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TELEı:ONt 2697 

ilin llliinderecabndan cazetemiz mesuliyet kabul etmez. 

lstanbul mülAkatı 
Avrupada büyük alika uyandırdı 

Mülakat devam ederken lngiliz sefiri de saraya 
gelerek Hariciye V ekilimizle görüştü 

Milli Şef majeste Karolu istikbal ediyor Iki dost devlet reisi birbilrerini •eldmlıyorlar 

ihracat 
işleri 

-----tr·---
'l'üccarlar arasında 
kuvvetli bir tesanüde 
\'e ticaret vekaleti ile 
Sıkı bir iş birliğine 
ihtiyaç vardır-

-*-HAKKI OCAKOCLU 

• Bu sene gerek beynelmilel vaziye1 
tin çok gergin oluşu ve gerek Alman· ta ile aramızdaki ticari münasebet· 
h rin takip eyliyeceği seyrin malfun 
~lunmamaaı yüzünden ihracat mev

~llrıine çok gayri müsaid şartlar için· 
e girmekteyiz. 

l-!ükümetin her türlü ihtimalleri 
derpi§ ederek gereken tedbirleri ala
C!lğında şüphemiz yoktur. 

Netekim Ticaret Vekilimiz, beya
~tında ihracat mallarımızın fiyat
"'llnı muhafaza yolunda azami gay
ı~t sarf olunacağını, fiyat düşkün
~klerine asla meydan verilmiyeceği
nı temin eylemişlerdir. 

Bu maksadın istihsali için de Ti
C!lret Vekaleti ile tüccarlarımız ara
'1nda sıkı bir iş birliğine ihtiyaç 
"ardır. 

Her türlü vaziyetler karşısında ge
}eken tedbirler süratle alınmalıdır ki 
~:Ydalı olabilsin. Zamanında ve ye
tinde yapılmıyan müdahalelerin 
llıatlup neticeleri istihsale kafi gel
llı<!diği bir çok tecrübelerle taayyün 
etıııiş hakikatlerdendir. 

1, l'icaret işlerinin kırtasiyeciliğe as
~ tebammülü yoktur. Mesele tetkik
~ te, encümenlere arzedilirse çıkma
q sokulmuş olur. 

l'icaret hayahnda sürat esastır. 
ti l'icaret Vekaletinin çalışmalarına 
te~ri zihniyeti hakim kılmak zaru· 

tı "ardır. 
il ~n bir hadise bize bu hususta 
llııd verici bir örnek yaratmıştır. 
Hiikümet, takas İ•leri üzerinde 

ı.i:'ilen manevraları, ·yapılan spekü
i . :Yanları nazarı dikkate alarak bu 
~bir nizam ve disiplin altına almak 

ru~etini duymuştur. 
t k~ılli bankalarımızın üçünün İşti
~ ıle bir takas limited sirketi kurul-
1.ı Uştur. Şirkete bahşedilen bazı hak
ti r /e imtiyazlar alakadarlar üze
~: e Yanlı~ bir zehap uyandırmış, 1' tereddutlere yol açmıştır. 
ltı akas primlerinin tabi olacağı 
~llıelelcri bilmiyen ihracatçılar 
le . 8 Yolile kendilerine gelen teklif
h~1 kabulde tereddüt göstermişler, 
ı,., "aziyct ithalat ve ihracat tüccar-
!:' qk ara~ında bir telaş uyardırmıştır. 

at ticaret odasında yapılan bir iç
-. SONU 2 iNCi SAYFADA -

Istanbul 12 (Hususi) - Romanya kralı majeste Karo! ve Y.a~~n hususi motöriyle Dolmabahçe sarayına gelmiştir. Rei
Veliahd Prens Mişeli hfunil yat dün limanımıza gelmiştir. sıcümhurumuz ismet Inönü majeste Kralı sarayın rıhtımın
üçe beş kala yat Dolmabahçe sarayının önünde, yatı takip da karşılamış, elinden tutarak motörden rıhtınıa alml§tır. 
eden harp gcm;,;i de Tophane önünde demirlemişlerdir. Bu esnada yata gitmiş olan Romanya sefiri ve heyetimiz 
Beş dakika sonra Hariciye vekilimiz Şükrü Saraçoğlu, Ri- azaları da rıhtımda hazır bulunuyorlardı. 

yaseticilmhur umıııcl katibi Kemal Gedeleç, seryaver Celal Romanya kralı, Milli Şef ve beraberlerindeki zevat sara
sarayın rıhtımından bindikleri Sakarya motöriyle yata git- yın bahçesini birlikte geçmi<, sarayın büyük kapısından gi
mişler. kralı selllmlamışlardır. Yinni dakika sonra motör rerek doğruca üst kattaki salona çıkmışlardır. 
tekrar Dolmabahçe sarayına dönmüştür. Milli Şefimiz ile majeste kral arasındaki mülakat bir saat 

Romanya kralı majeste Karo! saat on yediyi çeyrek geçe - SONU 3 ncü SAYFADA -

Adliye - 0 şleri ·-
B. F. Okyarın beyanatı 
Mahkemelerde sürat temin edilecek 
''talık,, illetine bir care bulunacak • 

Adliye vekili B. Fethi Okyar 

lıtanbul 12 (Husuoi) - Adliye veki-
li F eıhi Okyar, dün öğleden sonra lstan· 
bul adliye dairesine gelmiJ, tetkikatla 
me,gul olmu§tur. Bu sırada muhtelif ad
liye mensuplarile görüoen F eıhi Okyar, 
davaların yürümesini süratlendirmek üze· 
re yapılacak yeni teşkili.ta ve diğer hu· 
auslara dair o:u izahatı vermiştir: 

c- Geçen ıefer buraya gelişimde 
görüştüğümüz zaman, aize, mahkemeler
deki işlerin daha çabuk yürümesi cihe
tinin bilhassa tetkik edildiğini söylemiş
tim, Bu tetkikatın neticesi alınmıştır ve 
mahkemeleri daha çabuk işler bir hale 
koymak ve Türk milletinin Türk adli
yesinden beklediği hizmetleri, yani ada
letin çabuk ve kat'i bir surette tevzii işi
ni temin etmek için bazı kararlar almak 
lizereyiz. Size bu kararları timdi tafsil&-

- SONU 4 t}Nct) SAHİF'EDE -

Bir hafta kaldı 

• 
ıyango 
--~-tr·---

Kazanan 
numaralar 

---H1---
so.ooo Lira kazanan 

31038 
38 ile biten numaralar ikişer lira 

amorti alacaklardır 

ı;.ooo 
Lira fıazanan 

36961 
61 ile nihayet bulan biletler iki lira 

amorti kazanmışlardır 

12.000 
Lira fıazanan 

16928 
ıo.ooo 

Lira fıazanan 
25639 

- SONU 3 tlNCÜ SAHİFEDE -

..... BUğUD .... 
iki mühim tefrikaya 

birden başladık 

-:-1-

F T. t V k·ı· Karımdan 
narımız ıcare e ı ı G. 1 d. J. s 

ız e ıgım ır 

tarafından açılacaktır Hafıifıi bir aşfı mac:e· 
rasının çofı içli 

F uor sahasında geceli gündüzlü 
ve hummali bir faaliyet mevcuttur 

bir itirafı 

-2-
Mevlevi 

aburu 
Umumi harpte nasıl 
kuruldu ve neler 

yaptı?-
·Haber·den naklen değerli muhar
rir RAHMİ YAGIZIN eseri 

iç sahif el erimizde 
oku)lunuz 

Ha midiye 
Dün limanımıza geldi 

bugün gidiyor 
(Yazısı 6 ınci aahilemizde) 

·-------' Yeni »- Matbuunda Be..b j' 

Milli Şefimiz misafiri ile beraber gidiyorlar 

Milli Şef 
Salı günü Trakyaya 

teşrif edecekler 
Istanbul 12 (Hususi) - Cümhurreisimiz Milli Şef ismet Inönünün, bllyük 

Trakya manevralarını yakından takip etmek üzere Salı veya Çarşamba gü
nü Kırklareline hareketleri muhtemeldir. 

Manevra kumandanı Orgeneral Fahrettin Altay, manevra kumandan ve
kili genel kurmay ikinci reisi Orgeneral Asını Gündüz ve kumandanlık kur
may başkanı general Zeki Erokay bu sabah Trakyaya hareket edeceklerdir. 

Dün Harbiyedeki ordu evinde son bir toplantı yapılmış, manevraya işti
rak edecek olan kumandanlarla hakem heyeti azası manevra kumandanın
dan direktif almışlardır. Kumandanlar ve hakem azaları da bu.gün Kırklar
eline gideceklerdir. Manevranın birinci günü son hazırlıkların ı~m~".. tah
sis edildiği için, harekôta ikinci gün başlanacaktır. Manevranın ilk gunu ha
rekatın cereyan ettiği sahada hazırlık tatbikatı yapılacaktır. 

Istanbul 12 (Hususi) - Trakya manevralarında bulunmak üzere Anka
radan hareket eden genel kurmay başkanı Mareşal Fevzi Çakmak ve Milli 
müdafaa vekili general Naci Tınaz bugün şehrimize gelmişlerdir. 

iktisat işleri 

B. H. Çakırın beyanatı 
Bütün devlet 
müesseseler 

işletmeleri müstakil 
haline getirilecektir 

Ankara, 12 (Hu.sus!) - Etibank ve 
Süınerbankın lağvedileceği ve Devlet 
işletmelerinin İktısat vekaletinde kuru
lacak umwn müdürlüğe bağlanacağı 

şeklinde neşriyat yapılmıştı. Pek ziya
de ehenuniyeti olan ve dahil ve hariçte 
büyük akisler yapacak mahiyette bulu
nan bu mevzu üzerine kendisinden ma
lfunat rica edilen İktısat vekilimiz bay 
Hüsnü Çakır gazetecilere aşağıdaki be
yanatta bulunmuştur : 

• - Filhakika son günlerde matbuat
ta Sümerbank ve Etibankın vaziyetleri
le Devlet sanayi ve maadin işletmeleri
ne verilecek şekiller hakkında hakikate 
uyınıyan haberler intişar etmektedir .. 
Binaenaleyh, hem, fena tesirleri de da
vet eden bu haberleri tashih, hem de 
memleketimizde sanayi kredisi ile dev· 

- SONU 4 t}Nct) SAHİFEDE - Jktısat vekili B. Hü.mü Ça.kır 

Paritadaki Betbahtlar 
Gemiye erzak verllmeğe başlandı 

Şehrimizde bulunan Beynelmilel yardım 
cemi yeti mümessili vapurdaki müsevilere 
yapılan yardımdan dolayı teşekkür etti 

