptıto sonrab :=ti . ı.. şeyler bırakıyor, iş yine ilmi bir talıe•asa - Evet amma. Ben çocuğu diri diri Kız, anasının feryadının ıebebini an- Meyveleri marmelad yapmadan eVVPl 
.ı...nlıyı bir harekete sevkelti. mpara r onun u ıes run manasını dayanıyor, sakın siz bunu cilt bas ğı- tabuta koyup nehire bırakacağım. Onun !ayınca onu hemen teskine çalıştı. açmak, çekirdeklerini çıkarmak, marm<'-
au har k t elinde sun sıkı tuttugu· is- ıuılamıştı.. na ilaç diye kabul etmeyin, bu rast gele F 1 · - Hayır .. dedı'. Ben geldı''-len'nı' go"r- ı•d d b' gU J • d e e d di d b k iravunun e ine geçmemesini İstiyorum. "' a yapma an ır n evve genış ve e-
h alelı\cele koynuna sokmak hare- - Bırakın, e . ' isti asını ana e~- bir şey olmuştur, ters g•lmesi de mel- O bizim kavmimizi kurtaracak büyük düm. Onunla beraber beni de öldürürler rince bir tepsiye bir tabaka meyve, 
L:\t. disi versin .. Bu sahneye uzaktan şahit buzdur. adam olacak. diye korktum. Çocuğu aakladım. bir tabaka şeker halinde koymak i121p 

~ .. -:·onu elinden aıa--•-•---dan kor- olan başvekil _de, başpapaz da bu meç- Cilt hastalıkları pek çok cinslere ve K 1 l d b 
""'llti """""'~ --•· Nacar bu sözleri duyar duymaz hemen adının yaşı göz erin e ir oeYİnç eder. Bu iş için kullanılacak şeker~ "rd. hul adamın elındeki !<Ağıtta ne ya.w çok sebeplere ayrılır miltahassıs cilt he-
~ .. __ u.. k lan tıldı.. olduğunu şiddetle merak ediyorlardı. kimleri bu işlere en sa!Ahiyettar söz söy- ve alelicele tahtadan bir çocuk tabutu f111esi çaktı. talize toz şekerdir. 
""*'&sın •• ça '- d tutu tu d S d .. - Sakladın mı) Ner-e? Nereye). Ertesi gün me~ler bir ....... ı tenc&-

ltı.L. n-.ben' harlcın· de '·-ı-•• hal- Şüphesiz ya bir ınuavenet talebi ve- liyecek fen adamlandır, tütsil ilaç şekil- yapıp ,.. ma ' r u. onra a gor- -, , · - --T-
..... 14WZ çe aau..ıug düklerini ve d..:ydukl•nnı anlatap ih.an - TandJrın içine. resine konur. (Reçel) tenceresi terclhan 
İ\'ind k elisin 1 htar bulunan- ya bir başka ve şahsi lstirhnmdı. Fakat !erinin en az kullamlan ve moderlze ol- koparmak makaadile aaraya koıtu. Sa- Bu cevap, Umranın bnoına Musanm alaıninyUmden olmahdır) kaynatılır. 

e en e a ey 1 . delikanlı onu neden Bizansm iki büylik mağa muhtaç bir tarzıdır. Adı ile UfU- b J·L L !Ad ka '-••ladı d 
Uıaktan yumruk gösterme erı ve . b km kt rııy önünde muhafızlar toplanrnıtlar, tel- anuma acı ir çığ "' .. oparttı. Marme ynamağa .,..., ğı an an 

ilr tın J · d b" b"tiln tahrik başı olan ~vekil ile b:ışpapazdan sak- rUkçülük işi gibi bir tesır ıra a a- ı·•ıann da"vettn' egelen çocuklu '-adınlan, - Tandıra mı) E--Llar olsun. Bir itibaren 40 dakika daha at"" lizerlnde 
•• e e erı e onu us u !anuştı.. dtr, bugün tütsüyli fennt bir şekilde ıu "' P~• ..., 
"•du l ı........... ellerine gelen torbalar verip aaray kapı- ölümden kurtarayım derken yaVTUJ1lu bırakılır. Bu suretle marme!Ad hazırlan-
~- .. . . . . k . . Yok İmparatordan aldığı müsaade üzerine tatbik eden enha atörler Çl~•u, za- l 
""n kimsin, söyliyece mısın. - .. d ihti çl h ı.ı · . sından içeri alıyorlardı. Zavallı kadınlar, diri diri kavurarak öldürdün .. Tandm mış o ur, 
~ d . ka"-·· _ genç, Leona doğru yaklaştı.. ününde man urmuyor, ya arın er şe ını Reçeli elin il ld 
'· e bu suikastçıların ar ~ ım tekrar diz çöktü.. ıs!Ah ile ylirüyor. birer lokma yiyecek teminine yarıyacak ben ateşlemit gitmİJIİrıL. ere g ce, evve reçe e meJ-
tı_ bu ihaanları almak sevdasile yavrulannı Ve yerinden fırladığı gibi tandınn ba- ve ile §eker aynı miktarda olmalıdtt. 
lıkanıı, başvekilin bu tehditli söz.. Elindeki kağıdı, kıvrımlarını açmadan k bağırlarına basarak koşmutlardL Hemen !llna koıtu. Kapağını açıp baktı. Bir kilo meyve için bir kilo şeker. Şek&-
~·- Uzattı. Sonra, yine diz ÇÖkın"• Vaziyette Tramvaya atlar en ' b' kil ' ' bir '---~-L il• ""'!ısında hafifçe gUllimsedi.. Fa- ..., hemen ekaeriainin çocuktan oğ\andL Bil- Küçük Musa tandınn İçinde mışıl mıtıl nn ır osu ıçm DUW11< su :.ve 
•. '--·- ve yine "-··ı eğik olarak bekledi.. zavallı yavrucuk edilin k •-"•·! koyu bir ...... yapıhr 
•tlrılerinde ~ekile karşı kor&wuÇ """ miyorlardı ki evlatlann~ ciier parelerini uyuyordu. e ı~....,. e •--P -

)llıle çaktı.. Leon, uzatılan kiğıdı alıp açtı.. yaralandı... kendi ellerile boğazlatmağa getiriyor- Bazı tarihler, din kitaplan, tandır :ran- Meyveler bu şuruba konur ve yarım saat 
'"laras yam başında duran ve insa- Ve bu kAğıda göz atar atmaz gözle- Glizelyalıya gitmekte olan dört sayılı (ardı dığı halde Musaya cBI lıilaneti Hlicla• kaynatılır. 
lııt ~ukta yere serebileeeğlni bl- rinde bir sevinç şlrn§eği çaktı.. tramvayın ön basamağına binmek üze- N;,.,.r, muhafızlardan birine yaklaıtı: bir fCY olmadığını. Reçel kaynadıktan sonra gen!J bir ka-
~el ~t e!ınİI bulunan bu esra- Başpapaz v~ . ~e~ imparatorda te atlıyan Mehmet _o~lu on yaşlarında _ Sizin aradığınız çocuk bunlann •• Bl7MEDI _ ba dökülerek bir kaç saat dinlendirilir. 
~ delikanlının mevcudiyetinden ~l o~ bu aru değişikli~e ha~et et- Erdoğan müvazenesını kaybederek ye- arasında değil.. Umranın evindedir. Reçel kaynarken üzerinde lıA.sıl olan 
hayatı hesabına btiyük bir endi- tiler .. ÇunkU Leon _daha. elindeki kAjıdı re düşmüştür. Erdoğan kolundan ve TEHDİT ETMİCLEJl.. köpUğli almak llzundır. Bazı kadınlar 

kum almz b öz tını tı Diyecekti. Fakat gerek aevinçle ve ~ köpük hbıl olm•ması lçın' ....,..,le limon 
" o ~. y Lr g a ş .. göğsünden yaralanmıştır. hızlı koprak gelmesinden, gerek heye- Sinekli caddesinde Mehmet Sait oğlu --T-
~Jt"j•••••••••••••••••••••• ••• • •••••:. İkisi de bu Anda bu kAğıdm muhtevi- ---'" • T·"t K 1 Mustafa -"I y uf suyu illve ederler. Kokulu reçellerden 
•ı MDE ..._..,.RV yo,.. Limanda bır ka'7'.a canından, gerekse Ailahın hikm~tinden ""''"'''ın ı ve vı; u us 

&nlV : yatım öğrenmek, lmparatonın üzerinde . . . .. • • . . •.. Gillseren Mestan kızı Fethiye ve kar- hoşlanan bayanlarsa vanilya koyaralı: re-ti GOS'7ERE.N' BİLGİ•" ö ü1 b Ani sir tahavvül" Limanda bulunan Alman bandıralı dilı tutuldu. Bır turlu soylemek ıstedıgını . . . . çele gUzel bir koku vermeyi ihmal et-

.it.. gberb. ':° luamak t_e . -~e .. 1 .. un se- Hergül' es vapurunda çalışmakta bulu- söyliyemiyordu. deşı Alının evlerıne taarruz ederek ken- 1 
ını an ıçın omur ennm yarısı- dil · · tehd't ttikl · d akalan mez er. 

l . • el !erde Hasan ·ı Selim' t Elüe bir takım işaretler yaptı. Umranın erını ı e erın en Y IIllJ-
~til.i nı vermege hazırdılar . nan am e n og u ın şa !ardır Reçel kavanozlan uzun zaman bmul-
\ çocuklar- _ Bf rMEDİ •• üzerine indirdiği borulardan birisi ba- evinin istikametini gösterdi. · madan ve kilflenmeden ( çünkU hava te-

llıaya hevesli, fakat kitap ala- şına düşmek suretiyle yaralanmıştır. Muhafızlar bu İşaretlerden bir şey an- -- masında bırakılan reçellerin üzerinde 
-eak kardeşleriniz için okudu- Yaralı tedavi için memleket hastane- lamadılar ve Nacarı hiddetle b8§larından KADIN 'YVZ'DNDEN süratle bir küf tabakası hasıl olur) mu-
~ mektep kitaplanm çocuk: Sarhoşluk yüzünden sine kaldırılmıştır. defettiler. Karşıyaka Mimar Sinan sokağında bafaza etmek kolaydtr. Kalın bir kAğıt 
enıe kurumuna verirseniz Bil-: Sahil park gazinosunda Mustafa oğlu Nacar, tekrar dükkana geldiği zaman Yunus oğlu Eyip ve Şemsettin oğlu Sey- tabakasını şekerli ve ispirtolu suya ba-
lltkaıtaşlannızı çofaltnuş olur-i kebapçı Ahmet, şarkı meselesinden Ce- BJÇAGI ALJNDJ dilinin açıldığını gördü. fettin, kadın meselesinden aralarında tırarak reçel kavanozunda reçelin üz&-

'",' : !Al oğlu garson Enis Başaranı dövdüğlin- Kemerde kahveci Ali oğlu İsmailin Tarih, onun böyle bir kaç defa muha· çıkan kavgada birbirlerin! bıçakla yara- rine koymalı. Sonra kavanozun ağzını 
................................... bul ak •1·--·· ladıkl d akal 1 dır den yakalanmıştır. üzerinde bir bıçak unar ~u.,..tır. fızların yanına gittiğini. ber defasında arın an Y anmış ar · tekrar bir kağıt tabakasile kapatarak ın-

~~~~~~~~.,,.,;lj~~~rz/iJ.i-?,j-~/~'/.;_:Zt,/~'/.~'/.~'/.~/7,/;.';-;-;j//,,-h'l~.CZL//ZZ)--o-lan- -;;~ce-y-~-b-u_ka_d-~·-mı-? . -- - Majesteniz de tabii rahip~;;;:;' Monsenyör Lui ceva'; vermeden ö:Ce kı sıkı bağlamalıdtt. 

l)EMIR MASKE 
-Hiçbukadarolurmu .. Düşününüzlda iltihak edeceksiniz .. Yalnız burasını Faribolun karşısına geçti .. Ellerini kal- Reçelbllhassakışmevsimliçlnçokgli

bir kerre sir .. Biz burada ne yapacağız 1 gizlice terkedeceğiniz için otelde bulu- çalarma dayıyarak gö"lerini üzerine zel bir gıda olduğu gibi çocuklar bayıla 
diye arpacı kumrusu gibi düşünür ve nan eşyaları, hayvanları bırakmak icap dikti .. Bir müddet onu böyle slizdUkten bayıla yedikleri için her ailenin kilerln
kulaklarınuzı çizmelerimizin içinde arar- edecek .. Sadece en kıymetli eşyalarını- sonra derin bir teessür içinde sordu: de ihmal etmemesi lhımgelen bir ihtl· 

h ken o bizim hesabımıza her şeyi düştin- zı ve bilhassa paralarınızı almalısınız.. - M&yö FariboL .. Siz bana hakikati yaçtır. 
llu•• •• k t • h müş ve her şeyi hazırlamış... - O kolay ... L8.kin Liyondan gayet söylemiyorsunuz .. yu arı ve macera romanı Biraderinizle karşılaşmamamız için ı.erl bir vasıta ile uzaklaşmamız icap -Fakatsir .. Eminolunuzkiben.. M ı 

( l K l N C j K J S J M ) bütlin tedbirleri almış .. Hatta bu sabah ederken çok ağır olan nehir tarikini ne- - Mösyö FariboL. Siz benim kalbim- Fuar aç arına 
(Ron) nehrinin sol sahiline geçerek ora- den ihtiyar ediyoruz? deki büyük yarayı biliyorsunuz.. Bana hazırlık 

_ J 9 __ da kendi parasiyle büyük bir ınavuna - Sir .. Arzettiğim gibi bu Selesten açıkça cevap veriniz.. _ 
!:' tutmuş.. Froşon çok yaman bir şey .. Öyle bir pla.n Yoksa bu adam, bu delikanlı.. 
lltat .. Zamanımızın ne kadar dar ' Monsenyör Lui, onun ylizüne bakınca Bu rnavuna şimdi Broto mevklinde tasarlamış ki.. Hayret etmemek kabil Faribol, Monsenyör Luiye sözünü bi

~•tin ne kadar nazik olduğunu çok iyi haberler getirdiğini anlıyarak bağlı durmaktadır. Üzeri geniş bir köp-1 değil.. Düşünün bir kerre .. Gece mavu- tirmesine meydan vermedi .. 
0rsun... biraz müsterih oldu ve sordu : rü ile kaplı olan mavunanın içi uzun 1 na altı sağ kürekçi ile Ron nehrinin - Sir .. Dedi, o sadece Selesten Fro-
ilir .. Bugüne kadar biz çoktan yola - Ne oldu? Buluştunuz ve görüştünliz zaman ve her şeye kifayet edec-ek mal-1 akıntısına kapılarak yola çıkacak, ce- şondur .. 
'11 "• buradan uzaklatmlf olmalı mü? Kimıni§ o esrarengiz adam? zeme ile dolu._ Yemek, içmek, istirahat ı nup istikametini tutacak... Fakat biraz Monsenyör Lui yumruklannı sıktı .. 
~~dam ki olmadı .. Madam ki kal- Faribol siikfuıetle cevap verdi : etmek için lilzumlu eşyalar ve gıdalar- sonra Ron ile Saon nehirlerinin birleş- Büyük bir asabiyet ve hiddete kapılmak 

1
' kaç saat beklemekten bir ıey - Sir, bu adam, daha doğrusu ona dan başka büyük bir masanın üstünde' tikleri noktada ve bu sefer Saon nehri- üzere idi .. Fakat kendini çabuk tuttu. 
'rtılı:... adam demek caiz değil. çünkü genç bir ı de çeşitli tabancalar, tüfenkler, kılınç- uin akıntısına karşı yolunu değiştire- - Maamafih, dedi, şimdiden ilzülme-

'> b:ırör Lui bir müddet düşündük- çocuk. .. Bir köylü çocuğu... Selesten lar istif edilmiş .. Mas•nın yanında tıklım cek ... Eğer arkadan takip edecekler bu- ğe, sabırsızlanmağa hacet yok.. Bu Se
to 'a : Froşon adını taşıyor.. tıklım kurşunla dolu iki sandık var .. lunursa bunlar mavunayı cenup yolun- !esten Froşon dediğiniz kimse bizim için 

·IQ, dedi, fakat her halde bu ak- - Onu biliyoruz.. Bütün bu mühim Hatta bir fıçı barut bile ihmal edilme- da arıyacaklar, fakat hakikatte ise ına- bu kadar sadakat gösterdikten, fedakir-
l'adan hareket edeceğimizi unut- sırları nasıl, nereden öğrenmİ§? miş.. vuna Saon nehrinde akıntıya karşı yol lık yaparak kendisini bizim gibi tehlike-

- Sir .. Bunları tafsilatiyle size arzet- - Fakat... alacak... ye koyduktan sonra elbette yine bizim-

-~- -
Iz.mir fuar maçlarına hazırlık olmak 

Uzere muhtelit takım kadrosuna seçİ1ell 
futbolcular 13 Ağustos Pazar günil iki 
takım karşı karşıya bir antrenman ma
çı yapacaklardır. 