• 

:ıFADA -



SARIFE2 ~ENIASIR 

U züm ve incir hanları 
hazırlıklarını tamamladı $EHiR HABERLERi ihracat 

işleri 
----.6'·---

Milli mahsul rekolte vaziyetleri hak-' 
kında şehrimize kat'i raporlar geldi 

Bektaşiler 1 
-~

Mahkemeye 

Vekalet vaziyeti aydınlattı 

Takas pirimlerini pi
yasa tayin edecek 

ficcarlar arasında 
kuvvetli bir tesanttd• 
Ye ticaret veklletl ile 
sıkı bir iş blrliiill8 
lbtiy varclır-verildiler Aydından alın.an !haberlere göre bu 1 clr1ere :fiat taYin etmemiştir. Bu. seneki 

yd incir mahsuli1 çok bereketlidir. Dk mahsuliln eyi fiatlerle tamamen satıla-
bahar ~ mahs11lü eyi beslem~ ~ tahmin olunuyor. Ayin yerinde -HllKl-*-OCAKoetu 
ve kalite balrnnmdan da çok nefis hale Şehrimizdeki ihracat ~ bk keşi2 yapdacak... 
getirmiştir. çoğunıuı memur ve eksperleri. inek Bayniklıda Menemen caddesinde sey- - BAŞTARAFI ı INct sABlFEl>s 

So haftalarda Aydın hrnlisinde esen mmta'k:asmda rekolte vaziyetini tetkı1t yar satıcı Vehbinin evinde bektaşı fıyi-
sUreldi poyraz: we devam eden sıcaklar, etmişlerdir. Hava müsaid devam ettiği ni yaparlarken yakalanan bektaşi şeyh- mani olmak icin nazımlık yapacak timada tesbit edilen müphem ~1~\ 

Limited Şirket ihtikara hava oyunlarına 

maıhsıllil ba$ta1ıldardan 1arrumıı§. ballı takdirde yüksek blit.ede elde edilerek lerinden Akif Coşkun baba ile yedisi Son kararnameye tevfiknn teşkÜ edi- mildahale suretiyle tamimden ibarettir. lar derhal telefonla Ticaret Ve ı ın 
yapın~. Bu yılın incir rekoltesiılin ge- incirl.erimize ~piyasalarda eyi fiat!ent- kadın ve Uçil erkek on bir su~unun len takas Limited şirketinin işe başla- Binaenaleyh takas muamelelerinin alt- kendisine bildirilmiş, alınan cevap 
ÇCll yıla nazaran yüzde yirmi ııisbctinde müşteri bulunacağına :Wccarlanmız mu- müddeiumumiliğe verildiğini yazmıştık. mamış bulunması dolayısiyle piyasada cı ile satıcı nrasında sabıkı veçhile cere- da bütün tereddütler izale olunınu 
fazla olacağı tahmin ~r. Incir müs. hak~ak nazariyle ~dırlar. Suçlular, meşhut cürümler kanunu- Mdis olan fevkaladelik milna<ıebetiyle yanına hiç bir maru yoktur. tur. P 
tahsilleri, bu bereketin karşısında çolt Bır kaç senedenberi mcır ağaçlnnna na göre asliye ecza mahkemesine Yeril- oda salonunda ihracat ve ithalatçıların Takas muamelelerinin tescili eskiden Takas primlerinin fiyatlarını 
sevinmektedir. musallat olan bir hastalık, yakaladığı mis ve isticvap olunmuşlardır. Suçlular- iştirakiyle yapılan tı>plantıda tesbit olu- olduğu gibi işin icabına göre takas tet- yasa tayin edecektir. ithalatçı .,e 

Geçen scne.,ı. kadar incir mahsulil- ağacı kurub~!..ı::·~cG: ~~~ :?1 ci~ birisi henüz 17 ya~ında bir kızdır •. nan dilekler ticaret odası tarııfından ti- kik heyetleri veya merkez bankasınca racatçı serbest çah~ma1anna ·.,e 
nün dahilde istihlaki düşünülmemekte ile a~~n u '"'";.:::°ifü:U . ır Maznunlar bektaşi ayini yapmadlklarıru caret Vekaletine arzedilmişti. ifa edilir. Tescil ile takas Limited şirke- eyliyecektir. Limited şirket vazı, 
ve rekolte dalına ihracat noktai nazarın- ~ A~b d~B . er~ y~- iddia etmiş, dinlenen şahitler, ilahı ses- Dün ticaret Vekaletinden şehrimiz tinin bir alakası yoktur. Takas heyetle- yakından takip edecek speküla

1
syo 

dan göz ö.niln.de bulundurulmakta lru. ~e en~ u ur. omova zıraa mu- ı d d k · · d ın~·· il i t rı' ı' Je mer,_ez bankasının her tescil mu- lara, hava oyunlarına mani 0 aca cadcl.e istasyonunun bir mütehassısı, ye- eri . uy u hırını, .~ve .. gı~c: ~~- mıntaka ticaret mil ür gu e t care A • • Y 
Bu miktar da vasatı olarak 

30 
bin ton rinde bu hastalığı tetkik etmektedir. ları ıçki içerken gordüklerını soylemış- odası umumi katipliğine aşağıdaki tali- amelesinden takas Limited şirketini ha- şirket kısaca nazımlık vazifesını 

tutarında idi. Fakat son yıllarda ecnebi !erdir. mat gelmiştir: Bu suretle takas işlerinde berdar eylemesi takas limitedin piyasa pacaktır. · . 
memleketlerden incirlerlm.ize fazla ta- O'ZOM V AZIYETI Su~ulnr, yin yçmad11damn iddia düşünülen mrlukların he_psi halledilmiş vaziyetinin umum1 sırrına vukuf peyda Bizim de Ticaret Vekaletinden 1 

lep vuku bulmuş, köylüler. yemeklik :Ozüm mıntakalarında gezenlerin an- elliklerinden suç yerinde ehli vukuf mn- bulunmaktadır. etmesi içindir. Tnkas tetkı1t heyeti ve tiyeceğimiz ancak bu olabilir. .. 
olarak köylerinde sakladıkları mahsul- !attıklarına göre bu yıl üzüm mahsulü rifetiyle tetkikat yapılmasına, !iyinin ne ı - Takas primleri piynsa icap ve lh- merkez bankası ile şirket arasında ce- türlü vaziyetlere ka~ devlet rnuh 
leri bile pazarlnra çıkanp müsai.d fiat- de bereketlidir. Son zamanda sergilerde şekilde yapildığının tesbitine karar ve- tiyaçlarma göre eskiden olduğu gibi ser- reyan eden ve tamamen idari olan bu ıeselerinin nazımlık yapması ~e 
lerle satmışlardır. pek çok ii2üm vardır. Havalar müsaid rilmiş, çlular • mevkuf muhake- bestçe takarrür eder. Takas Limitedin vaziyet bir formaliteden ibarettir. Alıcı va oyunlarından ihracat ve ihrac.ll 

Bu hal incir piyasasını yükseltmiştfr. devnm ettiğinden bir hafta, on gün son- -.:ı:t~_,_,_. ~yn crbest b·-"'1-... - rolü takaıriir eden bu fiatleri piyasaya ve satıcılarla bir alAkası yoktur. mızın korunmasıdır. 
b • sinl . ,. __ ., '---r .. h. .k d me ~ ıçın s .u~~ 1 

Müstahsilin ce ine para gırme temtn ra ız.m.ır p.,.....,=ına mu ım mı tar :ı lardır Hükümetin çok yerinde 
0 

an 
eden bu vaziyet karşısında ihraç edilPn Uzllm geleceği tahmin edilmektedir. · -*- Ad 1. V k " I . ·r •• k. L t rannı ve tereddütleri izale yolun 
incir miktarı 43 bin ton yüksıalmiştir. ttzüm ve incir tarım satış kooperat;fi. 1 ye e a etı ur 1 ye - e OD ya ki Ticaret Vekaletinin süratli 
Onun için bu .seneki rekoltenin .ıs-~o geniş mikynsta ihracat için hazırlnnmı~ Tren kazası -T:r- --tr- ketini takdirle karşilanz. 
bin tonu bulacağı tahmin edilmektedir. ?.~ ~ber . n~ bir gıda ola~ --+- Köylere ait davalar Ticaret anlasmasına Eğer Ticaret Vekaletile tüc .. 

Alivre satışlar, bu sene Ingiliz ve u:wm ve ıncirlenmızı memleket dahı- • • .. k J · arasındaki münasebetler dairna bOY' 
Fransız piyasalarına az yapılmış olmakla linde de fazla miktarda istihlak için ted- Parçalanan g CiD haldanda ır izabnanıe göre onten an 

1 
• kam larla tanzi • eclilebi& 

beraber bunun :sebebl ihracatçılarına ço birler al~tır. lzmirde yetmiş beş ka- hüviyeti tesbit edildi gönderdi- listeleri- 7. herı t ~d .. tl ~an kaJdıt1 
teenni ile hareket lüzumunu hisseyle- dar UzUm ve incir lfmalathanesi hazırlan- Kmlçullu ile Gaziemir arasındaki fe- Köy kanununun 49, 50, ve 51 inci Tilrldye - Letonya :ticaret anlaşması- ;:1P e ~ uk~ • ına-i 
melde bulunmalarındandır. ÇünkU ge- nuş, temizlikleri ikmal edilmiştir. c1 tren kauısını dünkü nüshamızda yaz- maddelerinin, tatbik şekli hakkında ad- na ekli kontenjan listelerinin yerine ka- rsa.