Antrenman saat 17,30 da başlıyaca
ğından muhtelit takım kadrosuna a~ 
mış bulunan bütün futbolcular saat 17• 
de futbol levazimatiyle Alsancak stacJ. 
yomunda bulunacaklardır. 

Önümüzdeki hafta i•e, yani 20 ~ 
tos Pazar günil muhtelit takununızm 

Aydın bölgesi muhtelit takımı ile bir 
" f .ızla fazla bir saat sonra dön- mek çok uzun sürecektir .. Yalnız şu ka- - Sir .. Eğer majesteniz bir mahzur - Akıntıya karşı nasıl gidilir? le beraber gelecektir. Onu görmek ve maç yapacağı düşünülmüş ve keyfiyet 
"ntırum.. dannı söylememe müsaade buyunmuz.. görmezse rahip Reymond ve maiyetin- - Bu şeytan topacı onu da düşünmüş. tanımak için bu akşama kadar sabret- Aydın bölgesine yazılmıştır. Mütabakat 
'ihoı. doriıı bir reverans yap- Bu genç kc>ylü çocuğu kadar sizi seven, I den bir kaç hükno bu akşam bu ınavu-ı Nehrin o noktasında gUçlil kuvvetli se- mekliğirn kafi.. hAsıl olduğu takdirde, son seneler için 
Qru \lonscnyür Luiyi büyük bir size sadık bir kimseye hayatınızda rast- naya giderek yerleşsinler ve gece ka- kiz on at hazır bulunacak .. MaV\ına bun- - Hayır sir .. Onu bu akşam göremi- de cidden eyi bir varlık kazanmış ola'\, 
· r ~ur.ık odadan çıktı.. lıyamazsınız ve majesteniz ona körü kö- ranlığmdan istifade ederek buradanllann yedeğine verilecek .. Anlıyorsunuz yeeeksiniz .. Çünkü o ... Liyonda kalmak Aydın futbolı:,uları ile _muhtelit .~akımı 

ınuhlet henüz bitmek Uzere rüne itimat edebilir.. uzaklaşsınlar... ya sir ... Ve o zaman .. Yallah... Kızak 'kararındadır.. · mızın yapacagı bu müsabaka guzel ve 
l v•' t ~tti. - Peki .. Peki .. Görüşmenizden hasıl - Ya ben? gibi kayacaksınız.. - BİTMEDİ - heyecanlı olacaktır. 
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Yazan: Dr- Muallim Abdi Muhtar 
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Tansiyon derdi ve 
Şişmanlık belası 

~imıliye kadar yazdığım yedi sekiz 
makale ile Vitaminlerin sıhhatiınizle 
olan alakası hakkında bir fikir verdim. 
Bugün sıhhatimize derin bir müdahalesi 
olan ikinci bir cepheye geçeceğim. 

Hariçten aldlğı gıdasında bütün Vita
min ihtiyacını tatmin e~ olan bir in
anın bile, yine bünyece gayri tabiilik
leri ola bilıliğini her zaman görüyoruz. 

Bunun sebebi nedir? 
Bunun sebebi şudur ki, in.sanın sağlı

pm muvazenede bulunması için ha
riçten gelen vitaminlerle bizim içimizde 
ooğan (hormon} ların karşılıklı müna-

11ebetlerinin normal olması lhımdır. içi
mizdeki hormonlar tamam olsa da dışa
rıdan gelen vitaminler noksan bulunsa 
ııhhatiıniz mutlaka bornlur. Keza dı§a
rıdan gelen vitaminler tamam olsa da 
içimizdeki hormonlar noksan bulunsa 
sıhhatimiz yine mutlaka bozulur. işte 

size enfes bir m.i.sAI: 
Bir gün Jzınirde sapsağlam bir gence 

tesadüf ediyorum. Bu genç, asker! bir 
doktor arkadaşımızın oğludur. Kendisiy· 
le ayda veya iki ayda bir görüşüyorduk. 

Sir gün bu gencin, fazla ~adı
ğı nazarı dikkatimi celbediyor. Kendisi· 
ne dikkatli davranmasını çünkü şişman
lığı haddinden fazla olduğunu söyllyo
rum. Zaten o da bu şişmanlığı arzu et• 
miyordu. 

Kendisi ziraat mütahassısı ve ilim ada
mı olduğu için heraber yilrUrken ge
vezelik olsun diye aöyliyormuşum gibi 
yaparak bazı izahatta bulundum. 
Deılim ki: Beni endişeye düşüren se

nin fazla şişmanlaman değildir, beni 
korkutan şişmanlığırun senin vücuduna 
tevzi ediliş tarzıdır. 

Senin kolların ve bacakların nisbeten 
az şişman ve fakat göğsün bilhassa mi
denin hizasından başlıyan ş~manlığın, 
göbeğinden değil, göbeğinin ço~ üstün
den başlıyan şişmanlığın, tedbir alınrna
aını ihtar eden bir şişmanlık cinsiılir. 

Senin bütün vücudun değil, vücudu
nun muayyen bir kıtası şişmanlıyor. 

Buna (honnone) şişmanlığı derler. Se
nin hormon bezlerindeki gayri tabiiliğin 
bu şişmanlık, en kat'i bir işaretidir. 

Genç adam bana döndü ve doktor bey 
mesela hangi (gudde) min bozukluğu
nu düşünebiliriz, dedi. 

- Oğlum tabii ki ayak üzeri bir §<'Y 

aöylemek doğru olamaz. Fakat bana se
nin kafa tasın içindeki (ipofi.z) (gudde)· 
ainln çalışmasında bir bozukluk var gibi 
geliyor, deılim. 

- Bundan ne çıkar doktor bey? 
- VallAhl belki sadece bu belfilı şiş-

manlık çıkar, belki de düşünülmesi ho
p gitmiyecek daha bir çok başka şey
ler de çıkabilir, ıliye cevap verdim. 
Unutma ki; senin baban da bu gudde ve 
(hormon) derdinden en fena Alnletlere 
uğra dl. 

Bu muhavereden iki ay sonra, Anka
rada Hilfiliahmer bahçesi önünde aynı 
gence tesadüf ettim. Bomovadan Anka· 
raya naklettiğini ve burada artık ıaifle
meye çalışacağını söyleıli. 

Bundan sonra kendisini hiç görme
dim. Iki sene geçti. 

Geçenlerde lıtanbul gazetelerinin bi
rinde şu satırları okudum. 

Ziraat vekAleti memurlarından (Bay 
Fas) ın bulunmakta olduğu Pariste ya
pılan bir ameliyat neticesinde vefat et
tiği ve cenazesinin lstanbula nakledil
diğini bildiriyordu .. 

Zavallı genç, kafa tası içinde (ipofiz) 
guddesi üzerinde çıkan (urun) ameli
yatı sonunda vefat etmişti. 

Bu zavallı gencin bozulan bir (hor
mon) guddesi, bozukluğunun ilk işare
tini bu pek hususi şişmanlıkla vermiş 
bulunuyordu. 
Şüphe yok ki her şişmanlık bu cino;

ten değildir. Ve şişmanların pek çoi'u 
keyifli ve neşeli insanlardır. Fabt kıs
ın! şişmanlık her zaman bir (hormone) 
münasebetsizliğidir. Her (hormon) bo
zukluğunun da böyle habis bir netice 
vermesi 13zımge1mez. 

2 - Yüksek meslek mekteplerinden 
mezun (36) yaşlarında bir zat bana mü
racaat ediyor. Kendisi Ankaranın hava
slyle imtizaç edemediğini, fazla şişman
ladığını ve tansiyonunun çok yükseldi
ğini ve bundan dolayı ziyadesiyle endi
şe ettiğini söyledi. 

Kendisi gençti. Kalbinde hastalık yok
tu. Damarları sertleşmemişti. Böbrekle
ri de sağlamdı. Buna rağmen tansiyonu 
son derece yükselmişti. 

Tavsiye edilen kuvvetli perhizleı'1e 

çok zayıflamıştı. Fakat tansiyon düşmi-
- --· • . :1~-· .l- . f!J••.l-

!uğuna bağlı iıli. Tansiyon düşürücü hiç 
bir ilAç ona fayda veremezdi. Tansiyonu 
diişürmek için onu yükselen (hormon) u 
fazlasiyle çıkaran «gudde> yi susturmak 
18zıındı. Nelekiın bunu yaparak tansi
yonu düşürdük ve normale getirılik. 

Kenılisine her yemeği yemesine müsa
ade ettik. 

Bu vakada da (hormon) bozukluğu 
tansiyon yapmak suretiyle tecelli etmiş
ti. 

3 - Bir çok anneler var ki çocukları
nı emziremezler. Ya memelerinin ba~ı 
yoktur. Yahut memeleri çok küçük kal
mıştır. Ve yahut hiç memesi yoktur. 

Ve bir çok aileler vardır ki, ev!Msız
dırlar. Kan kocada hiç bir kusur olına
dlğı halde onların mümkün değil çocuk
lan olmaz. 

Biltün bunlar yine birer (hormon) bo
zukluğu neticesidir. 

Kadln göğüslerinin tam olarak teşek
kül etmesini hususi bir (hormon) idare 
eder. Bugün bu (hormon) u sM olarak 
elimizde bulundurmaktayız. 

Bugün bu (hormon) sayesinde, gö
ğüsleri kilçfilı: kalmış ve yahut göğüsleri 
hiç büyümemiş kızların veya kadınların 
göğüslerini çok kısa bir zamanda bü
yütıneğe muvaffak oluyoruz. Bu (hor
mon) sayesinde yeniden yaratılan kadın 
göğüslerinin bir hususiyeti de vardır ki 
çok mühimdir. 

DAcı bıraktığımız zaman göğüsler ya
vaş yavaş yine küçül.ıneğe başlıyor. Tek
rar başlayınca göğüsler tekrar büyüyor. 
Bu suretle istenildiği zaman büyük ve 
istenilıliği zaman daha küçük göğüslü 
olmak ve isteıliği büyüklükte göğüse sa
hip olmak kadının elinde bulunmuş olu
yor. Ve böyle göğüsler tabiatiyle hiç bir 
zaman sarkık, pörsük bir bale gelmiyor
lar. Bununla beraber her vazife tama
men görülüyor ve mükemmelen ve meb
zu1en süt veriliyor. 

Bunlarda da görülüyor ki bir (hor
mon) bozukluğu büsbütün başka bir 
vadide tezahür ediyor. 

Son zamanlarda biyoloji ii1imleri bu 
(hormon) un bazı nebatalta aynen mev
cud olduğunu ve bunların kullanılması 
ile aynı muvaffakıyetin temin edilıliğini 
göstermişlerılir. Eski tıp kitaplarında 

bazı nebatlann kadın göğüslerini bü
yüttüğünü okuduğumuz zaman güler 
ve böyle şeyleri azametli bir istihfafla 
safsata teıakld ederdik. 

Halbuki, yukarıda söyleıliğimiz ne
batların pek yeni olarak ke§folunan ev
safını öÇendikten sonra bu eski yazıla
rın birer hakikat olduğunu anlamağa 
başladlk. 

Hormonların insan bünyesinde ve in
san sağlığında derin a!Jlkasını gösteren 
bu bir iki misalden sonra vitamin ve 
(hormon} tetkikatı esnasında meydana 
çıkan yepyeni ve harikulAde bir mev
zua gireceğiz. 

Bu tetkikat esnasında birdenbire mey
dana bir (zaman) meselesi çıktı. Insan
ların ömrünü idare eden (zamanın) bi
zim bilıliğintlz (zaman) olmadığı ve in
sanların ömrünü sayan (zaman) ın büs
bütün ayrı bir (zaman) olduğu katiyetle 
anlaşıldJ. Artılı: bu mukaddemelerden 
sonra bu yeni ve esrarengiz fileme gire
biliriz. 

··BİTMEDİ •• 
---:----

Sinema haberleri 
Franıız vekiller heyeti sinema film· 

!erini icat eden Lui lümiyere Lejiyon 
d•Onör nip.nının büyük aalibini vermeğe 
karar vermiştir. Bu münaoebetle k&şifi 
Bondol civarında çekildiği köyde gör
meğe giden bir gazeteciye Lümiyer: 

_ Şimdi milli müdafaaya taalli'ık 

eder bir ke§if üzerinde çalışıyorum 1 de

miştir. 

Lüıniyer, bu köye «kabartma film 
hakkındaki tecrübelerine devam etmek 
maksadile çekilmişti. Fakat cihanın bit 
harp tehlikesile karşılaştığı şu anlarda 
sinemaya ait işlerle uğraşmaktansa va· 
tan müdafaasına yarıyacak keşiflerle 
meşgul olmağı daha uygun bulmuştur. 

* 
• Bu haftanın en mühim havadi~lerin· 

den birisi Jan Fenuvarın yeni çevireceği 

film dedikodusudur. Artist son günlerde 
Cezairde bir film çevirerek bunda Ce· 
zairin halk masallarından istifade ede .. 
ceğini arkada~larına söylemişti. 

Fakat bir kaç gün İçerisinde fikrini 
-
1 

... a.r'":.... hlı: Jtalvan airketiv1e 

·- .~-· _ ... -
12 Aeustos cumartesi 1939 
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60 milyon 
--~-&·---

Asıl büyük 
tehlike nerede? 

(BORSA] 
ZAHİRE 

Lira lstanbulun 
15 se-

60 ton BuğdaY, 6 25 i 75 
33880 kilo Arpa 3 80 
28643 kilo Yapak 48 55 

Para Borsası 
• • • 
ımarı ıçın 

nede harcanacak Almanya ve Italyanııı 
''çemberleme,, ve ''ha
yat sahası,, masalları 

Kapanış r. 
- "(.-• 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
Londra 1 Sterlin !l.93 
Nev - York 100 Dolar 126.675 

1,500,000 lira, Koska - Beyazıt yolu 
400 bin lira, Maçka - Dolmababçe yo
lu 200 bin lira, Sirkeci - Yedikule yolu 
400 bin lira, Taksim meydanının açıl

ması ve tevsii 2,500,000 lira, Eminönü· 

Para 100 F. frangı 3.355 
Milfuıo 100 Liret 6.661Z 
Cenevre 100 İsviçre F. 28.595 
Amsterdam 100 Florin 67 .52 
Berlin 100 Rayşınark so.835 
Brüksel 100 Belga 21.5175 

Beyazıt yolunun kısmen açılıp istimlaki 
750 bin lira, Sultanabmet meydanının 
tanzim ve tevıii 750 bin lira, Tophane
Karaköy iltisak yolunun açılması 300 

Yazan: Kont Sforza 
Atina 100 Drahmi l.osıf 

omdaki lngiliz tavizlerinin bunda büyük Sofya 100 Leva 1.56 
dahli olmuıtur. Londra Almanya devlet Prag 100 Çekoslovak 4.34 

bin lira, Galatasaray meydanının tevsij 

300 bin lira, Beıiktaı - Bebek yolunun 
açılması ve istimlaki 750 bin lira, Şiş

hane .. Ka.sımpqa - Sütlüce yolunun is

timlaki ve açılması 900 bin lira, T ozko
parandaki yC§il sabanın tanzim ve IBlabı 
250 bin lira, Çukurbostan - Edirnekapı 
yolunun istimlaki ve inşası 1 00 bin lira. 

İtalyanın sabık hariciye nazın adamlarını memnun etmek iatemişti; fa• Madrit 100 Peçeta 14.035 
Orta Avrupa İmparatorlarının Sırbis- kat bu baylar ahi ıekilde muhakeme ve Varşova 100 Zloti 23.8425 

tanı kendilerine tabi kılmağa karar ver- farzettikleri için, bu siyasi muvaffakıyet• Budapeşte 100 Pengü 24.452~ 
dikleri tarihten beri işte yinni beı oene !erden çıkardılclan yeg&ne büküm IU ol- Bükreş 100 Ley o.!JOS 
geçti; yirmi beş yıl sonra Hitlerin Çekos- du: clngilizler korkudan titriyorlar! On- Belgrad 100 Dinar 2.8925 
lovakyaya karşı muvaffak olduğu gibi lan tehdide devam edelim daha fazlası- Yokohama 100 Yen 34.62 
harpsiz olarak bunu yapabileceklerini nı elde ederiz.> Stokhol.ın 100 İsveç Kr. 30.57 
sanıyorlardı. Yinni beı sene evvel Alman Bazı Fransız muharrirlerinin dünya Moskova 100 Ruble 23.90 

Üsküdar ve Kadıköyünde yapılacak 
imar hareketleri için de ilk beı ıenelik 
programa 800 bin lira daha ilave edili-

imparatorluğu Fransız bitaraflığının re- harbinin çıkmasında antant devletlerinin Ster!iııgten gayrisi bir Türk ~ 
binesi olarak F ransadan Toul ile Verdu- de meouliyet hisseleri olduğu hakkındaki mukabilidir •• 
nun cmuvakkat> olarak terkini İstemek iddiaları bu manada, fakat yalnız bu ma· Satı§ ~ 
cüretinde bulunrnuıtu. Naııl ki yirmi dört nada büsbütün haksız değildir. Şüphesiz Sterlin 593. 590. 

yor. oene ıonra, Hitler lngilizlere bundan böy- her diplomasinin hata biueıi vardır. Fa- Dolar 79.34 78.9' 
tkind bet senelik program le kabinelerine Churcbill, Eden ve Duff kat 1908 den 19 14 e kadar lngiltere ve Belga 4.6710 4.6'70 

Beyazıt meydanırun tanzimi bir mil- Cooper gibi cAlman düımanlant nın Fransanın hakiki mesuliyetleri Berlin ve Fransız frankı 29.95 29·~.n 
yon lira, Şebzadebaşı - Yenikapı yolu- ıokulmaması icap ettiğini bildiriyordu. Vjyana devlet adamlannın Avuıturya Peseta 7.1610 7.'JP"" 
nun açılıp iatimlaki iki milyon lira, Alı:- Demir ve kan oağnağının Avrupa üzerine Alman kılınçlanna biç bir §CYİn mubave· Florin 1.4869 l.~~ 
saray - Topkapı yolu 1,500,000 lira, botanmaoından beri yirmi bet yıl geçti; met edemiyece&i hususundaki kanaatle- İsveç Frangı 3.51« 3,.,,.-
Eminönü - Sultanahmet caddesi ile Su!- evvela harp Haniyle i§e baılandı; fakat rini takviye etmiı olmalandır. Macaristan İsveç Kronu 3.287!1 3.2709 
tanahmet meydanının ilk beı ıenede kral Albertin iradesiyle iatilaya muka- oligarıisinin Fransız - lngiliz tereddütleri Norveç Jı:ronu 3.3737 3.~1 

bO§lanan tevsüne devam için 2,250,000 vemet eden Llege kaleleri Avusturya ve oerbeot ltalyanın ıulha olan musir atkı Çek kronu 23.20 23.f!I 
lira, Eminönü ile Beyazıt arasındaki yo- Macaristanın topçuları tarafından bom- yü:cünden aldatıldı. Dinar 35.40 35J2 
lun istimlaki ve intası 750 bin lira, Sul- bardıman edildi. Bu eınada Viyanada Vjyana ve Berlin bütün dünyanın Sır- Leva 64.41 114.0S 
tanahmet'deki arkeolojik parkın tanzi- Kont Barthold, karımın babaoı belçikalı biatanın ezilmeoine kölelqtirilmesine ,.,. Ley 83. ~ neD 
mi 500 bin lira. Ernlnönü - Yenikapı tu- nazır kont de Dudzeelee Franıuva jeze- yirci kalacağını sandı: hiç olmazsa bub- Avusturya şili. 4.5390 ~:; 
ristik yolunun kısmen açılıp tanzimi bir fin Belçikaya karıı aşılmaz dostluğunu rarun ilk devreıi müddetince buna ina- Mark 1.98 v..; 
milyon lira, Taksim - Karaköy yolunun teyit ediyordu. Bu meçhul kaimi§ misal nıldı. Liret 15.10 15·"" 
Cihangire bağlanması 500 bin lira, Ak- verilmiş IÖze ıistematik surette riayetsiz- Tarih tekerrür etmekle kalmıyor, va- Drahmi 94. 93·~ 
:saray - Yedikule yolunun açılması 1 liğe dinamizm gibi tantanalı bir isim ve- himlqiyor da :1938 de Almanyanm Zloti 4.2153 4.l 1 
milyon 250 bin lira, Eminönü • BüyüJc.. ren rejimler tarahndan geniş ölçüde - müstakil Çekoslovakya aleyhindeki de- Pengu S.6984 S.~ 
çarşı yolunun istimlaki ve açılması 1 malum olduğu veçhile Viyanada, Praıı:- )illerine Avrupanın inanır görünmüı 0 )- Bu Fiatler bankamız için biç blt 1)1' 
milyon lira, Unkapanı hali meydanının da Tiranda - tekrarlanacaktı. ması 19 39 un havasını zehirliyen tehli- ahhüt ve mesuliyeti mutazamının de 
Beyazıtta Üniversite ile Unkapanı ara- Hitler o kadar hafızadan mahrumdur- keleri doğurmuştur. Tehlike ne Danziğin dir. 
sındaki iltisakının temini 500 bin lira, ki Almanlann «çemberleme>nin zalimli- karışık statüsünde, ne şarki Avrupada ESHAM VE TAHViLAT 
Haliç Feneri ile Fatih arasındaki yolun ğinden ve «hayati saba> lüzumundan milletlerin menfaatlerine karşı koyan ha- 1933 Türk borcu I. 
iatimlaki ve açılması 1 milyon lira, Ci· bahseden bitmek tükenmek bilmez şika- nedan menfaatlerinde, ne de hüsnünjyet 1933 Türk borcu il. 
hangir - Sıraserviler yolunun istimliki yetleri bir çok fransız ve lngilizlere bir ıahibi taraftarlar arasında anlaşmanın 1933 Türk borcu m. 
ve açılması 2 5 O bin lira, Karaköy - 1908 de Bosna ve Herseğin işgalinden kolay olacağı Akdeniz sahillerindedir. 1938 % 5 F. ve ikramiyeli 

19
.3' 

Azapkapı rıhtım boyu yolunun açılması 1914 ültimatomuna kadar Avrupadaki Asıl tehlike bir iki adamın bulanık vic- 1933 ikramiyeli Ergani 
bir milyon lira, Nişantaşı Vali konağı gerginlik. vaziyeti daha iyi bilinseydi, bu danlarının hür Avrupanın karıılarında Sivas - Erzurum battı istikrazt I. 

caddesinin önündeki YC§il sahada, Tak- hususta daha septik davranabilirdi. Vil- titrediğini ve onu daha çok titretmek için • • • • • n. 
sim ile Maçka arasında açılacak yolun helm AJmanyuı daha 0 zaman büyük bir blof ve tehdit semereli mizansenine vera~ • • • • • J1l. 
istimlak ve intası 250 bin lira, Dolma- hastaydı, mantıkan biribirini izale etme- dan hll§ka yapacak bir ıey olmadığını , • • • • JV. 
bahçe ile Taksim arasında açılacak yo- si lazımgelen fakat Berlinde atbaşı bera- oanmalanndadır. 1932 Hazine bonosu % 5 falz)i 
lun açJması 250 bin lira, Kasımpap - ber giden iki araz gösteren bir basta: - 1932 Hazine bonosu % 2 falzli 
Dereyolu 600 bin lira, Beıiktaı - Ihla- Mazlumluk manisi, ve azamet manisi. Macaristan Cümhuriyet Merkez Bankası 
mur - Nipntaşı yolunun iatimlak ve in- «Çemberleme• daha 0 zamanlar ikinci Türkiye İŞ BANKASI 
ıası 750 bin lira, Beşiktaı Akaretler - VilhelrıUn diplomasiıine ve propaganda- Almanya ile a sker i Osmanlı Bankası 
Maçka yolunun istimlaki ve inşası 750 sına dahil bulunuyordu. Bilhassa lngilte- bir ittiiak Anadolu demiryollan I. ve IL ~ 
bin lira, Taksim meydanında, Harbiye· rede farkında olmadan Çekoılovakyanın yapmamıftlr.. ~dol~ Demiryollan % 60 ~ 
de ve Vali konağı caddesi karıısındaki parçalanmasına suç ortağı eden devlet Budapeşte, 11 (Ö.R) - Resınt maha- Mumessil 
yeşil ıahada yapılacak teoiaat için 1 adamları, Almanyanın meıum 1914 fil, Macaristanın Almanya ile askeri bir Arslan çimento 
milyon 5 00 bin lira, Takıim - Kurtuluı Ağuıtosuna kadar Almanyanın Londra ittilak akdettiği haberini §iddetle tekzip Şark Değirmenleri 
viyadüklü yolunun İstimlaki ve açılması f • · "f d k d"" ·· b" d = •e arebnı ı a e en ve pe urust ır a am ediyorlar .• Amiral Horti halen, Viyana İtalyan p•-'d ,.,, 
5 00 bin lira, Y enibabçede olempik oa- olan Preno Lichnowokynin hatıralarını anlaşması mucibince Macaristana terke- U"& ,et>,.,... 
hanın tanzimi ve burada vücuda geb'rı·- k ) d 1 Çe b 1 ·b· d'' Roma, 11 (AA) - Bir k&Ç r--:;._,.,. o uma ı ır ar: « m er eme gı ı U§· dilen araziyi :tiyaret etmektedir. · )ılll"';",. 
lecek tesisat için 4 milyon lira, olempik manlarla çevriliyiz gibi mülhit cümleler _ beri ecnebi memleketlere ve .,.ıııııı.ııı' 
ııahaya gidecek Aksaray - Y enikapı yo- biçare Alman müttefiklerini dehıete dü- ALM a - SOVYET Almanya ve İsviçreye ihraç Gt<'.# 
lu 750 bin lira. Unkapanı Eyüp yolu- • ~ • olan İtalyan pır' itleri Toskanada ..111.ıeı' şünnelc iatiyen hükümet adamlanmız ta- Görü 1 rl tr f d eıJeJ .... 
nun iatimlaki ve inpsı 1 milyon lira, rafından icat edildi; böylece aldatılan ~e e e a m a to yakınında kAin Ravi mad .,,, el'. 
Tophane • Dolmabahçe yolunun iatim- müttefikler hepsi nihayetoiz silahlanma Tokyo, 11 (Ö.R) - Nazırlar meclisin· çıkarılmak.tadır. Bu piritler j}ıti tlll~ 
la.ki ve inşası 100 bin lira. uçurumuna atılan muazzam vergilerin de müsteınlekat nazın bu sabah harici- mekte olduldan yüzde 60 JlİS~ ~ 

Oçüneü bet ııenelik program ağırlığına tahammül ediliyorlardı. Haki· ye nazırından Alman - Sovyet müzake- demir itibariyle dünyanın en lY1 
Yenikapı ile Yedikule arasında açıla- katte biz dütmanlar tarahndan çevrili releri hakkında izahat istemiştir. Hari- sullerindendir .. 

cak yolun iatimlak ve inşası 2 milyon bir Almanya masalını uydurduğumuz 11- ciye nazın B. Arita cevabında iki mem- FORA-YN--O-<Fı>-İ-S_Tf:_ 
1 leket arasında bazı müzakereler oldu-lira, Beyoğlunda ngiliz oefareti - Tak- rada aoıl Avrupa bizden korkuyordu.> 

sim arasında açJacak caddenin iıtiml&.- k ğunu duyduğunu, fakat siyasi veya as- Siyasi ziyaredeJ" #'._ 
Mu adder olarak 1914 büyük cinaye- k 1 ahi tt Uzak' l h '-'--d fot 1 

ki ve intası 1 ,600,000 lira, Mısırçarıısı- ı er m ye e m ere er a......,,, a Londra, 11 (Ö.R) - Bugiill · __ .ıo-d 
tine müncer o an altı senelik siyaol badi- hl b' haberi im ~.- bildirm'-"• .,~, 

Unk 1 •• J•L • ç ır o awgını ı.~. fist Tür' ki p ) ve • · 
apanı yo unun ıstım "" ve ınşası seler ve mücadeleler Fransız • lngiliz --·,j.-- .e . . ~e, 0 o~y~bul ' fO' 

1,300,000 lira, Unkapanı • Fatih 600 diplomaıilerinin Avrupanın muvazeneoini B. ZVETKOVİÇ se~lerının zıy~tl~ mülaJtatıl'c!B ..:d 
bin lira, Kadıköy - Boğaz yolu ile Bo- fazla bozmadan Alman taleplerini tat- TRİYESTEDE Dün Lo~ ~ ~e aJlıtl ,....Jılf 
ğazın Anadolu ve Rumeli aııhillerinin min etmek için bir ıürü tC§ebbüslerinden . lonya sefirı Ra~ Po!o~.,teıı!P ~ 
İn§uı 6, 150,000 lira. bO§ka bir fey değildir. Berlin Almanya ~~dra, 11 (Ö.R~ - ;rugoslavya baş- ~Ar, fakat .h~ tahriktecı:rDlsağlaJ!I -,,ıit• 

itte onbeı oenelik imar programile için bir «hayat sahası> olacak müstemle- vekili B. Zevetkovıç Trıyesteye varmış, sıyaset takibme ne ka ~t etıl"". _ 
bu itler yapılacakbr. Taksimde yapıla- kemi istiyordu~ Londra derhal lord Hal- dokları ve tersaneleri :tiyaret etmiştir. vermiş olduğunu bir dııha te~ 
cak tiyatro, kulüp, Mecidiye köyü arka- danei Wilhelmstraueye göndererek ------------------------------
aında yapılacak hastane ve ıaire bun- Almanyaya Portelcizin müstemlekelerini 

lardan hariçtir. teklif edjyordu. 19 14 den önceki aerbeot 
Prost planı Naha vekaletince tasdik dünyada Almanyanın Nevyorkun tek bir 

edildiğinden, bu program da Nafıa ve- sokağında veya Çinin serbest limanların
kiletince tasdik edildikten sonra heyeti da bütün müstemlekelerinde yerleştiğin
vekileye verilecek ve Reiaicümhurun den fazla Almana malik olduğu unutulu

yühek tasdikinden ıonra kat'i §eklini yordu; ve Londrada, Milanoda, Şang
alarak tatbikine geçilecektir. hayda, Pariste yerleşmiş Almanların 

Yek.Unu altmış milyon lira tutan bu anavatan için bütün Afrikadaki müstem
programın tatbiki için senede dört mil- lekelerinden yüz bin kerre daha mühim 
yon lira ıarfedilecektir. Dahiliye vekili bir genişleme ve servet te~kil ettiği unu· 
B. Faik Öztrakın beyanatından da anla- tuluyordu. 
şılacağı veçhile, hükümet lstanbulun Jngiltere, Almanlara kendi vatanlarını 
imarına yardım edecektir. çemberlem~kten başka bir düşüncesi ol-

Heyeti vekilece kabul edilecek bu madığı anlatJan lngiltere sulhu o kadar 
programda, hükümetin senede iki milyon hararetle arzu ediyordu ki, 191 4 de Al
lira yardım etmesi temin edilirse Bele~ manya ile iki muahede imzaladı: Bun
diye bütçesinden de mütebaki iki mil- lardan biriyle Bağdat demiryolu üzerin
yon lira ayrılacaktır. de münhasıran Alman nüfuzunu kabul 

KISKANCLIK 
KAVGASI GALİBA? .. 
İkiçeşmelik Çömez sokağında Ömer 

edjyordu (ki bu küçük Aeyanın büyük 
bir kısmiyle Irak üzerinde muahede ile 
de Londra sabık Portekiz sömürgeleri
nin taksimine girişilmesi lüzumunu kat'i 
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7 kişi Bir otelde 
.. ı .. 