1 
Is neih gayrı iınİ ~ 

çen sene alivre satışlardan zarar eden- Yeni yıl ihracat mahsullerimliin, müs. mıştık.. liye vcltftletinden şehrimizdeki elL.kadar- im olmak üzere V:cldller heyetince tas- 0 uz:sa 0 ~n, racat mevs 
ler olmuştur. Uihsil ve tacirler için hayırlı. bereketli Mil.ddelumumilikçe hadise tabldlaıtı- lara aşağıdnki :tam.im gelmlştir : dik olunan kontenjan listeleri ticaret en~~eye luzh~·~ d ha 

Atman fia1 kontrol dairesi de henüz in- o1m.asını dileriz. nn devam edilmektedir. Hadise yerine 442 sayılı köy kanunu ile köy ihtiyar vekaletinden şehrimizdeki alakadar lam .. hı yasaya dd .~ml ~dan ad n kıJ 
hl. uk r arif ·y1 ı tetkikat ı· 1 · ·· et sal"L' · d 1 . tir -ıup e ve tere ut erı e orta a e ı v u m eti e yapı an - mce ıs erme ruy illllyetı tanınan a- ge mış . dı ak • . li.rn' . b. f sat ge 

• •• 
ayım e es 

ve maden oca 
Mütehassıs işçi yetiştirmek için 

kurslar hakkında mühim bir 

ta ltn:ıımın Ödemiş treni tarafmdnn ya- valıınn mahkemelerce bu kanunda ta- Bu listelere göre Letonyadan memle- . rrn ıçın e ıze epı ır ır 

pıldığı anlaşılmıştır. yin edilen tahditler, nazan itibara alın- ketimize hayvant tutkal, her nevi yaş çıyT~· V kT . B Cezmi f.r 
Hfıdise yerinde lokomotiften kopmuş mıyarrik rüyet edilmekte olduğu rnuha- deri, işlenmiş kuru deri, galelit ve mil- . hı~~kr:t e dı ımızF ay ak üı 

d .. .. b' d . b be l rd ~Kı~~ im k d ·ıı . d ..;ı,_ v . k la 1 k • çın u umet a ına uan açın ve yere uşmuş ır eınır parçası u- re ve müracant e en cuua§l a ta ır. mnsı crı ına en u.ı.n:gı, ap ma ı agaç h . . I k . 
· ı . ·tı k h k re şe rımıze ge ece tır. lunmt1:Ştur. Bır kazanın kurbanı o an Köylere taallük eden 50 liraya kadar yaprak ve şerı er, par e ta tası, ontr A . .. l .. nde d .. "fil '</ 

gencin de hüviyeti tesbit edilmiştir. Ölen ihtilaflı işlerin nlAkablarmı beyhude pliik tahtalar, ağaç kundura çivisi, kib- . . y~ı guln er ıçı l e uz~ 
1110

h 
H H .. yinl k"' ·· · shil b k . ·· U. ll 1.. lık kl!,V t tba ıncır pıyasa arının acıması ço Knrşıyakanm acı use er oyun- masraflardan vikaye, ve ışi tc a ı- r.ıt çop se o uz, sargı agı , ma a ld. T'· la ~ d piyasa 

fsma· · . . . k.a d kesil . knğıd d teme ır. uccar rımız, ış .. acılacak den ildir.. mından sulhan halledilmesı ve hır k.a- ~ ı. menuş y~ . ı, uvar tarın ihracat maddelerimize b , -*- rara bağlanması :maksadına istinad ede- kUğıdı, mukavva, keten ıplik, kauçuktan k,_ _ kJ•fl . do;;. · · İ -L'L- 1• ,__ uk ak vaptı uırı te ı erı ve yarın ... tamım VALi AVDET ETT rek köy ihtiyar meclislerine o suretle sa- mamul teknik Wll.l~t fı atı, Kn~çk nhy 'Tlelhuz vaziyetleri tesbit ederle' 
Vnli bay Ethem Aykut, kUçük Mcnd- lfıhiyeti tanınan köy kanununun 49, 50 kaplnn. radyo makineleri, sogu ava I k tedb" 1 • sas1afl 

- - ·· · b · makin d 1 • "i ınması gere en ır enn e Sın-• mü eterae ve madea ocakla- lfa usta kursları ... 1 .. n~ı. ve müesse- rcs mıntakası kazalannı teftişten §ehri- ve 51 inci maddelerinde yaz.ıh usulu ve tcrtıb:.ıtını avı e ve epo ar, yıne . d'd ~t. _ı __ 
1 

e _ 
w • k-....... ,. . h . nl rak nı şım ı en ınzar ecıer en J -

rında mesleki kurslar açılması hakkın- senin yalnız esas mevzuunda çalışan bu mize döwnilştUr. istisnai hükümlerin halen mer ı olması bu terübatı avı vago ar, top ve _ k t üz.akcre1 rde roii 
dd ı d ki rah de • boy 1 ith 1 ed."l kt' .a emas vem e 1 da çıkan kanuna göre bürolarında ça- vasıflan hAiz işçileri kurslara devam -*- ve 50, 51 inci ma e erin e · sn ate ma nı a ar a ı ece ır. k I im k kolay af 

' . . . . B _,,.:. bil 1 k timi d r _ arar ara van asını ço ı.-~ lar .bari.- olmak ilzere bir edeceklerdir Yine aynı· madde büküm TAPU S "iL tevfikan taraflar arasında on liradan una mWLa mem e e z en J&A.- l ] ~ memur s · - ~ . .. • • . 
1 

. • tırmış o ur ar. 
senede kullandığı işçi ve müstahdemle. lerine göre, çırak, kalfa ve usta kursla- MUHAFIZL! INDA ~ 50 liraya kadar ödünç ~ara .~le ~o~aya sünger, zeytın, portaka .'. ıncır, Hükümetten bir şey isterken ço 
rin gündelik vasatisi yüzden faz.la olan ıının her birinin ayrı ayn olarak tesisi Otuz lira .manşlı İzmir birinci mıntaka on lırad~n yukarı alım, satım, ıcar, u.~- Uzum, badem, fındık, kes:ane, dıger ku- "ıazıTlıklı bulunmak lazımdır. 
mUessescler bu husustaki tasavvur ve t mutlak surette mecburi değildir.. Mü- tapu sicil mılhafız muavinliğine grup ret v~sa~r alncaklardan dolayı ~a~a~dus ~ yemişler, defne yapragı, darı, susam, Hükümet üzüm ve inciri hiıtııl 
programlarım azamı on beş ağusto cs.'9eSenin nevine ve mahiyetine göre bu tapu sicil mUdUrlüğU katiplerinden hay eden. ~tilM :e davalarda e~veı:ı ihtıyar kıtre me~an balı. afyon, zeytinyağı:. bal· ;:tsin demek kafi değildir. 
kadar hükümete vermekle mükelleftir- kursların birl~irilmelcri de mümldin- Salahettin Yilce tayin edilmiştir. medısıne mliracaat mecbunyetinde bu- mumu, sıyah havynr, şarap ve likörler, Bu himayenin nasıl ve hangi 1 
ıcr dür * lunulduğu ve müracaat üzerine ihtiyar tUti.in, tuz, debağntta müstamel mevaddı 1 l h . . 1 ... 1 la lde edı 

.• - - - h lan ar a ve angı ım.::an ar e 
Şehrimizdeki teşviki sanayi kanunun- 4 _ Kurs saatleri haftada en çok altı A NE$ET meclisinin iki tarafı uzlaştırarak keyfi- nebatiye hü.~ôsal~, kereste illAsa , bileceğini de izaha lüzum vardır· 

dnn ::.-•fAd eden b. '--- m • An_,_ n ö . yetin bir krli,tıt üzerine tevsik ve tahrir ham deri. yun, tiftik, halı. ham pamuk, t ki . . k" l l - •i b ~ e ır ~ . _ . • saattır. caK m essesenin nevine ve Aylık mezuniyetini demışte geçiren . uk d .. klliıtül . k dir ihra edile- ste erın ım an ar a muva ... dİ.i 
programlarmı mıntaJca iiktısat Udurlil- mahiyetine göre snat mikdannm tenzili 'lehrimiz kültür direktör muavini B. edecelderı ~~t ~ . ~- pam. 0 en, en ç lunmasına, ameli olmasına da 
ğilne -ı...t.....:ı:.. lstanbuldaki bazı ümküna·· . . . . makla beraber ihtiyar meclisının bakim- cektir. k 1 k .... d .-~~........ m ur.. Neşet şehrlmtte ~ vatlfcsıne . . . . . . ~at ey eme ıazım ır. 
mü njr.amnamenin tatbik ka- 5 - Türkçe, kurs müfredat program- b~<ılamıştır. liğinl ~bul~ eyle~ı ve meclisin a:~ -- ihracat işleri ~a götürmiyert 
biliyetl olmadığını ileri sürerek Anka- Iannıu esas derslerindendir. Çırak ve -*- kcd~ ihtiliıf ha 1mı~~ ~ verdiği Muamele hassas biT mevzudur. • 
raya bir heyet göndermq ve bazı ~b- kalfaların ekseriyet itibariyle okuma ve Memle .. et hastanesi ~~e g~ ~~ uz.erme ve gerek Beynelmilel vaziyetin ge~ 
bilsJerde bulunmuşlardı- 1ktısat vekile- yazma bilmedikleri nazarı itıöara atı- Operatörü... hüküm sıfaöyle ıttihaz olunan bu kara- ve rgİSİ n de bir çok memleketlerdeki tahdıdst • 
ti bu m.ilracaati nnmn dikkate alarak narak bwtlar için kw'Slar müfredat rın istinaf ve temyizi mümkün oJmadJb mevzuun nezaket ve ehemrni~ 
k . . tefsirind Şehrimiz memleket bastı.ınesi opera· cihetle kat'i bulunduğu malılmdur. tarma masraBarı b k d h k d f çı 

anun w mzaınnamenın .. . e programlarında bu derse büyük ehem- rnrü Dr. Recep Güvenkan bir hafta izin- ir at a a arttırma ta_ ır. b 
rn~ta ug:ranan bazı maddeleri ıçın miyet vermek Jfız.ımdır. le İstanbula hareket edecektir. Bunwtla beraber böyle bir uzla.,.c;ma a nazara alınacaktır .. bulunduğumuz ~artlar dagmık ça 
bir imhname .hazırlamış ve. alakadarla- ~lde .ed. il.memesi ha.-ıın.· de, yahut . ihtiy.ar. Limanlarımızın birinden diğerine ak- mava asla müsait deg· ildir. ·ı'-• 6 - Ni.zrunnamenin on birinci mnd- * - k ., ~ ı·a göndeımişür. Ehemmıyetine binaen desin .. k 1 • - - meclisinin hnkemlı.gı kabul edilmediği tamın suretiyle sevkedilen eşya için ak- Tüccarlarımız aralannda ço --' 

· e gorc, ·urs program arının tanzı- Torbalı ... eledı·ylbsll· ah ld __ ,_,._ eclisin. ıo lir 1-- T'#af<'· 
bu izahnameyı yazıyoruz : . A • • il# ""' va e mı.:L.Aur m aya auı- tnnnanın yapıldığı limanda vukubulan bir tesanüd kurulmasını ve ,.,.... • mınde, esas olarak alakadar muesscsc- Toroolı bclcdivesi, Torbalıda bir bele- dnr ' ttih d n.J.ı k k ı•· ld ' d kt bif ı _ Kanunun birinci ve nizamname- . . J 