'r eni. misafirin otele geldiği sıralarda 
bOQ, madam Korpof gibi düıürunilyor
durn: Madam Korpof aktörün hareketle
rini kontrol ediyor. onun sanatk.Ar bir 
~rafını bulmağa çalıııyordu. 

Yeni misafiTin küçük bir botu ve.rdı. 
ilk zamanlarda yalnız olarak denize çı
lqyor, aramıza pek sokulmuyordu. Bot, 
denizde o zamanlar gözüken bütün be
>'0% botlann hilafına tirıe bir renge bo
hntnl§b... Sabah olunca, Marya 
lıııJanın mutfağına bırakmıı olan bu kü
çlik ıeyi omuzluyor. elinde kürekler, ya· 
'ıın bir mayo ve çıplak ayaldarile biz da
ha çayımızı içerken denize çıkıyordu. 
Madam Korpof otelin bu yeni misafirine 
«Ördeh adını takm1ttı. 

Anunu:da bu lmıi en çolı: beğenen, 

~ahut en çok sinirlenen kim oldu) Şu da 
Yor lı:i küçük Kont aktörU züppe bulu
tor; madam Korpofun talı:bğı bu isme 
banlıyordu. Marya halanın kızına gelin
ce yüzü ekfi bir meyve gibi birdenbire 
bunıkJll§tı. Eğer hep beraber oturuyor
o.ıc masayı terkettiği bile olurdu. Fakat 
lı.ı dalı:ikalarda Madam Korpofun giilü
ıli ı.. Kulaldanna lr.adar aokulur. 

- Fena. derdi. Marya hala emaneti 
ııldığı gı'hi teslim edemiyecek zanneder

'ctn. 
Netekim bir aktam da bahçede kitap 

okuduğum bir oıra lı:op. kop. geldi: 
- Mühim bir ke,ifl dedi: 
Bileklerimden yakalamııb. Denize 

Lıcn merdivenlerin yanıbaıına doğru aü
rtilı:lüyordu. Burada dik ve lı:ayalar içinde 
biten bir keçi yolu vardL Ne plaj, ne de 
b~m otelin bahçesinden denize ginnek 
lstenuyen çiftler, yolda Marya halayı at
latmaya muvaffak olurlarsa, bu keçi yo
lundan ap.ğı kayarlar, orada fundalıklar 
flt'&aı.nda soyunup. deniz sazlarına aldırıı 
~iyerek yıkanmayı tercih ederlerdi, 
Gııtelilı: bütün sayfiyede burasını bilen 
!>el azdL Daha doğrusu birdenbire dik 
"-Yalarla bittiği için kimse cesaret ede
llıezdi. 

Madam Korpof: 
- Yavaş, dedi f Güvercinleri ürkütü

l"oraunuz. 

Madam Korpofun güvercinler dediği 

b~im aktörle Marya halanın kızıydL 
Bununla beraber madam Korpof o 

ıdcıam çok fena bir ıey yaptı. Benim gibi 
•telin diğer bütün misafirlerini, hatta 
Cımmiyi bile kucaklıyarak oraya götür
c!a; güvercinleri gösterdi. 

Ağustos ortalarına doğru otelde daha 
baıka bir hadise oldu. Yeni misafirin ara
t'rtıt:a geli~inden sonra meydana çıkan 
"'1arya halanın kızı daha büyük bir ehem
ktliyet kesbetti. Herkes. hepimiz onunla 
llıotgul olmaya ba§ladık. 

C.ece yemekten sonra aaat on ıulany
dı. Aktör otele henüz dönmemiıti. Fa
lc..t bekardı; ve Marya halaya göre hiç 
kiınaeye h ... p vermek mecburiyetinde 
deiildi. Gerçi madam Korpof buna içer
li,.or, buruının ne bir otel ne de bir pan
•l)'on olmadığını, yeni tanışmış bir takım 
'nlann bir aile gibi yaşadığını i1eri sü
lii,or, alctörün de vaktinde eve dönme
OİnJ İstiyordU-

birden deniz yolundan doğru aktörün 
'..; duyu]d.._ Marya hala hemen fırlamı§
lt. liepimizin her hangi bir isteğini daima 
~Ocilctiren otel sahibi aktörün bütün emir
;•İni yerine getirmekte büyük bir zevk 
"Yardı: 

Madam Korpof: 
b .._ Evet, dedi, bıktun, Yine bu padl-
ot., 

ı . "1arya halanın gitmeıile geri dönmesi 
.,, 1 

o rnuştu; bana: 
--Sizi istiyorlar. dedi; eğer ifiniz yok

" iyi bir mehtap var. diyor. 
~ l<üçük Kont arkalılı:lı bir iskemlede 
:urordu. Mösyö Korpof notalariyle 
~ 0'ııuldü. Marya halanın kızı aktörün 
~ ~di}'e ettiği bir zabıta romanı okuyor-

"· 
~ "1adam Korpof ilk dakikalarda belki 
•bu d' · · d k · ç·· k" 1 t\ avete ıtıraz e ece tı. un u ya -
'~d, M·· ·· K f 1 k d" . tıi • osyo orpo un nota an en ısı-

l\ t'tleıgul etmiyor, en doğrusu mösyö 
-.:~Pofun nota meşguliyetinde kendisini 
l<ı •ıt ve her hangi biri ile küçük bir fi-

'~• hak kazanmıı telakki ediyordu. 
ite •kat hu sefer sesini çıkarmadı mü
~iı •~is madam Korpof aktörün geç va
~il· .. rıi d8.vet etmesinde bazı şeyler se-

'Yor b· "k b" 1 b ld " lltı~t·· ır az romanlı ta ıat ı u ugu 
l.,,r c.riin, mehtapla bir gecede bazı itiraf-

l.1Y•Pacağından ıüphe ediyordu. 
•k'k ~İitU ' .. ~ten her şey madam Korpofun 

4.t., ~dugü gibi cereyan etti. Bazı itiraf-
11.,ı •kat hiç bir vakit ne madam Kor
qe i/• de içimizde baııka biri bu şekil-
~ ır İtirafı dü~ün~mezdi. 

q•ha•~·· bütün mehtaplı gecelerden çok 
tlil'rl .. Utgundu. Dünyanın Üzerine adeta 

ıı "J b;, a" 1 "b" d" u .. g att mış gı ıy ı. 

Yazan : Kenan Hulusi 
T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 

13.30 Program 13,35 Türk müziği 

sine ve gökyüzüne doğru uzuyordu.. 1 - uşak peşrevi 2 - Lemi .. uşak şarkı 
Merdivenlerden aşağı indiğim zaman: Günler geçiyor 3 - Lemi - utak şarkı 
- Sizi rahatsız ettim, dedi; fakat ev- Ruhumda buldum 4 - Şükrii Tunalı 

veli. ıizin fikrinizi almak isterin'l. uşak taTkı - Gezer dolaıır 5 - Suphi 
Bunu samimi ve doğru söylüyordu. Biya - uşak şarkı - Dökülmüş zanbak 

Çünkü madam Korpofun daima itiraz gibi 6 - Dedenin - halk türküsü - Gitti 
edeceğini bilir: daima da bu itiraza karşı de gelmeyi verdi 14,00 memleket saat 
madam Korpofu benim ikna edeceğim .. ayan ajans ve meteoroloji haberleri 
den emin olurdu. 14, I 0, 15,30 müzik (dans müziği - Pi.) 

- Bu hafta nipnlaruyoruz, dedi. 18,30 proıı-ram 18,35 müzik (küçük or-
Marya halanın Bursaya gönderdiği kestra - Şef: Necip Aşkın) 19, I O Türk 

mektuba İyi cevap geldi. müziği (incesaz faslı) 20,00 memleket 
- Marya hala demekki bu kadar giz- ı•aat ayarı 20,00 temsil 20,40 ajans ve 

li işler görebiliyor). Dedim ve birden- meteoroloji haberleri 21 ,00 Türk müziği 
bire madam Korpofu habrladım; bu ge- 1 - Acem aııran peşrevi 2- Acem kür
ce içfo bu alelade küçük kızın otelde na- dl şarkı _ Bir p.rlı:ı _ Sevgilim bu akşam 
sıl bir fırbna koparacağını düıündüm. 4 - eviç türkü _ Yürüdiikçe servi salla-

Bir kerre, madam Korpof aktörü ha- nır 5 _ Raif bey karcığar şarkı - Gü
kikl bir donjuan olarak kabul ediyordu. lüver sevdiğim 6 _ karcığar köçek - Pı
Marya halanın küçük mavi odası. Para- narın başında > _ Sadeddin Kaynak 
van üzerindeki resimler. Gizli kapı .. Ve hüzam şarkı _Bir hüzün çöktü 8 - halk 
nihayet ilcisi. Bütün bunlar madam Kor- türkiisü _ Akşam oldu gene ba~tı kareler 
pofa aktör için verilecek bir notu tayin 9 _ Arif bey _ hüzam şarkı _ Bahar gel
ettirmişti, mösyö Korpof belki ses çıkar· -li beyim evde durulmaz 1 O - hüzam 
mıyacak, sadece tek gözlüğünü sol gözü- <ıarkı _ Sana da yaptırayım Naciyem 
ne götürmekle iktifa edecekti. Ya. şu ~man 21.40 konu,ma 2 J.55 neteli pl8.k
Marya hala .. Müteceessis madam Korpo- \ar _ R. 22,00 haftalık posta kutusu (ec
fu atlalmışbl.. nebi dillerde) 23.30 müzik (kan.ık ha-

Bununla beraber her şey bu küçük ha- fif müzik _ Pi.) 23,00 eon ajans haber
vadisle bitmedi. Ote1e döndüğüm zaman 1eri, ziraat, e~ham, tahvil&.t, kambiyo -nu
madam Korpofa daha başka bir havadis lcut borsası (fiat) 23,20 müzik (cazbant 
de getirdim; ve aktör için nişan hadise- Pi.) 23,55,24 yannki program. 
sinden fazla bu ehemmiyetli idi. iki sene-
denberi yazdığı bir piyes için tiyatroda 
hiç hiT kadın artisti teTcih edemiyen aktör 
Marya halanın kızında tam düşündüğü 
tipi bulmU§tU. 

Madam Korpof ellerini çırptı: 
- Güzel bir numara 1. •• dedi. 
Küçük Kont uyandı; ve madam Kor

pof kop. kop İçeri girdi. 
Bugünden sonra otelin bir odam, daha 

tuhafı bu oda madam Korpofun odasıy
dı; 8.deta bir sahne haline geldi. 

Aktör Marya halanın kızı burada pi
yesin ilk provalanru yapmıya başladılar. 
Aktör bir kaç tecrübeden sonra rejisörü 
ote1e davet etmek niyetindeydi. 

Aşağı yukan provaların hemen hep~ 
sinde bulunuyordum. Daha doğrusu yal

OPERALAR VE OPERETLER 
1 7 ,05 Praıı: Saint • Antoineın huzu-

21,20 
runda. 
Doyçlandzender: Orman muha
fızı. 

21,20 Viyana: Saint - Goireli kız. 
21.35 Paris (Eiffel kulesi): Karmen. 
22,05 MilAno: sesi kısılan çan. 
22 ,05 Paris (P. T. T.): l'Arleienne. 

Bl}YOK KONSF.RLER 
13,05 Londra (Regional): Çaykovski, 

Ma"!lenet ve sair bestekS.rların 

2 1,05 

11,05 

e.°'er1eri. 
Kopenhag: Beethoven, H aydn, 
Brahmsın eserleri. 

nız ben değil madam Korpof, kocası. 

Cimmi, hepimi~ oradaydık. Cimrni bu 2 1, 35 
ınra!a.rda bir ~kemlenin üzerine çıkmayJ 

Londra (Rep:İonal) : El~ar, Hen
dd, R~hmaninol ve sair bestekar

la rın eserleri. 
Brük~cl: Gala gecesi: Bectho

ven, Schumanın, Brahma, Bach 
Straussun eserleri. itiyat edinmişti . Oradan madam Korpo

fun sert işaretleri bile onu indjremiyordu. 
Hayvan 8.dcta ağlamaklı oluyor; prova~ 
ları mutlaka buradan .seyretmek istiyor-
du. 

Piyes hareketli fakat haı:in bir mevzu
du. ikinci perde kapanırken küçük bi• 
sahne türüğü ile genç kızın ölmesi lazım-
dı. 

Madam Korpof ilk dakikalarda buna 
şiddetle itiraz etti. Sahnede ölüme tar~f
tar değildi. Küçük Kontun bir fikri yok
tu. Mösyö Korpof karısından tarafa çık
mı~tı. 

U,05 

1,1)5 

Brüksel il : Cherubini. Massenet, 
Caykovski, P uccini ve sair beste

karların eserleri. 
Stutt'?,'art: Moz.art, Haydn, Sc.

h ubert. Veber, Llszt; Caykovski: 
Sooen ve aair beatekArların eser
leri. 

ODA SUSIKJLERI 
19,45 Bohemya: Mozartın eserleri. 

SOLiSTLERiN KONSERLERi 
17,25 Varşova: Piyano konseri. 
18,50 Kolonya: Piyano ile Beethove-

Fakat piyesin provaları ilerledikçe 19, 15 
madam Korpof fikrini değiştirdi; ve bu 19,35 
neticeyi herkesten daha çok da yine mös-

nin eserleri. 
Münib ıarkılan. 
Saarbrüc.ken: Keman ve piyano 
Konseri. 

yö Korpof müsaade etti. 

Bütün bu sıralarda hepimizin aktörün 
nişanlısı ile meşgul olduğumuza ıüphe 

yoktur. Prova1ar ekseriya deniz dönüşü 
yemekten evvel yanın saat kadar ak.prn 
üstü denize girmeden yapılıyordu. Saç~ 
lannı ıp ıs1ak tarardı. Arkaaında k1rmızı 

bir fiyango yüzünü daha zaif göstt>Tirdi 
ve karanlık bir zemin tutulmuş parlak bir 
ayna ışığı gibi arasıra dudaklarının etra
fındaki gülümseyiş meydana çıkardı. 

Yalnız, her halde çok yoruluyordu; bü
yük bir heyecanla oynadığı belliydi. Ak
törün nisanlısı bu dakikalarda adeta ölü
yordu. Bir çok krreler madam Korpof 
sarı bir benizle bana sokulmuştu. Nete
kim Marya hala da bir aralık provaları 
menedecek oldu. Bursaya mektup yaz• 
makla bizi tehdit etti. Fakat aktör onu 
daima para ile temin ediyor. Marya hala 
da her defasında: 

Son defa, diyordu; son defa. 
Mevsim her sene olduğu gibi geçen 

sene de pek kısa bitti. Bir gün denizden 
otele döndüğümüz zaman s1rbmız1n üşü
düğünü hissettik. Madam Korpof ertesi 
sabah denize girmekdense kırlara çıka

cağını söyledi. Bir iki gün sonra otelin 
önünde bir sayfiye arabası durdu. Ak
tör valizlerini geceden hazır1amı~tı. Ni
şanlısı Marya bala ile tekrar dönmek üze
re Bursa ya gidecekti. Yalnız küçük Kont 
gelecek sene için otelde şimdiden bir oda 
kiralamak İstiyordu. Marya halaya bu
nu uzun uzun tenbih etti. Bu sene madam 
Korpofu yalnız bırakmamak için hiçte 
rahat etmemişti: 

- Alt kattaki oda, diyordu; tam ma-

19,35 
20,25 
23,05 

23,25 

24,00 

Viyana tarkıları. 

Droitvch: Schubertin eserleri. 
Paris ( 1646- 182): Piyano kon
ıeri. 

Doylandzender: Brahmsın ıo-

natlan. 
Hilveıınun 1: Piyano ile ıan kon
seri. 

E~LENCELI KONSERLER 
21.20 Saarbrücken: Milli ıarkJar. 
23,35 Viyana: Eğlenceli havalar. 
23.45 Hamburg: Muhtelif parçalar. 
23,45 Kolonya: Gece musikiai ve dans 

havalan. 

TASHİH 
5 ağustos tarihli gazetemizin 8 inci sa

hifesinin 2 inci sütunundaki Emliik ve 
Eytam bankasına ait satış ilAnında şart
namenin 25/ 8/ 939 tarihinden itibaren 
her kese açık bulundurulacağı yazılaca
ğı yerde sehven bu kısım unutulduğun
dan illi.ve ve tashihen ilan olunur. 

Istanbula indik.ten bir ay sonra madam 
aktörün ni~anlısı Bursada ai1esinin yanın
da hastalanmıştı. Arkadan bir telgraf da
ha geldi. Bir gece, hafif bir kan kusma
sını müteakip öldüğünü haber veriyordu. 
Halbuki aktörle hemen evleneceklerdi, 
ve Teşrinievvel başlarıydı; tiyatro mevsi
mi açılmıştı. Aktörün piyesi ilan edildiği 
halde oynamadı. iki üç gün sonra da ma
dam Korpofdan başka bir mektup aldım 
con gün sonra lzmire gidiyoruz.> 

Madam Korpof aynca Cimmiye Marya 
halaya bıraktığını, eğer istersem alabile
ceğimi yazıyordu. Zavallı küçük Kont. 

dam Korpofun karşısındaki oda.. Halbuki bütün bir mevsim, madam Kor-
Bu göçten sonra da çok durmadım. pofun bacaklarını daha İyi görebilmek 

Müştcri~iz otel içinde yalnız oturan ma.. için ertesi sene otelde bir oda kiralamayı 
dam Korpofla belki de en iyi ve sakin düşünmüştii. Cimmiyi küçük Kont aldı. 

IZMIR MiLLi KUTOPHANE 
MODORLOCONDEN: iz.mir defterdarlığından: 

lzmirde 1328 • 1912 tarihinde Satıı No. 
kurulan (lzmir Milli kütüphane 

Muhammen B. 
Lira K. 

cemiyeti) nin 3S12 numaralı ka
nuna tevfikan yeniden tanzim ve 
2S-S-ı939 tarihinde umumi he
yetçe kabul edilen ana nizamna
mesidir. 

Madde ı - Cemiyetin adı (iz· 
mir milli kütüphane cemiyeti)dir. 
Merkezi (lzmir) dedir. 

Madde 2 - Cemiyetin mevzuu 
ve gayesi, Türk ilim ve irfanının 
yükselmesine çalıtmak ve bu ga
yeyi temin için; 

ı - Her lisanda her türlü ki
tap, mecmua ve gazetelerin sa
lonlarında meccanen ve rahatça 
okunmasını mümkün kılacak kü
tüphane tesis ve idame etmek. 

il - ilmi konferanslar tertip 
etmek. 

111-Temsil ve sinema salonla· 
rı vücuda getirmek ve temsil ve 
sinemalar vasıtalarile halkın bil
gisini artıracak temsiller tertip et· 
mek. 

iV - Gayenin temini ve vasıta
ların istihsal ve istimali için icap 
eden hususları yapmak. 

Cemiyet, kanun hükümleri dai
resinde gayri menkul tasarruf 
eder. 

Madde 3 - Cemiyetin müessis
leri Hepsi Türkiye cümhuriyeti te
baasından: 

ı - Celal Bayar: lzmir mebusu 
Ankarada mukim. 

2 - Celal Saygın. Milli kütüp
hane müdürü. Kar.ıyaka Retadi
ye sokağında No. 34 de mukim. 
3- Faik Ener. Eczacı. Tilkilik

te Fettah sokağında No. 8 de mu· 
kim. 

4 - Ferit Eczacıbafı. Eczacı. 
lnönü caddesi 782 No. da mukim. 

S - Salih Akalın. lkiçefmelik. 
Büyük Camgöz sokağı No. ı de 
mukim. 

6 - Süleyman Tuser. Muallim. 
Arap fırını caddesi 68 No. da mu
kim. 

7 - Şükrü Cevahircioğlu. Tüc
car. lnönü caddesi 628 No. da 
mukim. 

8 - Hamdi Aksoy. Eski lzmir 
mebusu. lstanbulda mukim. 

9 - Sezai Söker. Tayyare ce· 
miyeti lstanbul murakıbı.. lstan-

232 Darağaç Şehitler Banyo 1506 No. lu sokak 3 
tajlı olması lazım gelen 297,33 No. lu arsa. 

233 Oçkuyular M. 3 No. b,\ sokakta 24 eski 40 kapı 
237 86 

48-20 taj numaralı ı86S ada 6 parsel sayılı hane. ıSO ()() 
234 Re,adiye Oçkuyular mevkiinde 22 kapı 14 taj 

No. lu ı863 ada 13 parsel sayılı hane. 
235 Re,adiye Oçkuyıılar Çakalderesi sokağı 23 taj 

No. lu 1872 ada 2 parsel sayılı hane. 
236 Güzelyalı mahallesi Karamahmut çiçek sokağın

da 13/ı No. lu 887 ada ıo parsel sayılı arsa. 
237 Oçkuyular 5 No. lu sokakta 8 taj No. lu ı864 

ada 2 parsel sayılı hane. 
238 2 inci Karantina M. Bülbül sokağında ı8 taj 

No. lu ı 74S ada ı4 panel sayılı hane. 
239 Re§&diye Oçkuyular ı inci sokak 7 taj No. lu 

1863 ada 3 parsel sayılı hane. 
240 RC§adiye Oçkuyular S No. lu sokak 54 kapı 

ı864 ada ı parsel sayılı hane. 
241 Birinci süleymaniye M. S97 ada 2 parselden 

müfrez Tokaydm sokağında 40 - 42 kapı No. lu 
172 M. M. arsa. 

242 ı inci Süleymaniye muharrem sokak eski 7 No. 
lu S9ı ada 9 parsel sayılı 92 M. M. arsa. 

243 ı inci Karalaf Katipzade ve T eıvikiye sokak 
2-2/2 27 /29 No. lu 609 ada 30 panel 197,50 
M. M. arsa. 

244 Göztepe Mısırlı cad. 371 taj No. lu 859 ada 7 
parsel 1070 metre murabbaı arsa. 

245 Göztepe Mısırlı cad. 466-468 eski 282-284 tajlı 
857 ada 4 ve ı6 parsel sayılı 390 M. M. arsa. 

246 2 inci Karalaf Halilrifat Pllfll cad. 87 tajlı 641 
ada ıo panel sayılı 137,50 metre M. arsa. 

247 Re§&diye Oçlruyular S No, lu sokak 1863 ada 12 
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parsel sayılı 98,42 metre murabbaı arsa. ı4 76 
Yukanda yazılı emvalin mülkiyetleri 9. 8. 939 tarihinden itibaren 

16 gÜn müddetle, açık arttırma usulile müzayedeye konulmU§tur. 
ihaleleri 24. 8. 939 tarihinde perJemhe günü saat ıs de milli emlik 

ll)Üdürlüğünde yapılacaktır. Taliplerin muhammen bedelleri üzerin
den yüzde 7,5 depozito akçesi yatırarak yevmi mezklırda M. Emlak 
müdürlüğünde toplanac•k sabf komisyomma mürıınıatlan ilan olu· 
nlfl'• 2883 (1671) 

JLAN 
lzmir nafıa müdürlüğünden: 

Dikili hükümet konağında ikmali İn§aab 6454 lira 4 kurut ke,if 
bedelile ve ıs gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan istekli· 
lerin 2490 sayılı yasa hükümlerine göre hazırlıyacaklan teminatları 
ile birlikte 2S Ağustos 939 cuma günü saat ı ı de viliyet Nafıa mü· 
dürlüğü komisyonuna bat vurmaları bu ite ait ke,if ve §artnamesini 
Naha müdürlüğünde inceleyebilirler. 

2893 ( (1670) 

bulda mukim. . 
ıo _ Talat Mütkara. Kartıya· laakal. bır hafta evvel talep ede- ifası veya muayyen itlerde heye

tin hariçte temsili için kendi aza
sından veya hariçten birine veya 
bir kaçına salahiyet verebilir. 

k d M d. k • da 76 No ceklerı hususlar ruznameye derç a a ura ıye ao agın • I 
d uk. o unur. 

a m ım. C · · f h" 11 - Merhum Mahmut Tahir. . emır~tın es ı veya ruzname-
ı2 _ Merhum Maksudzade n~n tadıl~ ~ususlarına karar vere-

Et bılmek ıçın toplantıda mevcut 
~~·- Merhum Abidin. aza~arın. üçte ~~isinin fesh veya. 
ı4 _Merhum Miralay Salabit- t~dıle aıt teklıfı kabul etmelerı 

tin. lazımdır. 
IS - Merhum doktor Şehri. Diğer hususlarda mevcudun ek. 
Madde 4 - Medeni haklara seriyeti ile karar verilir. 

sahip ve ı8 yatını bitirmit her Madde. ~ -. Umumi ~eyet za· 
Türk idare heyeti kararile cemi- bıtnamesının ıdare heyetince mu
yete aza olur. saddak bir sureti kütüphane salo-

lstifa veya vefat ve yahut umu- nund~ on ~et gün müddetle talik 
mi heyet" t rkin kararı ile aza· suretıle alakadarların ve azanın 

ın e ı· l B ""dd . tık nihayet bulur. ı~ ama vaz o unur. u mu etın 
Madde S _ Cemiyetin batka hıtamınd~ sonra bu ~arlara 

yerde tubesi kurulmıyacaktır. aza ve alakadarlar muttalı olmut 
M dd 6 U • h t h addolunur. Şahsı alakadar eden 

a e - mumı eye er k lar b' h··1· •• L "lk h f d arar ın ır u asası, o ~sa sene mayıs ayının ı a tasın a ·1 b "ld" 'li 
idare heyetince tayin ve ilan olu- yazı ı e ı ırı r. . .. 
nacak gijnde adiyen toplanır. Ida- • Madde 9- ld~e heyetı, mues
re heyeti resen veya cemiyetin 11a az~!a. cemıyet a~alarından 
mukayyet azasından bette bir:nin ~n atagı ikı sene cemıy;et azal~
konutulacak mr.ıldeyi muhtevi gında bulunanlar veya yıne ce~ı
ve yazılı talebi ~e umumi heyeti yet ~.asıı~dan olup da en atag~ 
fevkalade olarak içtimaa davet bet yuz lıra veya o kıymette kı
eder. tap hediye etmit olanlar arasın-

dan seçilir. içtima nisabı mukayyet azanın 
yarıdan bir fazlasile hasıl olur. 
Cemiyetin feshi veya nizamname· 
nin tadiline ait içtimalarda mu
kayyet azanın üçte ikisinin huzu
ru ,arttır. idare heyeti umumi he
yetin toplanacağı yeri ve gÜn ve 
saatı en az üç gün evvel ilan eder. 
Cemiyetin feshi ve nizamnamenin 
tadili hususlarından maada me
vaddı müzakere için toplanacak 
umumi heyetin ilk toplantıda iç
tima nisabı hasıl olmazsa, umumi 
heyete en atağı bir hafta ve her 
halde bir ay içinde içtima etmek 
üzere davet olunur. Bu toplantı
da hazır bulunanların miktarına 
bakılmakuzın umumi heyet İçti
ma ve karar ittihaz eder. 

Madde 7 - Umumi heyet, ce
miyetin iradesini izhar ve temsil 
eden en yüksek uzvudur. Cemiye
tin idaresini intihap edeceği bir 
idare heyeti marifetile yapar. Se
nelik adi toplantılarda: 

1 - idare heyetinin seçimi. 
il - Geçen senenin muamelat 

ve hesaplarının tetkik ve tasdiki 
ve idare heyetinin ibrası. 

111 - Gelecek seneye ait bütçe
nin tanzimi hususlarının ruzna
meye derci mecburidir. idare he
yetinin lüzum göreceği veya ce
mi eti 

idare heyeti bet ila dokuz kiti· 
den mürekkeptir. idare heyeti 
azalarının ne miktar olacağı umu
mi heyet kararile tayin edilir. Kü
tüphane müdürü idare heyetinin 
tabii azasıdır. 

Madde ıo - idare heyeti mün
tehap azaları üç sene müddetle 
intihap edilir. ilk birinci sene ni
hayetinde idare heyetinin üçte 
biri kur'a ile aynlır ve yerlerine 
yeniden intihap yapılır. ikinci se
ne nihayetinde kalanlardan diğer 
üçte biri kur'a ile çekilerek yerle
rine yeniden intihap olunur. On
dan sonra kıdem sırasile her sene 
üçte bir aza çekilir ve yerlerine 
yeniden intihap yapılır. Çıkan 
azanın tekrar intihabı caizdir. 

Azalıklardan birinde inhilal 
vukuunda, idare heyeti cemiyet 
azasından idare heyetine seçil
mek evsafını haiz birini azalığa 
intihap eder. Bu İntihap ilk heyeti 
umumiyenin tasvibine arz olunur. 
Bu suretle seçilen zat istihlaf et
tiği azanın müddetini ikmal eder. 

Madde 11 - idare heyeti cemi
yet itlerini görmek ve idare etmek 
ve cemiyeti temsil etmek hak ve 
vazifelerini haizdir. Kütüphane 
müdür ve memurlarının intihap 

Madde ı2 - idare heyeti en 
az ayda bir toplanır, müdürün ve
ya müntehap azadan ikisinin gös
tereceği lüzum üzerine de ayrıca 
toplanabilir. 

idare heyeti mürettep adedin 
ekseriyeti ile içtima eder kararlar 
mevcudun ekseriyeti ile verilir. 

Madde 13 - idare heyeti, mü
temadi bir surette kütüphane İ•
leri ile metgul olmak üzere maatlı 
bir müdür tayin eder. idare heye
ti müntebap azaları, vazifelerini 
fahri olarak ifa ederler. 

Madde ı4 - Cemiyet azaları 
senede en az dört lira aidat verir
ler. Bunun miktarı senede (120) 
lirayı geçmemek üzere umumi he
yetçe tezyit olunabilir. 

Madde ıs - Umumi heyet her 
sene bir hesap murakibi seçer. Bu 
murakip sene esnasında cemiyetin 
muamelatını ve hesaplarını kont
rol eder ve her sene raporunr 
umumi heyete verir. 

Madde ı6 - Cemiyetin feshi 
halinde tasfiye itleri umumi hey
etin seçeceği bir veya müteaddit 
tasfiye memurları marifetile yapı
lır. Cemiyetin kitapları lzmir teh
rinde bir kütüphane tesis >eya 
mevcudun idamesi kayıt ve •arti
le lzmir belediyesine devrolunur. 
Cemiyet emvalinden borçların 
tesviyesinden sonra geri kalacak 
miktarı belediyenin ikinci fıkra
daki kütüphanes;ne sarf edilmek 
üzere lzmir belediyesine d~vrolu
nur. 

Madde ı 7 - idare heyeti ce
miyet ve kütüphaneye ait işlerin 
görülmesi için lazım ve faideli gö
receği tali yardım heyetleri te,kil 
edebilir ve bunların çalı,malarına 
ait talimatnameler yapar. 

Madde ıs - Milli kütü!)hane
ye en az bin lira nakdi muavenet
te bulunen veya o kıymette kitap 
veya etya teberru edenlerle kü. 
tüphane müessislerinin isimleri 
mermer levhalara hak olunmak 
suretile tebid olunur. 

Madde ı9 - Kütüphane mües
sislerinden ölenlerin yağlı boya 
resimleri kütüphane salonlarına 
talik edilir. 

Madde 20 - Bundan evvelki 
nizamnamelerin h" ·· r' ta 
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YAVRULARA- G 1 D };.. Tahsin Piyalanın Aşçı başı marka pirinç unları 
fennin en son terakkiyatına göre yapılmıştır ••• 

IZMIR BELEDiYESiNDEN: 

Belediye akaratmdan ikinci kor
don yalı caddesinde 120 numaratajlı 
depo ve yazıhanenin bir sene müd
detle kiraya verilmesi baş katiplikte
ki şartnamesi veçhile açık arbrmaya 
konulmuştur. Muhammen bedeli 
510 lira olup ihalesi 23. 8. 939 çar
şamba gÜnü saat 16 dadır. iştirak 
edecekler 38 lira 25 kuruşluk temi
natı öğleden sonra kapalı bulunması
na binaen öğleden evvel iş banknsı
na yatırarak makbuzile encümene 
gelirler. 