1 az c e'""'~ ararın n 1 0 u- ınasrnflnr - Mevrid gümrüğünde mua- Vekaletile tüccarlar arasın a sı l 
desi il . edil nın çalışma sahası olan sanat şubesı na- diye mıntııkn binası in .... ettirecektir. '"•ndan dolaylSl"yle on liradan yukan el · · tra1 :ı~ esini · • b. ı·- · ·· d · ·1 • rnef1l e" · ikinci mad e tayın en me- · · -~- ı:>..... m e vergısı mı:ı una ~~ temın ış ır ıgı vucu a getırı mesı ·- Lif 

:: dahilinde bulunan her biri ayn ay- :ı .1~bara alınaca;w-~Yrdırcı s:- GÜM Vt;E'GEl.EH mebaiiğ hnklanda ittihaz olunan karara nuıksndiyle - takip puslalannda gösteril- ketin yüksek menfaatlerinin ~· 
n • .n ...... '--' ~, .......... ,yan müesseseler- Ufıçında ayn. ayn u açı ~ya ' kanaat etmiyerck tarahn ~ulh mahke- mekte ise de bu puslalann ba7.ail mev- bir icabıdır ... 
,,~ ~ ~W4&46A m re t programlarına bu nev1 sanat- Panuilı fplilılerfne el · ·· ha d bul • .ı 

de bu müesseseler ayni sanayi §Ubesine 1 . . . A • m erıne muracaat kkı erkir un- rid gilmrüğilne irsali mümkün olmama- HAKKI OCAKOO,,,., 
mensup olduklan ve sahi;>leri ayni şa- ::de ~e l_:;:ınat ile .okland alakalarıd d nıs- müsaade perfldi.. duğundan köylülere ait davalarda köy sı yüztınden bu kabil masrafların mua-

uzumu mı arın a crs sa- Muvaredatma serbest döviz verilen k da ta · ed"I · 1 b h • hıs bulunduğu takdirde kurs açılması, tlerl k cal ·anunun ymı mış o an u ususı mele v~ matrahına ilave edilmemek -*-mecburidir- Bu kurSlar mnşterek te a ona ctır. . nemlekeılcr~cn mü~y~.edillp 12 ~- hükümlerin göz önilnde bulundurma.'>1 gibi bir vaziyet husulü muhtemel göriil- PA2'R0Jlf ff.E 
olabilir. kurslarBir mensuüfrecadat fnb=~~~-~cak >aıı 1938 tarihikndelgumrul . ~ereemlgelmış hususunwı bilQmum mahbmelere teb- milştür. Gümrük ve inhisarlar vekAle- AR2'JS'T ARASJHDA ..... 

, m t p ..... 8 .. uu.uacınuı esa- bulunan pamu ip ik ermın m ekete ]iği icap eder • d ..cL...1-•-..:ı ki _,, .. __ darlara 
1 

L .... tn""' 
2 - Kanunun bi.rincl ve nizamname- sını mensucat mevzuu t~ d k ·tıı li 15. ldi,ğ' ümrük İnhi . tın en şrnrnnmıe IUA&<l ge en Gardenbarda artist Şerüe, u- ııt-

• nin ikinci maddesiyle tayin edilen me- .. 1 1! 1 ... dar dıg··er sanatla dune eoe ' ve 
1

1 a kl!.zlımti gde ıhrg. . d"k;eal"k dsar- -- bir tamimde vergi zayiatına mahal kal- teciri Riza tarafından dövüldilğiln~:~u-
~ • ~ yar cı sanat ıar ve .. e n en şe uruz "' ı a a ar- ODUu KA,..iJRV ·· k · 1 k g~ safc dahilinde kurulu ve sahiplen ayrı 1 ak telakki dilecektir 1 b Jd" ilmiş. . n Uıq mamak uzere a tarma suretıy e sev e- za da Şerife tarafından hakaret bet 

. o ar e · ınra i ır tir. ., fi dil taki 1 1 ·· ... ,
1

_
1

_ • detı 
ayn şahıslar bulunan ayıil sanayı mUes- . ıaıe" m yonlufı en ~nın P pusa arının vuru- ğünU iddia ve şikSyet e~rın 
seselerlnde müşterek kunı açılması ih- Kurs m~ ~~ zam~ Bergama lıontenı·an dunda beyannamelerle karşıl~tırılarak ikisi de yakııl.annuştır. 
. d. runda vermıycıı muesseseler hakkında 

1 
ergisi h-a}u :u~ si ,,_... • 

tiyarl ır.. . ıla Türkiye _ Bulgaristan ticaret anlaş- muame e v ınau na LWve ıAY- ---r-
3 - Sınat mil .. ~ ~ maden vckAletçe kanuni takibat yap c:aktır. a LEDttE REİSİ mnsı mucibince Bulgaristana verilmiş za eden bir ~asrafa tesadüf ~Hdiği tak- HJR$1ZLJK a ııaUl 

ocnğınd çalışan butün ışçiler, kursla- Jf. İS2'JF A ErTİ olan 15 milyon kilo odun kömürü kon- dir<le buna ısabet eden vergının de usu- İklçeşmelik Mnkara sokağınd aıınlıt 
ra devam etmeğe rneclnır değildirler. ZABITAYA HAKARE~ Bir mUddetten beri İstanbulda istira- tenjnnına ilAveten 5 milyon kiloluk ye- lil dnlresinde tah.9il edilmek 1"1retiyle oğlu Galip, Abdurr8hman oğlu Z iJe 
Niuı.mnamenlıı sekizinci maddesi hü- Kemalpaşa kasabasında gece bekçisi hnt etmekte bulunan Bergama belediye ni bir kontenjan daha verilmesi Vekil- muamele yapılması bildiril.ıriiştir. dilkklinma girerek altmış kurtJŞ ~-
kilmlcrinc göre kanunun şümulil dahili- B. Osman Erteni tahkir eden Nuri zabı- reisi bay Hasan Çelebi oğlu sıhhl vazi- !er heyetince muvafık görü.lmii<•tür. -*-- iki knlıp sabun ~ kaçarken 1 
ne giren her milessesede ancak çıraklar taea tutUimuştur. yetinden dolayı istifa etmiştir. __ -:r Malmüdürünü tehdit nuştır. 

, Çok çalışkan ve değerli arkadaşımı- B. FEHMi KESKİN Bayındırda Kara Ali kızı Emine bir _,,.,,,_ D~ 
zın Bergama belediye reisliğinden çekil- meseleden dolayı malınüdürü B. Fahri GAZİ BULV ARIH Ö~ 

he G • mesi Bergama muhitinde büyük teessür Gümrük ve İnhisarlar vekAleti milfet- Tuncayı tahkir ve elindeki taşla tehdit Gazi bulvarında Mehmet oğlu lı.ı J1I" le lr azlnosu uyandıracaktır. tişlerinden bay Fethi Keskin İzmir güm- ettiğinden yakalanmıştır. bir kavga yüzünden Mustafa oğ lB1"' 
__ rilkleri teftiş heyetine tayin edilmlştir.. -*- sanı kama ile yaraladığından ya,kıl 

Her Akşam 

Caz ve Klasik üzik 
lzmirin emsalsiz gurubunu modom bir bahçenin yeşillikleri arasında 

seyretmek ve enfes mezelerle buzlu içkiler i~ck • çin yegünc yerdir. 

Zavallı Vavru Bay Fethi Ayvalık sahillerindeki güm- GVRVı.rvcv SARHOŞ mıştır. ~ 
rüklerlmizl teftiş ederek İzmire g~ ·····~ 

• ve İzmirdeki teftişlerine başlamıştır. Keçeciler caddesinde Lütfü oğlu Çeş- .................................... ; 
Kaza Ul.'ŞUDU ile Öldü meli Suphi snrhoş olduğu halde bağırıp k : 
Tire kazasının Kireli köyilnde Musta- -*- çağırmak suretiyle istirahati sclbcttiğin- Müftülü ten:. . anil·i 

fa oğlu Ali Çoban, bahçede ağabeyisine DERE EDİLEN den yriknlanmıştlr. ~ ı l\1übnrck Regaip geccsının .8.: 
A .. b .. .. aı.....~1ı, ) : 

ait tnbancayı kurcalarken ateş aldırmış- .-s::ı..ı;ı:ıı,,.1~ - - .. - müzdeki pcrşcm e gunu ~ sa·: 
tır. Çıkan mermi, orada bulunmakta Kemerde Ali oğlu Fadılın üzerinde OPA. İLE AL $ ni cuma gecesine rnstlıyac:Dgını i 
olan hemşirezadesi Ba : !l oğlu beş ya- bir bıçak bulunarak alınmıştır. Voroşilof bulvnrmda Aziz oğlu Ali : yın ultLc;n bildiririnıb . l\Jüftiisil ! 
şında Alinin başına isabet ederek ölil- Adliye dairesinde Yusuf oğlu Pazarlı Şeker, Hnlil oğlu Mehmedi sopa ile döv- : çı~~EBiOliJ~V,,}. 
müne sebebiyet vermiştir. Hadise tahki- fırıncı Ahmedin üzerinde iki bı k bu- mek sureti le rnladı d R. J 11••11' 



lstanbul mülakatı 
Avrupada 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
kadar sürmüştür. Hariciye vekilimiz 
Şükrü Saraçoğlu ve Romanya büyük el
çisi Stoyka mülfıkatta hazır bulunmuş
lardır. 

Majeste kral Dolmabahçc sarayında 
bulunduğu esnada, lngilterenin Ankara 
sefiri Sir Hugessen de saraya gelerek, 
liariciye vekilimiz tar:ıfından kabul 
edilmiştir. 

Saat 17.15 te Dolmabahçe sarayına 
gelmiş olan .kral Knrol, saat 20 de saray
dan hareketle yatına avdet etmiştir. 
Cüınhurreisimiz, kralı sarayın rıhtımı
na kadar teşyi buyurmuşlardır. 

Majeste kralı hfunil bulunan cLuçi
farul> yatı, refakatinde cMaraşeşti> tor
Pitosu olduğu halde saat 22 de Kösten
ceye müteveccihen limanımızdan ayrıl
bııştır. 