5, 8, 12, 20 2847 (1619) 

CXJ!7-7...ZZ7ZY7ZZ7ZZ'/7 //JZLZJ'ZZh 
" E A R 

DO TOR 
Cevdet Mustafa 

Gönenden 
Mcnleket hastanesi Baş Tabibi 

ikinci beyler sokak fırın 
karşısı No. 25. Her gün öğle
den sonra saat üçten itiba
ren hasta kabul eder. 

Telefon No. 3125 

3-8-939 tarihli gazetemizin S
inci sahifesinin beşinci sütunun
daki emlak ve eytam bankası, 
Dudu varislerine ait icra satış ila
nında 24-8-939 tarihinden itiba
ren şartname herkese açıktır iba
resi sehven yazılmadığından tas
hihen ve ilaveten ilan olunur. 

(1668) 

PAR 1 S FAKOLTESlNDEN r/ 
diplomalı 

DIŞ 2' ABiPLERİ 

Muzaffer Eroğul 
VE 

Kemal Çetindağ 
Rnstnlanm her gün sabah ~nat 9 

dan başlıynrak Beyler - Numan za
de • 21 nttmarnlı muayenehanelerin
de kabul ederler.. TELEFON: 3921 .................. = 
IZMJR 1 nci iCRA MEMUR

LU~UNDAN: 

Hacı lbrahim kızı Dudunun 
emlak ve eytam bankasından 
ödünç aldığı paraya mukabil ban
kaya ipotek eylediği Bayraklıda 
Gül sokağında 4 numarada kayıt
lı sağı bankaya ait 73 numaralı 
ev solu Y ahyapafa veresesi arka
sı evvelce Helkya Mustafa oğlu 
Hüseyin ve önü Gül sokağı ile çev
rili ve tapunun 23-10-934 tarih ve 
cilt 5-44 numaralı sicil 72.50 M. 
Mında ve takdiri kıymet raporu
na göre kapıdan girilince uf ak bir 
taşlık ve kapı ittisalinde teneke 
bir hela ve bir tulumba ve hane 
kısmında sağda bir kiler solda bir 
oda yukarıya çıkıldıkta karşısın
da iki oda mevcut heyeti umumi
yesi 600 lira kıymetli olan bu evin 
tamamının mülkiyeti açık artırma 
suretile ve 844 numaralı emlak ve 
eytam bankaaı kanunu mucibince 
bir def aya mahsus olmak •artile 
artırması 14-9-939 perşembe gü
nü saat 1 l de yaoılmak üzere bir 
ay müddetle satılığa konuldu. 

Bu artırma neticesinde satış be
deli her ne olursa olsun borç ev
velce tecile tabi tutulup kanunun 
tayin ettiği müddet içinde tediye
si icap eden taksitler ödenmedi
ğinden kıymetine bakılmıyarak 
en çok artıranın iizerine ihalesi 
yapılacaktır. 844 sayılı banka ka· 
nununa göre satı, bir def aya mah
sus olmak üzeredir. ikinci artır
ma yoktur. Satış peşin para ile 
mü teriden yalnız yüzde iki bu
çuk dellal;ye masrafı alınır. ı,bu 
gayri menkul üzerinde her hangi 
bir "ekilde hak talebinde bulu
nanlar ellerindeki resmi vesaik 
ile birlikte ilan tarih;nden yirmi 
gün zarfında lzmir ikinci icraıın3. 
müracaatla"ı lazımdır. 

Aksi halde hakları tapu sicilin
ce malum olmadıkca paylasma
dan ha.riç kalırlar. 3-9-939 tarihin· 
den itibaren sartname herkese 
açıktır. Talip olanların yüzde ye· 
di buçuk teminat akçası veya mil
li bir banka itibar mektubu ve 39-
657 dosya numarasile birine· ic
r memurluğuna müracaatı- ... 
ilan ol Ilur. H. ' No. 840 

Devlet Demir yollarından: 
Muratlı =stuyonmıa üç kilometre mesafedeki Sirt köy laf ocağından 
istihsal edilerek istaayonda teslimi ıartile ve kapah zarf usulile 13200 
M.3 balast satın alınacaktır. Bu İ§İn muhammen bedeli 23760 ve mu
vakkat teminatı 1782 liradır. Münakasa 22. 8. 39 salı günü saat 11 de 
Sirkecide 9 uncu işletme binasında A. E. komisyonu tarafından yapı
lacaktır. isteklilerin teminat ve kanuni vesikalannı ihtiva edecek olan 
kapalı zarflarını ayni gün saat l O a kadar komisyona vermeleri lazım· 
dır. Şartnameler parasız olarak komisyondan verilmektedir. 

6, 8, 10, 12 2817 (1625) 

Devlet Hava yolları meydan 
müdürlüğünden: 
Y anndan itibaren lzmir Ankara tayyare postası emri ahire kadar 

İstanbul üzerinden yapılacaktır. Direkt lzmir Ankara hattı kalkmıştır. 
11, 12, 13, 2935 {1658) 

D. . Y oJları 8 ci işlatme _ o-
misyonundan: 
1 - Muhammen bedeli (20,000) lira olan Söke kemerile KLM. 

11 O. arasında idarenin göstereceği ocaklardan her hangi bir suretle 
çıkanlacak, lnnlarnk vagonlara kolaylıkla tahmil edilecek §ekilde hat 
kenarında ihzar olunncak (10000)M3. Bal&st i~i kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme: 31. 8. 939 tarihinde sant 16 da Alsancnlrta işletme 
lLuısında toplanacak l·omisyonumuzdn yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat (1500) liradır. 
4 - Muvakkat ve daimi teminat mektubu ömeğile mukavele pro

jesi, Bayındırlık genel ve eksiltme şartnamesinden ibaret münakasa 
evrakı Ankarada 2 inci, Istanbulda 1 inci ve lzmirde işletmemiz kalem
lerinden bedelsiz alınır. 

·5 isteklilerin 2490 sayılı kanunun 4 üncü maddesinde yazılı vesika 
ile muvakkat teminat makbuzu ve teklif mektubunu kanunun tarifab 
vechile tayin olunan günde saat 15, e kadar komisyona vermeleri la
zımdır. 

6 - T eahhütlü olarak posta ile gönderil ecele mektuplann gecikme· 
sinden idare mesuliyyet kabul etmez. 

9, 12, 16, 22 2892 (1639) 

Muğla vilayetinden: 
Muğla vilayeti hususi muhasebesine ait gazino lokanta ve otel için 

iki bin beş yüz altı liralık mobi!;ta satın alınacaktır. 24. 8. 39 günü 
Muiila vilayet daimi encümenince ihale edilecek olan mobilyanın 
cinsleri ve şeraitini anlamak ve pey sürmek istiyenlerin Muğla bu· 
susi muhasebesine müracaat etmeleri ve kanuni teminatı hamilen 
ih~le günü encümen kaleminde hazır bulunmalan ilan olunur. 

12, 15, 18 2938 (1662) 

Afyon kara hisar belediyesinden: 
9000 lira muhammen bedelli bir adet 100--150 beygir takatinde 

4 zamanlı kompresörsüz dizel motörü, alternatör ve teferruatile bir
lilrte 7. 8. 39 tarihinden 22. 8. 39 tarihine kadar 15 gün müddetle açık 
eksiltmeye konmuştur. İhalesi 22. 8. 39 salı günü saat 15 de encüme
ni belediyece icra edilecektir. Eğreti teminat 675 liradır. 

Bu İ§e ait §artname bedelsiz olarak istiyenler belediyeden alabi
lirler. 

Talip olanların belli gün ve saatte dairei belediyede hazır bulunma
ları ilan olunur. 

12, 15, 18 2939 (1663) 

Urla Tahaffuzhanesi Müdürlü
ğünden: 

Tahaffuzhcme elektrik tesisatı için muhammen bedeli 429 lira olan 
6 ton mazotun Urla tahaffuzhanesi satın alına komisyonunda 25. 8. 
39 cuma günü saat 11 de açık elısiltme ile alınacaktır. 

Muvakkat teminat 32 lira 17,5 kuruştur. Şartnameyi görmek isti
yenlerin her gün mezkfır komisyona müracaat etmeleri ilan olunur. 

12, 15, 18, 21 2954 (1665) 

Bornova Belediyesinden: 
1 - Küçük çay lnğunının 300 metre uzunluğunda beton kapaklan 

yaptırılacaktır. ' 
2 - Muhammen bedel 1373 lira 40 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminat 103 liradır. 
4 -Eksiltme açık olarak 23.8.39 çar~amba günü saat 16 da Bur

nava belediyesi daimi encümeninde yapılacaktır. 
5 - İsteklilerde ihtisas vesikası aranacaktır. 

12, 15, 18,21 2945 (1666) 

Bornova belediyesinden: 
1 - Belediyece yeni bir garaj yaptırılacaktır. 
2 - Muhammen bedel 775 lira 75 kuru§tur. 
3 - Muvakkat teminat 59 liradır. 
4 - Eksiltme açık olarak 23. 8. 39 çar§amba günü saat 16 Burna va 

belediyesi daimi encümeninde yapılacaktır. 
12, 15, 18, 21 2940 (1667) 

rla Tahaffuzhanesi Müdürlü
ğünden: 
Yeri es in Sun'i kok kömürü 

alınacak 
Tahaffuzhane kaloriferi ve sair ihtiyacı için açık eksiltme ile 50 

ton yerli sömi kok kömürü alınacaktır. 
Muvakkat teminat: 102 lira 12,5 kuruştur. 
Açık eksiltme 21. 8. 39 pazartesi günü saat 11 de Urla tahaffuz. 

hanesindeki mahalli komisyonda yapılacaktır. 
Şartnameyi görmek istiyenlerin mezkfir komisyona müracaat et-

• o A 

90 Derece Limon Çiçekleri 

HASAN KOLONYASI 
TABÜ LİMON, PORTAKAL VE TURUNÇ ÇİÇEKLERİNDEN MUSTAHZAR BİR SANAT HARIKASJDIB.. 

Nesr · Limon Çiçekle i olo yası 
Hasanın yavrusudur ••• Daha lıafif ve dalla ucuzdur .. 

HASAN KOLONYA 
ve l.OSYONl,JARI 

Limon çiçeği, Lavc:nt 
çiçeği, Leylak. Yasemin, 
Menekşe, Revdor, Bahar 
çiçekleri, Fujer, Şipr 

HA H E AH I!,~RJ 
Şi pr, Menekşe, Leylak, 
Revdor Yaseınin, Suar 
dö Pari, Senkflör, Fujer 
Früi ver Skandal 

Bilumum Hasan müstah
zeratı Avrupa ve yerli 
firmalarının müstesna çe
şitleri ve her türlü tuva
let levazımını şubemiz
pe bulabilirsiniz 

Hasan Cepos 1 Z mir ş U be Si: Kemcraltı Hükümet caddesi No. 69 TL. 3180 

• • • • Toptan sahş yeri Yeni Kn\'nflnr çarşısı No. 24 TL. 2862 
n • • • Karşıyaka satış yeri Ferah Eczanesi TL. 5023 

iz mir Gümrük Başmüdü1 lüğünden: 
Kabın Kıymeti Sıkleti 

T.No. A. Nevi Marka No. A. S. No. L K. Kilo G. Eşyanın cinsi 

41 2 Sandık HAA 1 565 300 00 152 000 Jilet biçağı 

205 2 66 
Basma halinde faaone edilmi• panıuli 43 1 {( IK 6134 371 300 00 201 000 

-- mensucat 
Hl 600 00 352 000 

Yukarıda müfredatı yazıh eşyalar 14. 8. 39 pazartesi saat 15 de açık artırma suretile satılacaktır. işine "e
lenler ve müzayedesine iştirak etmek istiyenler yüzde 7 .5 hesabi le pey akçesi vermek ve maliye unvan te:ı:
keresini hamil olmak şartile baş müdürlüğe bağlı ithalat gÜmrüğü yanındalri levazım ve sah~ servisinde mii
tqekkil komisyona muayyen gün ve saatte müracaatları ilan olunur. 

QWA 

1 W ş~2~~! !!2ıOK 
Devlet Hava Demir ve Denizyolla

n biletleri ile bilfımmn Avrupa ve 
Amerika hntlan için izahat ve bilet 
verilir. 
ADRES : Birinci Kordon Ticaret 

odası altında No. J2G Tel : 3934 
Telg : SLEEPİNG 

Satılık sağlam 
bina 

Ktizım paşa caddesi üzerinde ve Gazi 
bulvarına yüz metre mesafede eski Se
ltinik bankası binası satılıktır. Kemeral
tındn Yavuz kitap evine müracaat .. 

lloktor Operatör " 
Sami 7 ulakçı ~ 

KULAK, BOCAZ, BU· N 
RUH HAS'l'ALIK!..ARI 

MU'EA ASSISI 
Muayenehane Birinci beyler No.42 S 

TELEFON : 2310 !\ 
Evi : Göztepe Tramvay Cnd. 992 

TELEFON : 3G68 

2 12 2766 (1597) 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollar
daki hastalıkların mikroplarını temizlemelC 

için HELMO LO kullanınız ••• 
•• 

LM BLO 
Böbrekle in çalışmak kudret· i arttırır. Ka" 
dm, erkek idrar zorl klarını, eski ve yeıd 
belsoğukluğunu, mesane ilt-habını, bel ağrısı"' 
nı, sık sık idrar bozmak ve bozarken yanmalC 
hallerini giderir. Bol idrar temin eder •• idrat"' 
da k mların ve mesanede taııarın te~kkülil"' 
ne mini olur.. · 
DİKKAT: HELMOBLÖ idrarınızı emizliyere1' 
mavileıtirir •• 

Sıhhat vekaletinin 14/ 7/ 932 tarih ve 2/27 numnrah ruhsatını hiizdir 
HER ECZANEDE BULUNUR .•. 

Elbiselerinizi 
GÜVELeRE 

Hor,şı Koruyunuz ~ 
- .., 

FLiT 

Sı rıtk 

Sıv"' Sinür 

T~l<ıtl"\ıs11 
Pire 

........... 9- . .... ,, 
·~·I'\"'" ..... 614 • 

daima ÖLOIJRUR 
Uıııııını fepoau ı ı llrtsplı, bıınııuı, Cılııa, VDJIOdl Hın 1 



tos Cmaartesl 1939 

T. Bov\'en Rees 
•AlllP•t 

Messageries Umdal OIİl'İer ve Deutsche Le· Sperco 
ve şürekası Maritimes ~DENtz Şürekası vante Linie Vapur Acentası 
-*- -*- ACENTALICI LTD. - -!.· - - "j - -.Jf--

~~A!!~ı!!:'~ BA'ITI " il "' p A ,, y A s ı BELLENIC LINES Lm. BIRl1cı KORDON REES G. "'· 8. H. HAMBURO ADRIArtcA s. A. Dt 
~NlA vapuru Ağustos bidayetinde THEOPHİLE GAUTİER vapuru 26 ANGHYRA vapuru 20/ 22 ağustos B HASI TEL. 2443 HERAKLEA vapuru 14ağustostan19 HAVİGAriOHE 
~ ~iverpooJ ve Giasıovdan mal çı- Ağustos tarihinde gelerek ayni gün İs- arasında beklenilmekte olup Rotterdam LONDRA • In1LL HATl'I ağustoa kadar Rotterdam Bremen ve BRİONİ mo&örü 1'18 tarihinde saat 
~ ve ayni zamanda Sellnik ve tanbul, Pire, Napoli ve Marsilyaya ha- H.a. mbı.ırg ve Anversa limanlan için ~EL?,RA VİAN vapuru 5 ~uzda Hamburg llmanlan için mal alacaktır. 8 de gelerek 15/ 8 de saat 17 de °'-
~ gelıp yuk çıkaracak ve aynı zamanda ALİA _ . . .. """ 

noe için mal alacaktır. rekct edecektir. yuk alacaktır. Hull için yUk alacaktır. THESS vapuru 28 agustostan 3 Korfo, Porto, Bnndızi, Valona, Draç, 
~ vapurJaruı muv...ıtt tarihleri, BALKANLAR ABA.Si ADJU'l'ANT vapuru 10 temmuzda ge- eylOJ.e kadar Rotterdam, Bremen ve Gravoza, Spalato, Zara. Fiyume, Triea-
~ ve navlunlan hakkında acenta Her tUrlil izahat ve mnHUrıat i~in Bl· HATTI lip Londra için yük alacaktır. Hemburg llmanlan için mal alacaktır. te ve Venediğe hareket eder. 
laL.~Ut altJna giremez. Daha fazla rinci Kordonda 156 numarada LAU- ZETSKA PLOVİOBA ARCTURUS vapuru 11 eylfilde 17 LERO motörti 17/ 8 tarihinde gelerek 
~almak için T. Boven Rees ve Şr. BENT REBOUL ve ŞERlKI vapur ac:ell• A. D. KOTOR LİVERPOOL RATl'I eylôle ka~ar Rott~r?aın. Bremen ve ayni gün Patmos, Lcros, Kalimnoa, b-
lılıL a&53 te1efoa numaruıııa mü.racut tasına müracaat edilmeli rica olanm. nLOVCENn ALGERİAN vapuru 20 temmuzda U- Hemburg hmanlan ıçm mal alacaktır. tanköy ve Rodoea hareket eder. 