** 
Tan gazetesinin verdiği habere göre 

Jnajestc Karol, saat 20.45 de Dolmabah
Çeden ayrılırken, Milli Şefimiz, muhte
rem misafirimize refakat etmişler, mo
törle ve beraberce yata geçmişlerdir. 

kısa bir müddet sonra iki dost ve müt
tefik devlet reisi burada vedalaşmışlar 
\'c ismet lnönü motörle tekrar saraya 
avdet etmiştir. 

** SEFllUN BEYANATI 

Kralın hareketini müteakip Romanya 
büyük elçisi Stoykn, kısaca demiştir ki: 

c- Majeste Kral, bugün saat 17.15te 
nolmabahçe sarayında, Cümhurreisi ek
selans ismet lnönUne mülaki olmuştur. 
Mwakat çok samimi ve çok güzel olmuş
tur. 

RUMEN MEHAFlLtNlN 1NT1BAI 

Şehrimizde Rumen salahiyettar mah
fillerinde bilhassa ehemmiyetle tebnriiz 
ettirildiğine göre geçen Temmuz ayının 
27 sindenberi Karadenizde başlıyarak 
Adnlardenizinde ve Yunanistan suların
da bir tenezzlih seyahati yapmakta olan 
Kral Karol, bu münasebetle ileri sürülen 
ınuhtelü tahminlere rağmen, yainız dost 
\1e müttefik Türkiyenin devlet reisiyle 
görüşmüştür. 

Aynı mahfillerin kanaatine göre, iki 
dost devlet reisinin pek samımı olan bu 
nıUlakatlar neticesinde, Türkiye ile Ro
nıanya arasındaki siyasi bağların daha 

büyük alaka uyandırdı 

Jrıöııü ve kral Karol Dolmabahçc sarayı rıhtımında 
fazla kuvvetlenmesine ve her sahada met Inönü ile Romanya kralı Karol ara
daha sıkı bir te.şriki mesaiye }ntizar edi- sında dün yapılan mülakat Avrupa mer-
le bilir. 

HARtÇTEKt AK1SLER 
Dün gece, mnjeste Karolun tekrar fl

tanbula muvasalatını ve Cümhurreisi
mize mülôki olduğunu haber veren ba
zı Avrupa radyoları, iki devlet reisi ara
sında kendi memleketlerine milteallik 
meselelerle beynelmilel vaziyetin göz
den geçirildiğini bildirdikten sonra, kral 
Karolun Köstenceye dönerken Varnaya 
dn uğrıyarak Bulgar kralı Boris ile gö
rüşeceğini ilave etmişlerdir. 

Dün gece şehrimizde bu haberi teyid 
eden malumat mevcud değildi. 

LONDRA RADYOSUNUN VERD1C1 
MAL'Ol\.1AT 

kczlerinde büyük bir alaka uyandırmış
tır. Gazeteler bu mülakatın ehemmiye
tini tebarliz ettirmekte ve sulh cephe
sinin bir kat <laha kuvvetlendirilmesi 
yolundaki manasına işaret etmektedir
ler. 

Londra 12 (ö R) - Kral Karol Istan
buldan Bükreşe avdet etmiştir. Dün Is
tanbulda reisicümhur İsmet İnönü ile 
Rumen kralının müH\katı çok mühim 
olmuştur. cTaymig bu görüşmenin ta
arruza karşı Türk ve Rumen planları
nın birleştirilmesi mevzuu üzerinde ce
reyan ettiğini bildirmektedir. 
Bükreş l2 (Ö.R) - Kral Karo1. şarki 

Akdcnizde yatiyle yaptığı seyahatten 
Köstenceye dönmüştür. Kral derhal hu
susi bir trenle Bükreşe hareket etmiştir. 
Burada bu akşam kabine hususi içtima 

Londra 11 (Hususi) - Londra rad
yosu, Romanya kralı majeste Karolun 
Istanbulu ziyareti hakkında bu akşam 
aşağıdaki malumatı vermj,.c;tir: ~apmıstır. 

cRomnnya kralı majeste Kar<ıl, bugün M·ı i Şef ya lov;ıda 
Istanbulu ziyaret ederek, Türkiye Clim-
hur reisi Ismet Inönü ile görüşmüştür. lstanbul 12 (Hususi) - Milli Şef 
Türkiye hariciye nazıriyle Romanyanın lnönü bugün Floryaya gelerek deniz köş
Ankara btiyilk elçisi de mülalfata isti- künde istirahat ettiler. Akşam civarda 
rak etmişlordir. Mülakat esnasında bey- bir gezinti yaptılar. Vali Lütfü Kırdar
nclmilel vaziyet tetkik edilmiş ve Tür- dan plajlar hakkında izahat aldılar. Kü· 
kiye ile Romanyn arasında 1am bir fi- çük Çekmece önünden yayan olarak ge
kir birliği müşahede edilmiştir. çerlerken manevra sahasına gitmekte 

FARiS RADYOSUNUN VERDtö1 olan trendeki askerlerimiz büyük saygı 
HABER tezahürleri yaparak Milli Sefi selamla

Paris 12 - Türkiye reisicümhuru Is- dılar. 

Moskova askeri gör·· şme
leri çok_ müsait bir safhada 
Her iki taraf da sa1·ih bir anlaşmaya varmak için bütün 
meseleleri süratle tasfiye arzusunu izhar ediyorlar 

Sovyct Rusyayı idare eden §C]ter bır arada 

Piyango 
---~·---

Kazanan 
numaralar 

___ llJ.......,--

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
Son ıo.ooo liralılt 

mülıcifat 
22046 

ıooo Lira Kazanan 
32ııı 

SOD Lira kazananlar 
24237 3775 10515 284 29146 13698 
4980 25844 13496 12894 12234 9291 

13550 38137 37116 13617 16019 

2co ltira Kazananlar 
12053 18070 1120 24522 28854 38423 

9773 12975 16778 14117 26213 24216 
7685 9084 29732 38119 20861 11936 

21266 

ıao !Jra azananlar 
16381 25662 29602 29344 29988 13264 
13311 326!)0 34175 2423 8583 28545 
12647 21180 2848 12374 36463 4515 

6771 22830 12648 34107 12370 24730 
5535 9097 3230 10180 14105 18340 

38718 25835 29133 38884 4624 1949 
17599 7228 23318 36071 7273 28371 
3502 850 39436 15461 12110 1277 
1273 31123 27885 7941 3385 3181 

38186 2063 17315 4096 23398 31123 
12338 12682 2421 

50 Lira Kazananlar 
38738 30565 3524 6959 25593 21896 
2818 39196 2814 23587 26227 29676 

39771 23621 7336 19517 2834 4127 
32754 28343 3507 36780 15820 3923 

146 26380 5640 5108 8985 10286 
31077 31483 12059 11358 814 36994 
14224 26684 32714 4075 25529 21725 

2243 21916 6567 28441 6252 22918 
35278 23591 2148 8634 29195 28616 
12609 32562 4256 31085 8397 6583 

411 28363 21451 34507 808 1955 
13725 39930 2525 21110 3792 25095 

4379 14996 12695 14979 17964 18523 
19519 14079 10382 6085 488 39545 
8992 32328 7199 23796 11244 14607 
5944 4320 16535 23834 28758 21784 

13510 29376 14174 11983 5799 6512 
5172 14207 25571 31531 10009 9249 

35913 21633 39698 34322 32119 11128 
9091 1751 15826 24683 17324 2099 

30355 36498 36022 17790 23778 
20 Bİfı LİRALIK MÜKAFAT 

Bc.>lıcr numara be.,.~ yüz lira alacaktır 
2127 39123 28518 3145 35719 17079 

36695 4803 19127 36810 36806 14752 
10349 23690 7704 5484 39294 29934 
26701 25201 658 7132 530 7578 
10276 995 23450 30315 23492 19106 
18893 15390 17665 35807 7178 19397 
332G3 

30 Lira Kazananlar 
7126 229G2 33375 26755 29063 1506 

28375 29012 14704 26474 30623 21935 
39309 38699 24525 18627 38111 14256 
19323 28571 3920 13100 4976 6709 
20445 34452 37118 21101 17942 16840 
26979 14538 23188 2647 4204 37533 
25702 26410 36930 16736 16257 28942 
12092 21227 22147 20283 7099 34383 

9641 2067 35107 3292 6134 16037 
23045 30795 7781 29532 36476 8505 
30158 35426 11211 11335 39540 48796 
14139 10879 22659 12565 8197 32875 
17675 29116 13503 35514 38410 9725 
9529 18650 29029 11577 34312 14132 

69 29358 23147 13133 23878 14637 
5669 34706 31597 31513 39363 26054 

31307 21973 1266 35177 10296 13995 
13970 10711 6517 35185 9482 25858 
24766 6396 29101 4969 37791 39513 
4712 27277 46385 18383 12010 686 
893n 31765 11806 3657 13059 18441 
7355 15615 15444 30657 28377 17373 

21568 

Almanya ve 

Si I 

·saN · HABER 

Müthiş bir ficia 
Karisının evini benzin 
ile ateşleyen Piç Osman 

Pusu kurdu yangından kacan karısını , , 
kaynanasını, kaynını öldürdü.· iki kaynını 
yaraladı. Kendi de &on kursunu ile öldü 

• 

lstanbyl 12 (Hususi) - İnegölde otomobil komisyonculuğu yapan 
Piç Osman adında biri geçimsizlik neticesi gece yansı kansının evini 
benzinle ateşlemiştir. Evin içinde karısı, kaynatası ve üç kaynı bulun
makta idi. Bunlar, biran içinde evi saran alevlerden canlarını kurtar
mak için kapıdan dısan fırladıklarında yaktığı evin önünde bekliyen 
Piç Osmanın kurşunlan ile karşılaşmışlardır. 

Piç Osman tabancasile evvela karısını, sonra kaynatasını ve daha 
sonra da kayınlarından birini tabancası ile öldürmüş ... Diğer iki kay
nını da yaralamıştır. 

Bu müthiş faciayı işleyen Piç Osman da kaçarken yere düşmüş ve 
tabancasından çıkan son kurşun ile ölmüştür. 