-.m rica olunur. TELEFON : 2 3 'I 5 Vapuru 12 Ağustos 939 cumartesi gü- verpooldan gelip yük ~k.vacak ve ay- BELGRAD vapuru 25 eylfilden 2 ilk VESTA \-apuru 20/8 tarihinde gele-

nü Köstenceden gelip 13 ağustos 1939 ni zamanda Liverpool iç!n yük alacak- ilk teşrlne kadar Rotterdam, Bremen ve rek ayni gUn Midilli, Scl~k, Dedeağaç, 

"
~-----------:~~~~~~:~~-------- pazar günil saat 12 de: hr. Hamburg limanları için mal alacakbr. İstanbul, Burgaz, Varna ve Köstenceye ••uc11111-.--.... Pi.ro - Arnavutluk limanlan - Kotor- - LEVANTE vapuru 9 ilkteşrinden 15 hareket eder. 

T C Z. t B k hDubekroVDlt ed'k- Skptillt Venedik ve Triesteye H. Whittall ve ilk teşrine kadar Rotterdam, Bremen ve . . ıraa an ası ar ANGLO EGYPTtAN Hamburg limanlan için mal alacaktır. ROYAl.E NEERLAH 
MAİLLİNE şür~kası DEN NORSKE MıDDEL· DAJSE KUMPANYA.Si 

Kul'uJUŞ tarihi: 1888 PİRE MARSİLYA ve PİRE BEYRU1' - - HAVSLİN.JE, osı.o ULYSSES vapuru 15/ 8 tarihinde ge-
Sel'ftlayesl : 100.000.000 Türk lirası.. HAYFA • İSKENDERİYEYE hat TELEFON : 3120 BOSPHORUS 

30 
_ lerek Burgas, Varna ve Köstence liman-

Cgbe ve ajan adedi : 262 uCAİRO CİTY. J,ÜKS v APURU ile rHE MO ....... HvrcHı· ~ou ;apuru agus~stan lan için yük alarak hareket edecektir. 
"1 Marsilya itin Beyrut-ffayfa-İsken- ._._ .. n 1 eylıile kadar Dıyep ve Norveç liman- Lİ 

Zirm ve ticari her oevt Banka muameleleri hareket tarfü]eri deriye için hareket l.İNE LİMjTED lan için mal alacaktır.. . PYGMA 0:-.t \•apuru 21/8/939 tari-
1' AR.A BİRİKTİRENLERE 28.800 LtRA tarihleri LİVERPOOL • GLASGOV VE (Bu vapur Norveç llmanlan için ancak hmde gelerek Rotterdam. Amsterdam ve 

tKR.A.MIYE VERECEK 24/ 8/1939 18/8/1939 BRİSTOL hattı 31 ağustosa kadar tahmil edecektir.) Hnınburg lirnanlan için yük alarak ha-

Zır.ıt bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en az (50) 7/ 9/1939 1/9/1939 ESNEH vapuru 28 temmuzda gelip BALKls vapuru 25 ey1(tlden 28 eylO- reket edecektir. . 
~bulunanlara senede 4 defa ,...kilecek kur'a ile ..-"'"ıdald plAna oöre ik- 21/9/939 15/9/939 Liverpul ve Glasgovdan yUk ~karacak ı kadar D' Dilnk k N ll ULYSSFS vapuru 419 tarihinde 
ta~. .,.- -y-ı; o İS e • ıeppe, e ve orveç - 1 k 
"'lllJe dağıtılacaktır: GOULANDR BROTHERS LTD. ve ayni uımanda Liverpul ve Glasgov manl . . al lacaktır ge ere Rotterdam, Amsterdam, Ham-
C Adet PİRE için ma1 alacaktır. an ıçın m a · burg limanlan için yUk alarak hareket 
c L500000 Urahk 4.000 Lira NE A .. ELL •s İsbrandtsen • Moller BOSPHORUS motörU 25 ilk tq- edecektir. 

• • 2.000 • il A .v a H · d 28 ilk ......... k d Di D" 
C 250 LUks transatlantik va uru ile Pire Llne: • NeV"Orlı nn en ... :i.~e a ar yep un- HE R M E S vapuru 18/9 tarihin-

• • 1.000 • P 3· kcrk ve Norveç limanlan için yUk ala- d 1 k Rotterd A _ _. rd 
40 • 100 • 4.000 • Nevyork hattı... IIAİFA, ISKENDERİYE. NEV-YORK e ge ere am, .nı~e am ve 
!~ • 50 , 5.000 , Pire • Nevyork seyahat milddeti 12 giin PHİLADELPHIA HATI'I caktır. Hamburg llmanlan için yük alarak ha-

l • 40 • 4.&00 , Nevyork • fuan için husus! fiatler.. GERTRUD vapuru ağustos nihayetin- rcltet edecektir. 
80 ı 20 • 3.200 • PiredP.n hareket tarihi de Relerek, Hayfa, İskenderiye, Nevyork D. T. R. T. 

'>btıt.A.T: Hesaplarındaki paralar btT sene tçlnde !;O liradan aşağı dUşmJ- 9 Eyl(U 1939 ı ve Philadelphia için mal alacaktır. KASSA motörü 15 d Svensfıa Ol'lent Llnten 
~ lkramlye çıktılı takdirde yUzde 20 fazlasiyle verilecektir. C'reTek vapurlllnll muvasalAt tarih eri, GUDRUN MAERSK vapuru 10 12 b ki . T lim lanağustosaı...ı .. maloftruala- BRAGELAND motöri.l 15/8 tarihinde it . hak ' e eruyor. una an ~ 
ı.....~alar _. C defa. 1 E7IOI. 1 Birinci kanun. 1 Mut ve 1 Haziran tarih· gerek vapur lsımleri ve nav1unları - eylQlde gelerek Hayfa, İskenderiye Nev- caktır. gelerek Rotterdam, Hamburg ve Skan· 
(,lllde ~eektlr. kında acenta bir • c' LUt altına giremez york ve Phlladelphia için mal alacaktır. dinavya liman1an lçfn yUk alarak bare-

~-·-----------m••--·-~-~--~·· o·~~~~~~~~ ~~~~~~~w~~ri, ~row~~A~~~~~~i~ 

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

OSMANIY! 
Sirkecıde 
..................... 

8a laer ld otelin mlateciri Türkiyenin en eski otelciai 
•• 

B. Omer Lütfi Bengü 
dir 

Kordonda 152 numarada ıUMDAL• isimleri ve navlunlan hakkında acenta doğru bekleniyor. Tuna limanlan için VİKİNGLAND motörU 22/8/939 tarl-
umumt deniz Act0rıtalıtı Ltd. mllracaat bir taahhüt altına giremez. Daha faz1a mal alacakbr... hinde gelerek Rotterdam Hamburg ve 
edil - 1 rt ı tafsi1A almak ı Şsı DUNA motörU 7 eylule doğru bekle. • me;:u ca 0 unur. t için H. VH TI'AL ve · . . . Skandinavva limanlan için yük alarak 

Telefon : 4072 MUdOriyet 3120 Nn.lu telefona mUracaat edilmesi nıyor. Tuna limanlan lçın mal alacaktır. hareket edecektir. 

Telefon : 3171 Aceota rıca oıunur. SERViCE MARfTfJIB BARDALAND motörü 31181939 tari-

ROUMAJ.N hinde gelerek Rotterdam, Hamburg ve 

' ' ".. - . . # • ' 
Taze T emjz Ucuz Iliç 
Her Türlü Tuvalet Çeşitleri 

Hamdi 

DUROSTOR vapuru 2 ey!Qlde bekle- Skandinavya limanları için yUk alarak 
niyor. Köstence, Kruruı ve Tuna liman- hareket edecektir. 
ları için mal alacaktır. BORELAND motörü 13/9/ 939 tart-

ARl\fEMENT TEWFIK 
hinde gelerek Rotterdam, Hamburg ve 
Skandinavya ve Norveç limanlan için 
yük alarak hareket edecektir. 

ANGLE MABRO vapuru 9 ağustosta SAGOLAND motörU 28/9/939 tari-
bekleniyor. Köstence ve Kalas için mal hinde gelerek Rotterdam. Hamburg ,,.. 

alacaktır.. Skancllnavya limanları için yük alarak 
Vapurlann hareket tarlh1eriyle nav- hareket edecektir. 

lunlardald değt'1kliklerden acenta me-
ıullyet kabuJ etmez. 

44 Senelik tecrübeli idaresiJe bütün m\i4terilerine kendiaini 
tevdimıiftir •••• 

Nüzhet Çançar 

Eczanesi Sıhhat 
Daha fazla tafsflAt için ATATf.JRK 

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

ZBGLVGA POUKA 
lıantJNlllycul 

ı..~e miaafir kalanJar evlerindeki rahati bulurlar •• latanbulda 
~n Ece ve lzmirliler bu otellerde bulu,urlar ••• 
t.... "~uaiyetJeri ~ok olan bu otellerin fiyatları da rekabet kabul ttmi
· ~ derecede ucuzdur-

..... 8 

1939 Yaz Modası 
4."flUINtJ'I INlttaD bata bphyan eüaetin ültra • viyole ziyasma iüaea 

PANORA 
avnı GOZLVKLERI YALNIZ 

Hilal Eczanesınde 

~ ., 
' 

ıausrAL DO KOŞ CAMLAR 
MODERN ÇERÇIV.ELER .. 

2'0P2'ANCILARA AY.RiCA 'J'ENZILA'J' 

' 

~=""'.._._._._._._._ . ._._._._._._._._._ .. _._._._._._._·~·-·_·_·_·_·_·_·_·_-__ ,,,,_ 

" • BAŞTURAK Büyük Salepçioilu bam karşlSUlda.. • '-•r- , 

SAÇ EKSIRI 

Saçları dökülenlereKomoien Kanzuk 
S~ç!arm dökiilm~e ve kcpeklenme~ine mani olur. Komojen saçlann ko~ 

lerını kuvvetlendırır ve besler. Komoıen saçların gıdasıdır. Tabü renklerini 
bozmaz, latif bir rayihası vardır. Komojeıı Kamuk saç eksi.ti maruf eaaııE"
lerle ıtıVat ............ balunar. 

Zee ve Şsı. V•pur acentalıtuıa mUraca- LEV ANT vapuru 25/ 8/9S9 tarihinde 
at edilmesi rlca olunur. gelerek Anvers, Damlg ve Gdynla a. 

TELEFON : 1117/Zm manlan için yUk alarak hareket ed&-

------------- cektir .. 

Det F orenede Hollanda ADaStllPalya 

Dampskibs • Selskab sPRfNcro~attıvapunı 30191939 
~- tarihinde •Avusturalya ve Yeni Ze1an-

COPE1fBAGE• da Umantan tçin ytlk atarak hareket 
ON eq GCNl>E BtB MUN'lAZAll edecektir. 

savısu.a 
SERVfCE MARlrlMB 

ANVDS • RO'ft'DDAll • DANİ· 
MARKA • BALTIK • SKANDIMAvtA Roamaln Kumpanyası 

S/a. ALGARVE Atustoeun 80ll PELEŞ vapuru l Eylttl 939 tarihinde 
haftumda yUk alacaktır. gelerek Malta, Cenova ve Marsilya ı.ı. 

TUNİS motörU Eylfililn blrbıd hafta. ınanları için yUk ve yolcu alarak hare-
sında yük alacaktır. ket edecektir. 

SİCİLİEN motörU EylOJUn üçUncU N o T : 
haftasında yük alacaktır. 

BROHOLM motöril i~in birin· İlAndald hareket tarihleri ile navlun-
cl haftasında yük alacaktır. !ardaki değişikliklerden dolayı acenta-

Fazla taf.sillt için Fevzi pap bulvann- mız mesuliyet kabul etmez. Daha fazla 
da No. 7 (Osmanlı Bankası ittisalinde) tafsilAt için İKİNCİ KORDONDA FRA.: 
1 J. NAHUM acenteliğine milracaat TELLt SPERCO vapur acentasına mQ-

edilmesi.. racaat edilmesi rica olunur. 
TELEFON : DM TEUWON : Z904/Z995 

OPERATOR DOKTOR 

Ahmet Cemil 
Oral 

Fransız hastanesi 

DOKTOR 

Celal Yar~m 
Operatörü IZMiR MEMLEKET 

Her gUn öğleye kadar Fransız hasta- j 
nesinde öğleden sonra Biriııcl Beyler BASr ANES DAHiLJYB 
sokağında.. MVr AJIASSISI 
N ~· TEi ~N -ı• Muayenehane : tkinc:i Beyler soDı O. ~ .a:.r v '"" u ________ m ___ No. 25 TELEFON : 3951 

Doktor 

Ali Aga~ Dinel 
ÇOCVK HASTAl.lKl,,ARI 

MVrAHASSISI 
Yaz mevsiminin sonuna kadar cumar

tesi ve pazardan maada her gün hasta
larını eskisi gibi iKiNCi BEYLER so
kağında 84 numaralı muayenehanesin· 
de kabul eder. 

Evi d 

~v..?.n-..~D!lllM .. l!PJllll._. ....... 

Dr.AliRiza 
•• 

Un len 
Doğum ve Cerrahi Kadın 

hastalıklan Operatörü 

Her gün hastalarını saat üçten son
ra AtatUrk caddesi •Eski Birinci 
kordon• 222 numaralı muayeneha
nesinde kabul eder. 

TELEFON: !981 



SAHiFE ıe 

Danzigde Yapılan Büyük Nümayi 
Danzig Nazileri şefi Förster "A lmanyaya iltihakımız en kısa bir 

zaman zarfında ve muhakkak surette vuku bulmalıdır,, dedi 

Fö~sterin söylediği nutuk 
Vaziyetteki vehamete ne bii-şey 

ilive etmiş ne de birşey eksiltmiştir 
Danzig 10 (A.A) - Bir .kaç günden 

beri yapılacağı bildirilen Polonya aley
hindeki nümayişler bu akşam Lange
marktda tertip olunmuştur. 

Bu münasebetle söylediği nutukta, na
zi teşkilatı reisi Förster Danzig halkı
nın, bir kaç haftadan beri Polonya ve 
onu teşvik eden dostları tarafından Dan
zig aleyhinde yapılan harp tehditlerini. 
bütün dünya önünde protesto için bu
rada toplanmış olduğunu kaydeyledik
ten sonra, Danzig halkının Polonyanın 
tecavüzlerine uzun müddet müsamaha 
ettiğini söylemiş, •Muttariden yapıl
makta olan harp tehditleı·i çok vahim 
bir vaziyet yaratmamış olsaydı Danzig 
halkı gene omuz silkmekte devam ede
cekti• demiş ve sözlerine şöyle devam 
etmiştir: 

« - Polonya akıllanacağa benzemi
yor. Bilakis, Alman olan her şeye karşı 
kin ve gayz körükleniliyor .. Binaenaleyh 
her şeyden evvel şunu kaydedeyim ki, 
eğer ne düşündüklerimi burada açıkça 

söylersem karışıklık çıkarmakla itham 

. ~ ....... -' . 