Göbelse açık mektup 
lngiliz gazetecisi King Hal 
propaganda nazırına cevap 

Alman . 
verıyor 

Londra 12 (Ö.R) - Almanlara posta ile hususi mektuplar gönde
rerek hakiki vaziyeti bildirmeğe çalışan meşhur lngiliz gazetecisi 
King Hal «Deyli T elgarf > gazetesinin bir sahifesini satın alarak B. 
Göbelsin kendisine verdiği cevabı aynen neşretmiştir. Bu münasebet
le Göbelse bir açık mektup neşrederek şunlan yazmışbr: 

« lngiliz gazeteleri tahsisatlı değildir. Sizin saçmalarınıza çok yer 
ayıramaz. Fakat cevabınızın neşredilmediğini buna cesaret edilemedi
ğine atfettiğiniz için onu tam metni ile lngiliz umumi efkarına arze
diyorum. Ta ki sizin ne olduğunuz ve ne istediğiniz eyice anlaşılsın. 
Şimdi sıra sizin. Eğer cesaretiniz varsa, siz de benim 4 numaralı mek-
tubumu Almanyada neşredin. Gizli polisi ve sansörünüzün bütün 
gayretlerine rağmen, bu mektup yüzlerce nüsha olarak Almanların 
elleri arasında dolaşmaktadır. • 

Hava manevralarında 
lngiliz Avcı Tayyareleri Mu-

vaffakıyet Gösterdiler 

Londra 12 ( ö.R) - 72 saat fasılasızca devam eden ve lngiliz ha
va müdafaa sisteminin tam bir tecrübesi olan hava talimleri bitmiştir. 
Bu manevralar lngiliz avcı tayyarelerinin düşman taarruzlannı aka
mete uğratmağa tam manasile muktedir olduklarını isbat etmi~tir. Ra
sadlann mehareti sayesinde düşmanın ekser taarruzları avcı tayyare
leri tarafından karşılanmıştır. Kapalı havada taarruz ve müdafaa ay
ni derecede muvaffakıyet göstermişlerdir. Fakat açık havada bombar
dıman tayyareleri çok müşkül vaziyete düşürülmüşlerdir. Gelecek ay 
iptidasında da umumi ışık söndürme tecrübeleri için tedbirler alın
mıştır. O vakte kadar mahalli olarak bir çok yerlerde bu talimler ya· 
pılacakbr. 

Fransa silahlanmak ıçın günde 
sarledi .yormuş bir buçuk milyar 

Roma J 2 {ö.R) - Parisde neşredilen resmi rakamlara göre Fran
sanın umumi borçları bu senenin ilk altı ayı içinde 27 milyar frank 
artmı§tır. 1 O son kanunda 420 milyar frank olan borç miktarı 1 hazi
randa 447 milyara çıkmıştır. Bu altı ay içinde Fransa teslihab için 296 
milyar 227 milyon frank, yani günde 1 milyar 600 milyon frank sar
fetmiştir. 

Bir hadise daha 
Danzig'deki 
kişi tevkif 

suikast teşebbüsünde 500 
ve Af manyaya sevkedildi 

Pard 12 (ö.R) - Moskovada lngi- resmine davetlidir. şeleri tarafmdan kar_şılanmışlardır. Baş- /ta/ya Faris, 12 (Ö.R) - Varşovadan rcs- merhale teşkil edecektir. 
I~ ve Fransız heyetlerile Sovyet zabit- Dün akşam mare~al Voroşilof tarafın- ka hiç bir ecnebi devlet ataşesi istas- men bildirildiğine göre, şimali Silezya Ayni zamanda temizleme işine de de-
leri arasında ilk temas son derece samimi dnn verilen ziyafette, Sovyet başkuman- yonda hazır bulunnuyordu. ----&-- hududunda Radolslionskada bir hadise vam olunmnktadır. Son zamanlarda beş 
?lrnuı hatta bu haddi bile geçmiştir. Her danının sözleri dikkat uyandırmıştır... İngiliz ve Fransız askerl heyetleri flza- İspanyaya birer askeri vukua gelmiştir. yüz kadar ·Suikastçı• Berline gönderil
~~ taraftan, sarih bir anla~maya varmak Mareşal demiştir ki : si üniformalarını giymişlerdi .• Mareşal heyet gönderiyor Lehistan hududunu geçen üç şahıs, miştir. Bunların Berlinde muhakemesi 
açın, meseleleri sürııtle tasfiye etmek ar- ıKahraınan Fransız ordu, bnhriye ve Voroşilof, heyetleri saat 15 te, Molotof, Londra, 12 (Ö.R) - lta]ya ve Alman- bir Leh hudut muhafı2.llla hücum etmiş- bitirilmiş ve baz.ısı idam dahi edilmiştir. 
~usu izhar edilmiştir. hava kuvvetleri şerefine içiyorum.• Ma- general Dumenciel amiral Flunketti sa- ya İspanyaya yeniden büyük birer as- tir. Mücadele esnasındn hudut muhafızı 5

1
• n ga p U d 

Mareşal Voroşilof Sovyet erkfuuhar- reşal İngiliz kuvvetleri şerefine ayni şe- at 17 de kabul etmişlerdir. keri heyet göndereceklerdir. Hitler, İs- ~ere düşmüş, muhafız silahını muhafaza r a 
biyesinin müzakereleri uzatmamak ar- kilde kadehini kaldırmıştır. İngiliz ve İngiltere ve Frnnsa büyük elçileri, panyol erkfuııharbiyesi nezdinde İtalyan için uğraşırken tüfenk patlamış ve mil- Tekrar hava ve 
ıusuna terceman olmuştur. Zira beynel- Fransız baş delegeleri ayni mukabelede genel kurmay dairesinde kendi askeri ve Almnn erkfinıharbiyelerinin fevkala- tecavizlerden birisi derhal ölmüştür. deniz kuvvetleri 
llıilel vaziyet, taarruza karşı koyabilc- bulunmuşlardır. heyetlerini mareşal Voroşilofa takdim de birer mümessili olacaktır. Gürültü üzerine diğer hudut muha- •• • .,. 
Cck kuvvetlerin mutlak surette ve der- Faris, 12 - İngiliz ve Fransız askeri etmişlerdir. f1z.1arı vak'a mahalline koşmuşlardır.. gonde .~1·• İn 'li b 
hal birleşmesini emretmektedir. heyetleriyle mnreşnl Voroşilof reisliğin- Görüşme yirmi dakika kadar sürmüş M•sır B-~ŞVek;J 1• Bunun lizerine mütecavizlerin sağ kn- Londra, .. .2 (O:R) - .. gı. z. om~r-
Mareşal Voroşilofun dün akşamki zi- deki Sovyct askeri heyeti arasındaki ve çok samimi olmuştur. Mareşal Voro- ı 1 lan ikisi Alman arazisine iltica etmiştir. dıman tay~arelerınden ıkıncı hır müfre-

Y<ıfctini Moskovnda senelerden beri gö- müzakereler bugün saat 11 de Moskova- şilof m\izakcrelcrc hemen sabah saat 11 isti fa e ttJ• Vak'a mahallinde mütecavizlere ait on ze daha Sıngapura vasıl olmuştur .. Mn-
liilrnemiş derecede parlak bir kabul rcs- da başlamıştır. de başlanmasını teklif etmiştir. bir tabanca bulunmuştur. halli mUdafaayı takviye edecektir ... On 
lni •-ki tm' tir İn ·1· F k i h U . d" Kahı' e 12 (o·· R) Kral b l il F l t , • . D . d l iki tahtelbahir, bir tahtelbahir atelyc "" p e ış . gı ız ve ransız as er eye erı un r , . - nşve t o onya gnze e,ıerının anzıg en a -

1 · k b · t ... .,,., Muh h . .. . . gemisi bir dcstrover beklenmektedir. 
§ın anşıklığına rağmen, en kısa ir saat 10.20 de Moskovaya gelmi~ler ve SIYAS .ın\jZAKERF.LER ammet Me met paşayı kabul etmış- dıkları haberlere gore Daıwgde hır su- ' "' 

~lllanda anlaşma husulü arzusiyle ça· istnsyonda erkanıharbiye ikinci reisi ge- Faris, 11 (A.A) - Hariciye naz.ırı B. tir. Muhammet Mehmet paşa sıhhi sc- ikast teşebbüsü meyd~na çıkarılmış ve Bunları bir ~yyare g~misi diğer bir 
ışı1 __ ,t d l S eli f d kr: h b' B b .. ..~ı d S b"' be 1 d 1 . 1 bük" .. d . lif .. 1 k d li d destroyer takip edecektır . .,,ıaK a ır. r.era moro no, onanma er anı ar ı- onnet ugun og e en sonrn ovyet u- P er o ayısıy e um ara ıs asını ezcum e on a ar po 's memuru a tev-

114oskova, 12 (Ö.R) - İngiliz - Fran- ye ikinci reisi miralay Alafusof, Mosko- yük elçisi Suriçi kabul etmiştir. vermiştir. kif olunmuştur. B. Zvetkoviç 
Sız - Sovyct askeri konferansın ilk cc1- va garnizonu kumandanı miralay Suvo- Havas ajansının kaydetüğin,e göre si- Diğer taraftan Danzigde gerginlik, Triye te en avdet etti 
~saat 11 de başlamış ve sant 1320 ye rof, ecnebi askeri ataşeleri ile irtibata yasi sahada müzakerele; artık esaslı Pasil hava müdalaası eskisi kadar Yahim devam ediyor. Dan- Triyeste, 12 (Ö.R) - Dün buraya ge· 
~ dar devam etmiştir. Her gün iki celse memur mil'alay Ossetrof, teşrifat müdü- müşkül!ita uğramıyacağa benziyor. Bi- tali.mlerL.. zigin yeniden askerileştirilmesi işleri !erek faşist gensJik tcskilfıtını ziyaret 
l' <ıpılacaktır. Fnknt bugün ikinci celse rü Barkof, Fransız ve İngiliz sefaretleri naenaleyh askeri müzakereler de müsa- Viyana, 12 (Ö.R) - 15 ağustosla bu- pek yakında sona erecektir. Vistül üze- eden Yugoslavya başvekili B. Zvetkoviç 
):Pılnuyacaktır. Zira Fransız delegas- crkam, Türk askeri ataşesi mirnlay it bir hnva içinde cereyan edecek ve sü- rada pasif hava müdafaası talimleri ya- rindcki yeni köprüniin 15 ağustosta açı- otomobi11e Yugoslav · ine dönmüc;-

rıu Fransa sefarethanesinde bir kabul Türkmen, Fransız ve İngiliz askeri ata- ratle neticelenebilecektir. pılacaktır. lışı, bu faalivct sahasında mühim bir tür .. 



Umumi Harpte ve Cephede 

Mevlevi Taburu 
................................... a. .... 

Ha.berelen 
Ncıklen -1- Yazan 

.Rahmi Yağız 

Cephelerden umumi karargaha 
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iktisat işleri Adliye işleri 
B. H. Çakırın beyanatı B. F. Okyarın beyanah 
Bütün devlet 
müesseseler 

işletmeleri müstakil 
haline getirilecektir 

Mahkemelerde sürat temin edilecek 
''talık,, illetine bir çare bulunacak 

haykırılan tek terane 
- BAŞTARAFJ 1 İNCİ SAHİFEDE - kalan sermayesinin büyüklüğü ve iş _ BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE _ 

hacminin genişliği itibariyle başlı başı
kabiliyetıi fakat \l'lükemmel silahlı ve let işletmeleri üzerinde yapılan tetkik- na muazzam bir iktısadi teşebbüs halini 
kamı tok düşman kıtalannı zorlukla tes- ler hakkında halkımızı tenvir etmek için alınış bulunmaktadır. Bu teşebbüs bu-

den fazlamuvakkat bina arumda tak· 
ıim edilmek suretile fazla daiuuk bir 
vaziyetle kar11laşmıı.sı. bahiı mevzuu de
ğildir.> 

- Başlangıç -
Ata~ yukan Osmanlı imparatorluğ~

na bir milyon nüfus ve muazzam hır 
para tutanna mal olan büyük harbin 
bin bir tuhaflıkla dolu teşkilat macerası 

'da nrdır. 

Birinci harp yılı bu şartlar içinde bi- bazı izahlarda bulunmak faydalı sayıl- günden müstakil bir işletme idaresine 
tirildi. Fakat, bir senelik harcltat impa- mıştır.. muhtaç ve müstahak bir vaziyette bu
ratorluğu büsbütün zayıflatarak açlık, Vakia son zamanlarda gerek Sümer- lunınakta, keza Sümerbankta toplanan 
sefalet, ve bin bir mahrumiyet içinde bı- bank ve Etibank, gerek bunlara bağlı mensucat fabrikaları için de ayni mil
raktı. işletmelerin müstakbel şekilleri ve ça- lahnza ve ihtiyaç kendisini hissettirmek-

Cephelerden umumt karargaha yek- lışma tarzları hakkında veka.Ietimizce tedir. Etibankta toplanan maden grupla
neaak bir ifade ile haykırılan tek terane bazı etüdler yapılmaktadır. Bu etüdler n arasında Ereğli kömür havzasının is--

~u idi: ve araştırmalar Cümhuriyet Halle Parti- tisman yalnız başına bir idareyi işba 

tile bildirmekte beni mazur gorunuz. 
Zamanı gelince. hatta pek yakında di
yebilirim. takarrür eden esasları tef errü
atile anlatırım. Fakat, fimdiden ıunu 
söyliyebürim ki, deierli, zeki, vakur ve 
kanaatine merbut müstakil Türk hakim-

Bunlann arasında garabet rekorunu 
kıran bilhassa iki hadise. iki teşe~kül, 
bugüne kadar yalnız müntesiplerile tari
kat mensuplanna münhasır kalını, pera
ltende maltimat halinde uzayıp gelen ve 
Adeta efsanele~miş mevlevi taburu ile ak-

}erinin, alınmakta olan bu yeni tedbirler 
sayesinde, bilhasaa Istanbul gı"bi adliye 
işlerinin pek teraküm ettiği bir yerde 
Cümhuriyet adına daha daha çabuk ada-

- ikmal efradı. yeni kıtalar, cepha- sinin son tebliğinde ifade edilen esasla- edecek kadar mühim ve hayati bir mev- let tevzi edeceklerine eminim. 

Adliye vekili, 1940 senesi bqlanp
cmda tebliğat işlerinin posta idare.mce 
yapılmasına baılanılınca tehaddiis ecl.
cek vaziyete temas eder bir sual iizeriıM. 
Adliyede tebliğat işlerini gören mü ...... 
ler bahsi etarfında da kon~. 
Anlaşıldığına göre, tebliğat iflerinıia ad
liyeden postaya intikal sahasında ......_. 
tirlerin mutazarrır olmamaları, .......... 
olan yardımın yapılması gözetileceklir, 
Bir kısmının postaya geçmea. bir bmm
nın da mahkeme mübaıirliklerinde it 
gördürülmesi muhtemel olduktan b.tka. 
muavenete muhtaç ve yaşlı mübafirlere. 
uygun görülen bir şekilde yardım bahil 
mevzuudur. Bu arada tabliğattan birik· 
miş olan ve miktan 35,000 küsur lira 
tutan tebliğat mübqiriyelerindm ildfa· 
de edilmesi tasarlanmaktadır. Ancak. 
ikramiye ile veya baıka türlü,; pnt
teferrüab katileşmemiştir. Diğer tma&.. 
açıkta kalmanın imkan ııiabetincle ön6M 
geçilecektir. Fethi Okyar, bu balü.m b
aaca ıunu söylemi,tir: 

11akallı1ar a!ayıdrr. 

O :camanlar harbiye nazın ve başku
mandan vekili sıfat ve memuriyetlerini 
becen'ksiz ellerinde bir araya toplıyan 

Enver paoa. büyük harbin her saat başın
Cla yüz binlerce cana ve liraya mal olan 
lnkqafı ka?Jmnda bocaladıkça garabet
te meşhur Mıstr hakimi Karakuşa par
mak ısırtan icraata kalkışmış, tekke kö
tclerlndeki dervi,Ierdcn köy bucakla-

ne, hıup levazımı. seferi ihtiyaçtan ön- ra uygun olarak başlamıştır. Bu esasla- zudur.. Binaenaleyh yapılmakta olan 
)iyecek tedbirlerf ra göre Sümerbank ve Etibanlan ban- etüdler, kendisini hissettirmeğe başlıyan 

Ve .. Bu yeknesak terane Enver paşayı kacılık fonksiyonları ile fabrika ve ma- ihtiyaçlara cevap vermeğe ve devletin 

yeni kuvvet membnlan tmımağa sevke- c!en tesis ve işletme işlerinin birbirinden iktısadi faaliyetleri sahasında varılması 
diyordu. ayrılması icap ebnektedir. Bu suretle icap eden yeni bir tekamül merhalesinin 

Harp karannı birlikte vermekle, hnı:p hususi sannyie de şamil olmak üzere esaslarını tcsbit eylemeğe matuftur. Bu
mesuliyetini mü~tereken omuzlanna alan c!evletin endüstri ve maden finansman nunla yapılmak istenilen husus, izah 
ittihat ve Terakki snçayağı, cihadı mu- ve kredi işlerine müstakil bir teşekkül ettiğim gibi, devlet elindeki iktısadi te
kaddes il&nmı takip eden günlerde, sa- elinde toplanarak işletmecilikten tama- ~ebbüslcri, teşebbilsün vüsatine göre 
darette - şimdiki vilayet konağı - men ayn bir mahiyet verilmesi, Devlet kifayetli ve işin mahiyetine ve icabına 
sadrazam T ulat paşanın odasında toplan- sanayi ve maden işletmelerinin de mu- uygun bir şekilde, teşkilatlandırmak ve 
mış. yeni tedbirler müzakeresine geçil- ayyen gruplar halinde birleştirilerek ke- bütün bu teşebbüsler için 1.azım. olan 

mişti. za müstnkil birer hüviyet sahibi kılın- kredi ve finansman muamelelerini de 

Mahkemelerimizde meftU veya gayri 
meşru sebeplerle pek çok işler talik edil
mektedir. Bunun mahkeme kararlannı 

senelerce uzattığı malWrıdur. Herkes 
bundan şikayetçidir. Bu talik illetini de 
tedavi etmek ve bunu ancak pek kanunt 
sebeplere inhisar ettirmek, emelimizdir. 
Her halde Türk adliyesinin ıerefini daha 
yükseklere çıkarmak için elden gelen 
gayreti geri bırakmıyacağımıza emin ola
bilirsiniz.> 

Fethi Okyar. ceza ve hukuk sahasın
da müçtemi hakimli mahkemelerin yeri
ne münferid hakimlikler ihdası suretile 

nndaki 90 lık ihtiyarlara lcadar önüne 
gelenin eline bir tüfenk tutuşturup kan 
Ye alev dalgalarile yuğrulan cephelere

ırandenniıti. 

Tıı.llit paba, sadaret makamının yal- ması düşünülmektedir. Lck bir diğer teşekkülde toplamaktan 
dızlı lcoltuğunda oturuyor, tahta örneği Filhakika diğer ileri memleketlerde ibarettir. Söylemeğe hacet yoktur ki bu mahkemelerin hemen hemen bir mis-
gür, siyah saltalı ve çatık kaşlarile yüzü· görülen ve hakim olan şekil de budur.. mesele henüz tetkik saflıasındadır. Bun
ne heybet yerine korkuı:ıç bir ifade ve- Bu bakımdan Partimizin son kararı ların kat'i bir şekil alması ve filiyata in
ren bahriye nazırı Cemal paşa odanın memleketimizin iktısadi inkişafının bir tikal etmesi için tetkiklerin bitmesi ve 
cephesini kaplıyan kırm1Zl kadife kaplı, icabını ve bu sahada katedilmesi l!zım hazırlanacak kanun projesinin Büyük 
yaldız nyaklı divana kurulmuş, bacak gelen bir tekamül merhalesini ifade et- Millet Meclisince kabul edilmesi J.hını-

itte. harbiye nazmrun kendisi gibi, 
orijinal akıl hocalarına uyarak verdiği 

kararlar, aldığı tedbirler arasında, cep
heden cepheye sürdüğü mevlevi tabu
nmun muhtelif harp sahnelerindeki ha
t'elcab bu tefrikada olcuyuculanmıza 

veriyorum. 

bacak üstüne atmış, elindeki kamçının mektedir. dır. 
uciyle çizmelerini darbeliyerek dinliyor, 