'.;·,·;.·,.:~;.;.'. 

edilemeyiz. Bütün teferrüatiyle vaziyet Polonya hc•rıc ye v.~.: rı B. Eek v2 Polonya har~tası 

alrnaklığıma imkan yoktur. Söyliyecek- sibine de riayet olunmrum:ıtır. Danzigin HİTLERE TEŞEKKÜR TELGRAFI 
lerimi bir kaç kelime ile hülasa edebili- hayati hakları mutt&riden çiğnenmiştir.. On binlerce halk tarafından şiddetle 
rim. Polonya aşağıdaki hususatı anla- Gdynia da.ha bugüa Dan7ige geçıniı;ıtir. nlkışlanan bu nutuktan sonra, mitinge 
malıdır : Ve bu Danzigin Polonyadan ancak iktı- i~tirak eden Danzigliler namına Hitlere 

1 - Bütün harp tehditleri, bütün tah- sadi zararlar göreceğini ispat eder. Po- &şağıdaki telgraf çekilmiştir : 
rik~t her ne olursa ol'>un bizi ürkütmez. lonyanın 20 seneden beri ittihaz ettiği • - On binlerce Danzigli bugün Leh 

2 - Bu gerginlik arunda Danzig mil- tedbirlerle Danzig Almanlarının uğra- idaresine karşı bir protesto mitingi ak
leti asabiyete kapılınıyacaktır.. Çünkü, dığı hakaretler sayı!.ızdır. dederek, Danzigin tekrar Almanya ile 
mazinin tecrübelerine istinaden nasyo- 5 _ Hayatın bütün sahasında yapı- birleşmek istediğini ilan ederken, kurta
nal sosyalist şeflerine itimadı vardır ve Jan entrikalara Danzigin, hakkiyle isti- rıcısı Führere teşekkürlerini arzeder.1> 
bu halk, şeflerinin vakti geldiği zaman şarede bulunmaksızın Almanyadan ko- Bu telgraf yüksek sesle okunmuş ve 
doğru olanı yapacaklarını pek aH\ bilir. parılması bize yirmi senelik parolamız- halk üç defa •Yaşasın Hitler• diye ba-

3 - Danzige karşı her türlü taarruzu, 
1 
ğırınıştır. Bilahare Alınan marşı çalın-

her türlü baskını tardetmek ve derhal mış ve miting hitam bulmuştur. 
mukabelede bulunmak için icap eden LONDRADAK.İ AKİSLER 
her şeyi son haftalar içinde yaptık. Londra. 10 (Hususi) - Siyası maha-

4 - Polonya bilmelidir ki, Danzig filde Försterin bu geceki nutkuna bü-
terkolunmuş değildir. Almanya, anava- yük bir ehemmiyet atfedilmemektedir .. 
tanımız büyük Almanya ve şefimiz Hit- Försterin, Danzig ayan meclisi tarafın-
ler, bir Polonya tecavüzü karşısında im- dan verilen bir karardan bahsetmediği, 
dadımıza koşmağa kal'al" vermiş bulun- sadece Lehistana hücum ederek İngiliz 
maktadır. ve Fransız devl~t adamlariyle gazetele-

Her kes, bütün Alınan milleti ve iyi re cevap verdiği tebarüz ettirilmekte ve 
niyet sahibi bütün ecnebiler anlamışlar- bu sözlerin haizi ehemmiyet olmadığı 
dır ki, Polonyanın bu yaygaraları, artık bildirilmektedir. 
durmalıdır. Bütün sulh dostları Danzigi Roma, ll (Ö.R} - «Curnale Ditalya» 
:Alınanyadan ayırmak ve Almanyanın da B. Virjinyo Gayda şunları yazıyor : 
§ark hudutlarını böylece çizmek suretile ıı:Danzig meselesi münasebetiyle, Al-
Versalles diktatörlerinin işledikleri ci- manya ve İtalyaya karşı çenberleme si-
nayeti teslim eylemelidir.» yaseti son haddini bulmuştur .. Fransız 

Förster, Danzig vaziyetinin filhakika, İngiliz garantisini aldığından beri Var-
tahammül edilir gibi olmadığını teyit şova Danzig rejimini ilga ederek bunun 
eden bir çok ecnebi, İngiliz ve Fransız yerine Polonya hükümranlığını ikame 
ricalinin beyanatını okumuştur. etmek hülyasmdadır. Nasıl ki ayni şe-

Müteakiben Förster sözlerine şöyle kilde, İngiltere ve Fransa da Asya ve 
devam eylemiştir : Afrikadaki mandaları yerine kendi hü-

" - Bütün milletler ve bilhassa Fran- kümraniyetlerini ikame etmeğe müte-
sızlar ve İngilizler ve bittabi Polonyalı- mayildirler. 
]ar Danzigle meşgul olmaktadır. Fakat •Gavlatiyerin açık nutku dünyaya 
bu meselede söz söylemeğe cidden hak- haber veriyor ki Danzig yine Almanya-
h birisi varsa o da bizzat Danzig halkı- ya ilhak edilecektir. Zira hak ve tarih 
dır : Bizim hayatımız ve istikbalim.iz bakımından bundan içtinap mümkün 
mevzuubahis oluyor ve biz şunu m~a- değildir. İşte bir çok karışıklıklar ara-
hede ediyoruz : sında sarih bir hadise.. Bu mukadder 

1 - Danzig kurulalıdan beri, yani llibete karşı bir şey yapılamaz.. Çen-
sekiz asırdır, daima Alman şehri olarak Polonya orduları ba§kum-0.naanı mare§aı berleme siyasetinin öncüleri ıı:Harp ya

kalınıştır. Smigli Ridz pılabilir• cevabını vt>rebilirler.. Fakat 
2 - Tarihinin bütün imtidadınca 1919 da hak verir : Almanyaya dönmek isti- harp çok ciddi şeydir. Buna sürüklen-

senesine kadar yalnız Almanya Danzig- yoruz.. rnezden evvel İngiltere ve Fransa, bat-

lngiliz - Fransız heyetler 
Moskovada karşılandıla 
Taymis gazetesi Sovyet Rusyanın askeri kuvvet 

hakkında mühim bir makale neşretti kudreti 

Moskova 11 (A.A) - Ingiliz ve Fran
sız askeri heyetleri saat 10-20 de bura
ya gelmişler ve istasyonda erkanıharbi
ye ikinci reisi general Smorodinof, do
nanma erkanıharbiye ikinci reisi mira
lay Alafusot Moskova garnizonu ku
mandanı miralay Suvorof, ecnebi askeri 
ataşeleri ile irtibata memur miralay Os
sertrof teşrifat müdürü Barkof, Fransız 
ve Ingiliz sefaretleri erkaru, Türk as
keri ataşesi miralay Türkmen, Fransız 
ve Ingiliz askeri ataşeleri tarafından 

karşılanmışlardır. 
Başka hiç bir ecnebi devlet ataşesi is

tasyonda hazır bulunıruyordu. lngiliz 
ve Fransız heyetleri azası tiniformaları
nı giym~lerdi. Mareşal Voroşilof heyet
leri saat 15 de kabul edecektir. 

Molotof, general Dumenc ile amiral 
Plunketti saat 17 de kabul edecektir. 

Londra 11 (Ö.R) - Ingiliz - Fransız
Sovyet askeri m~kereleri münasebe
tiyle cTaymis> gazetesinin Moskova mu
habiri Sovyet askeri kuvveti hakkında 
şu izahatı vermektedir: 

cHazende, Sovyet ordusunun mev
cudu dört milyon askerdir. Bunlar mec
buri askerlik hizmetlerini ifa eden sı
nıflardan ibarettir. Sovyet Rusyanın ta
mamiy le tallın görmüş 12 milyonluk bir 
ihtiyat kuvveti vardır. Bu askerler en 
modern silahlarla tnücebhezdir. 

Sovyet askerleri 
«Sovyet askeri büyük meziyetleri ha-ı petrol veren kuyulara maliktir. 

izdir. Cesurdur, sebatkardır ve eyi ta- yet ko?n§uları olan Iran ve Irak 
lim görmüş bir askerdir. Küçük subay- rol itibariyle zengin memleketl 
lar Alman usulüne göre yetiştirilmiştir. Muhabir mütalaalarını şu suretle 
Bu sebeple teşebbüsleri azdır. Mesuli- celendiriyor: 
yet almaktan kaçınırlar. Daha yüksek cSovyet hükümetinin fikrince R 
rütbelerde, siyası komiserlerin mevcu- ya karşı en full tehlike Rusyanın 
diyeti sebebiyle, bu kusur daha çok göze kısmından gelmektedir. Bu sebe 
çarpar. Bu hal kumandanların sadaka- ki ordu manevraları Leningrad ci 
tini takviye etmekle beraber teknik kıy- da yapılıyor. Sovyet Rusyanın Es 
metini azaltır. Yüksek kumanda genç, ve Letonya üzerinden gelebilecelt 
azim.kar, fakat tecrübesi noksan zabitle- vasıta bir taarruza atfettiği ehe 
rin eliı:ıdedir. sebebi de budur.> 
Başkumandanlık ise, iptidadanberi 

bolşevik ihtilalinin en nüfuzlu unsurla
riyle m~terek hareket eden Mareşal 
Voroşilofun elindedir.> 

Taymis muhabiri, Rusyanın hudutla
rında garp modeli üzerine inşa ettirdiği 
istihkamlar hakkında izahat verdikten 
sonra şunları ilave etmektedir: 

cSovyet Rusya bugün 25 sene evvelin
den çok daha kuvvetlidir. En eyi asker
lere maliktir. Harp malzemesi ve silah 
fabrikaları boldur. Çarlık Rusyası zama
nında olduğu gibi ordunun mühimmat 
ve silah ihtiyacı için garp devletlerine 
~bi değildir. 

«Petrol bakımından, Amerika müs
tesna, dünyanın en müsaid mevkiinde
ki memlekettir. Muazzam Baki! petrol 
kaynaklanndan başka, Oral ve Volga 
nehirleri arasında da günde 6 bin ton 

Londra 11 (ö .R) - Ingiliz ve 
askeri heyetleri bu sabah Len· 
dan trenle hareket ederek Mosk 
vasıl olmuşlardır. Refakatlerinde 
yet ordu ve bahriye zabitleri bul 
ta idi. Mo.skova garında kendiletiııİ 
yet erkAruharbiye reis muavini g 
Smodlinof, Moskova mevki kwnall 
hariciye komiserliğinin bir ınütı1 
karşılamıştır. üç devlet erkAnıhat 
leri arasındaki muhavereler yar 
bah başlıyacaktır. Bugün öğleden. 
Fransız ve Ingiliz askeri delegeleri 
yet başkumandanı ve Rus de}eg 
reisi Mareşal V oroşilofu ziyaret e 
aynı zamanda B. Molotofla da b 
muşlardır. Müzakerelerin cereyan 
ceği meşhur Sprodovko otelinde 
lerine bir kabul resmi yapılac 

ispanya Bitaraf kalacak 
Bunun sebebi yeni bir dahili harbı 

sebep olacağı ayrılık korkusudu 
de hakim olmuştur. 1576 da Danzigliler 6 - Danzig halkı kurtuluş saatinin ça- ~ Polonya bile çok düşüneceklerdir. 
Polonya kralı Batory'yi silahla tardeyle- lacağını, yani Almanyaya döneceğini •Bu o kadar doğrudur ki, eski İngiliz Londra, 11 (Ö.R) - İspanyada ge- mütalaaları yürütüyor : rafı vardır. Roma ve Berlin halde 
mişlerdir. Danzigliler Batory'yi şehrin kat'iyyen biliyor.. harbiye nazırı Def Kuper bile •Evening neral Frankonun teşkil ettiği yeni ka- •Bir ihtilaf halinde İspanyanın bita- sempatilere rağmen ekonoı:nilt t 

haklarına bilhassa deniz haklarına teca- 7 - Aralarmda çözülmez bir surette Standarda gazetesinde Polonyayı idare bine münasebetiyle •Taymis• gazetesi raflığını, İtalyan ve Alman dostu Falan- hesaba katılmağa değer .. İtalya v~ 
vüz etmek istediği zaman teslim olmağa bağlı bulunan Danzigliler gözlerini aşk eden insanları İngilterenin hiç tanımadı- İspanyanın nekahat devresi hakkında şu jistlerin nüfuzuna rağmen, muhafaza yanın ihracat maddeleri birbirinlP 
mecbur etınişlerdir .. Zam.anımızın Dan- ve tazimle !!itlere çevirmiş bulunuyor- ğını kaydediyor .. Diğer bir İngiliz ga- · İ il İ arasında k bul tın k . 1 b ta edebilmesi melhuzdur. Gerçi Ispanya bidir ve talya · e spanya A 1..,.. 

ziglileri, cedleri nasıl Polonya kralının lar. Hitler, hiç şüphe yok ki, onların Al- zetesi Polonya hududunun 3000 kilomet- ~~~ ~ e -~~e~~e u arzuyu - mihver devletlerine karşı nankör değil- him bir ticaret yoktur. Gerçi ~ .. ,.. 
toplarından korkmadılarsa, bugün de manyaya dönmek arzularını yerine geti- re uzunluğunda olduğunu ve bu hudu- e ecegını · dir .. Fakat takdir etmektedir ki bu dev- İspanyadan mal alabilir .. Fakat 
Rydz Smiglinin toplarından korkuları recek ve bu suretle milletlerin kendi da dağılınca Polonya askeri kuvvetleri- Paris, 11 (Ö.R) - Amerikan gazete- iınk" olac 
yoktur.. mukadderatına sahip olmaları prensibi- nin nisbeten zaif kalacağını kaydetmiş- !erinin mütalaasına göre Ffüsterin nut-

3 - 1919 da Danzig, halkının mütte- ni, onların 1919 da esirgenen bu prensi- tir. ku hiç bir şeyi değiştirmemiştir. ıTay-

hit ve mükerrer protestolarına rağmen bi muzaffer kılacaktır.• Roma, 11 (Ö.R) - Danzigde dün ak- mis• gazetesi serbest şehir Gavleyderi
anavatandan koparıldı. Milletlerin ken- Förster sözlerini şu suretle bitirmiştir: şam, serbest şehire karşı Polonyalıların nin B. Hitlerden aldığı talimatı şu suret
di mukadderatına kendilerinin sahip ol- c - Bu vahim anda yemin ederiz ki, tehditlerini protesto için muazzam bir k hülasa ediyor : Bir taraftan, Polonya
ması hakkında Vilııonun on dört prensi- her ne olursa olsun müttehit kalacağız, nümayiş yapılmıştır. Bütün ahali bu te- yı alakadar eden hususi gümrük mese
binde ilan edilen hak ayaklar altına milli mirasın bu mukaddes parçasına zahürat içinde birleşmiştir. Gavlatiyer lesi hakkında Polonya ile müzakereye 
alındı.. karşı yapılacak her türlü taarruzu bil- Förster söylediği nutukta demiştir ki : girişirken, diğer taraftan Almanyaya il-

4 - Bu iftirakı takip eden seneler tün kuvvetimiz.le tardedeceğiz ve şefi- Danzig bir Alınan şehridir ve tesisin- tihak propagandasına devam etmek .. 
Danz.i · h d • zararlara 

!etlerin kendisine dahili harpte yardım linde bu ticaret te · ansız 

etmiş olmaları ne bir ideal, ne de hatta . . e 11eı 
ideoloji sebebiyle değildir. Daha ziyade Guitto, 11 (A.A) - ıı:arıcıy uvafı 
· ŞT hük'" tinin talebıne ın 
Ingiliz ve Fransız imparatorluklarının 1 ı ume T h~ 
hayati menfaatlerine karşı bir sevkül- ederek Burgostaki elçisine Şı ı -gos 

. . .. ili il birlikte suı 
ceyş esası elde etmek maksadiy le hare- tinin mumess e btl 
ket ettni§lerdir. . kümeti nezdinde teşebbüs:er~e J31l 

.. l" t .. derınıstır .. 
•Bitaraflık için asıl sebep, garp dev- mak uzere ta una gon . ~ e ol~ 

letleriyle bir harbin İspanyada taham- retle iki hüküınet elçisi bır~~ e1 
. . . . · ·~•ine ıltıca 