Hülfisa, anlaşılıyor ki, şimdi tetkiki-
asabi yarablışlı genç diktatör Enver pa- BUGÜNK'O VAZlYET mize esas olan fikir Sümerbank ve Eti-
şa bir eli küçük kıvnmlı bıyık]annda, Vaziyetin bu şekli memleketimize bankı bankacılık fonksiyonları itibariy-
öteki kemerinde sarkan kendi icadı iş- devlet sanayi kredisi ile sanayi ve ma- le birleştirerek ayni zamanda husus! sa
lemeli hançerin sapında odavı boydan den işletmeciliğinin Cümhuriyet yılla- nayi ve maadin işlerine de kredi temin 
boya adımlıyarak orijinal tedbirlerini ta- rmdaki inkişaf seyri takip edilince da- eden tek bir (Endüstri ve maadin finans-

sarlıyordu. ha iyi anlaşılır .. Çünkü malömdur ki, man ve kredi bankası) na vücut ver-
Talat paşa, cihadı mukaddes ilanı Türkiycde devlet sanayi kredisi ve bu- mek ve diğer taraftım da devlet sanayi 

merasiminin heybetini kendi görüş za- nn bağlı sanayi ve mnden işletmeciliği ve mandin işletmelerini muayyen grup
viyesinden bir d aha tahlil ve tekrardan 1925 tc teşekkül eden Sanayi ve Maadin lar hnlindc birleştirerek mUstakil devlet 
sonra sözü Enver pa aya vermek, onun Bnnkası ile başlamıştır .. Gerek bu ban- müesseseleri vücuda getinnektir. 
fikrini almak iç.in sordu: ka ve gerek istihluf eden Sümerbank 

li artacaiı mülahaz.uile, yaz tatilini mü 
teakıp yeni tdtil tatbikat aahıı.sında yer 
tuttuğu takdirde, bina vaziyetinin halli 
nasıl kabil olacağı sorulunca, ıöyle de-
mittir: 

c- Bu takdirde, Sultanahmedde yeni 
adliye bi ı yapılıncaya kadar aradan 
geçecek zaman zarfında, muvakkat bat
ka bir binaya ihtiyaç hi.aıl olacağı şüp
hesizdir. Bu cihet ıimdiden düşünülmek
te olup, muvakkat başka binanın Sul
tanahmeddek.i tapu binasının bir kısmı 
olması muhtemeldir. Bununla beraber, 
dnha uygun bir bina bulunup bulunma
dığı da araştırılıyor. Tabii bu vaziyet 
müvacehesinde de, postanenin halen ad
liyenin iıgn] ettiği bu kısmı, bu şekilde 
elde tutulacaktır. Ve belki hukuk mah-

c- Bu husuı da, l&zım gelcliii sili 
düşünülmekte olup müsait bir fona8le 
göre halli cihetine gidilecektir.> 

Adliye vekili Fethi Okyar, en aon ola
rak bütün ha.kimleri ehemmiyetle allka
landıracak bir hususu. şu sözlerile mGj
delemi§tir: 

c- Hakimlerimizin daima, olduiwı
dan iyi vaziyete geçmeleri eaaauu hiç 
unutmıyoruz. Bu noktadan, hakimler ka
nununda hakimler lehine mümkün olu 
deiiıiklikleri yapacağız.. Bu da b.tlıca 
bir tetkik mevzuumuzdur. lmki.a m.be· 
tinde ve gecikmeden bu işi baprmak aı· 
zumuzu tebarüz ettiri,rken. bu noktadan 
izahat vermeği de yakın bir ileriye bua
kıyorum. > 

Ney, mey, cemal. mahbup, post ve 
sikke telakkilerile dergah köşelerinde 

cVahdeti Vücut> nazariyesını pratik 
tetb1derle uiratıan zabit oeyhlerden, ku
mandanı Konya mevlevihanesi şeyhi 
Veled Çelebiden ve efradı sikkeli, ke
merli mevlevi fıkarasından mürekkep 
bir taburun kah göz yaşartan, kah gül
mekten kabltan maceralannı vesikalara 
tstinaden ve resimlerle tesbit etmek su
reb1e bu eseri hazırladım. 

MEVLEVi TABURU NASIL 
CöROlDO? 
-1-

• • • .. • w • •• • Bu suretle kredi ve finansman işleri 
- Bu i~ de oldu bıtti. Halıfenın açtıgı dıgcr bılcumle banka muamelatıyle 00.. k b"" .. k li .__ t k bank kemeleri yeni muvakkat binaya naldo-

.. . . . . . . . ço uyu sermaye uır e anın l k hk 1 b d kal (Sancagı şerıfe) ın nltında tekmıl cıhan r aber bı1hassa sanayı finansman ve kre- (M ır:. s·· b k) 
1
. d to lanmak- unara , ceza ma eme eri ura a -

Adliye vekili Fethi Okyar, bir kaç si
ne kadar bir motöl'le lmralı a.d.....- V 
decek, oradaki hapisnneyi gezecektir. 

Kendisine müfettişlerden Cemilm de re
fakat etmesi ihtimal dahilindedir. 

ı " h kk k di • 1 · 1 w k b d ese a. umer an e ın e p '- ·· · · h 11" l l '-müslümnnlannm top anacagı mu a a . ış crıy e ugrnşma ve U meyan a . l 1 . İk kr:.1 • • tef mas: uzere vazıyetm a ıne ça ışı acaıı;.-
d b ld 1 S . l\'I elin • l 1 • 1 d 1 ta, ış etme er ıse tısat ve wetinin - ' "''-" I b l dl' . kil~ ·ı_, Fakat buna bura a. lstan u a yapı a- anayı an ıs etme eny e e meşgu . .. ak b . 

1 
d tır. ı..&Km, stan u n ıycsı tq atı uu-

kl 1 k k · lm k ·· k rul tu 0 D tiş, nezaret ve mur a esı a tın a ve 
Bilyük harbin ba. ~laması ile Osmanlı cak yenili er e uvvet verme içın çare o n uzcre u muş , zaman ev- .. ----------------

b 1 k l S. d • .. l . 1 l • • l,,., . tid .1 .... keza 3460 No. lu murakabe kanununa T ld lmparatorlugu" nun arka arkaya felaket u ma azım 1 ız ne üştlnuyorsunuz et ış etme ennın az ıt,. ve ıp aı ıgı, k t ı • t • tfıbi olarak devlet ağır endüstri müesse-
h 11 .• b l b" 1 .,. pa•a). hem bankacılık ic:lcrinin hem de Sanayi 0 yoya a ıma ge 1 ener a e ennı oy aması ır 0 mu-ı.u. " -Y sesi, Devlet dokuma endüstrisi müesse-

(mparatorluk bilfiil muharebeye ( t 330 Enver paşa, arşınladıfu sadaret oda- ve Maadin işletmelerinin tek müessese-
scsi, Devlet kimya Endüstrisi müesse-

1914) l b h d b 1 "lk sının ortasında durdu. Tasarladığı fikri de toplanmasına imkan verecek mahi-yı ının son a ann a aş amış, ı sesi gibi ve her biri büyük sermayeli 
hamlede Çanakkale hamlesile karşılaş- anlattı: yette görülmüştü. Ancak Devletin bu müstakil müesseseler halinde teşkilit-
mış, 'bunu beş cephede birden silaha sa- - Doğru.. Hakkın vnT paşa!.. Ben, sahadaki faaliyetinin artması Sannyi ve landırılmaktadır. 
nlmakla geniş imparatorluk hudutlan- dnhn (cihadı mukaddes) fikrini zatı a- Maadin işlerinin bankada temerküzüne 
nın müdafaası işi takip etmi~ti. haneye arzettiğim zamım teferrüatın bu meydan vermediğinden Maadin işlebne-

Osmanlı kuvvetleri. (Pamukbaba) kısmını da düşünmüştüm. leri ve buna ait kredi ve finansman mu-

Alınan bu tedbirleri milli, iktısadi in
kişafunızın yeni bir terakki hamlesi ola
rak kaydetmek icap eder. adı verilen ihtiyar padişah Beşinci Meh- Talat ve Cemal paşalar bir ağızdan amelelerinin nyrı bir teşekküle veril-

medin genç ve cüretkar damadı Enver sordular: mesi zarureti hfisıl olmuş ve Etibank bu Bu suretle memleketimizde sanayi ve 
paşanın beceriksiz elleriyle idare edili- - Neyi düşündün'?. ihtiyaçtan doğmuştur. Halen Devlet sa- maadin işleri sahasında yeni bir kredi 
yor, aklına geleni yapmaktan çekinmi- - (Cihadı mukaddes) ilanını, aini nayi ve Mnaclin kredisi işleri bu iki ban- kontrolil cihnzı teessils etmekte, hepsi 
yen başkumandan vekili etrafını saran teşekküllerin fiili hareketleri ile yani kanın elinde toplanmış ve bankacılık de devlet malı ve binaenaleyh•hepsi de 
Alman erkanıharp zabitleTinin hocalığı- ulema sınıfının eiliıha sanlmasile bu işi fonksiyonlnriylc snniyii ve maden işlet- devletçilik prensibimizin canlı birer ila
na uyarak türlü acayip kararlar veriyor. kuvvetlendirmeği düşündüm. melerini kurmak ve işletmek fonksiyon- desi olan devlet tesisleri milll iktısadi-
lpe sapa gelmez tertibatla bu kararlarını Talat paşanın zeka ıimşeklerile ışık- lan keza bu Jki bankanın elinde birleş- yat sahasında müstakil ve bizatihi mU-
taçlandırıyordu. lanan göz bebeklerinde bir sevinç parıl- miş bulunuyor.. teşebbis yeni kuvvet olarak yer almak.-

ilk hamlede Çanakkalede mevzii bir dayışı belirdi: Ancak aradan geçen müddet zarfında tadır. 
mUdafaa zaferi idrak edilmişti. Fakat - Bak, bu harikulade bir buluş! sanayi 'tesislerinin ilerlemesi ve maadin Mevzularının icap ettirdiği supleslere 
bunu her taraftan, her cepheden gelen Enver pnşa devam etti: işletme faaliyetinin genişlemesi, bu iş- malik ve binaenaleyh iktısadi dinamizmi 
acı ve kara haberler takip etmekte ge- - Evet .. Cihadı mukaddesi teyit ve lerin idare ve işletmesinde yeni ve müs- daha üstün olarak çalışacak bu müesse-
cikmcmişti. teşmil edecek en kuvvetli vıısıta budur. takil teşekküllere vücut vermek zaru- selere ileride yeni devlet programlnrı-

Osmanlı imparatorluğunun iyi yetiş- retini ortaya çıkarmıştır. Mesela Sü- nın kurulmasını emredeceği yeni miles-
memi!I ordulan noksan tcchizat ve ba- •• BİTMEDİ •• merbanl& toplanan sanayi zümreleri seseler ve ana sanayi gruplan tabiatiyle 
kımsızlık yüzünden karşılarındaki az ~ asın<la Karabük demir ve çelik fahri- kolayca iltihak edebileceklerdir. 
ec~~--~----~----'""""!=-~--------"""1!!!!!":!.,...~~~~--~e-----•~~,...;.__.., ____ _._ _____ , _______ .,_;;.... ~~ 
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rünce. aşağıya koşmuş. Ali Nureddinin sonra istersen a rknndan ruhuna her ya
sartına eski püskü bir cüppe geçirmiş nm saatte bir fotiha okurum. Hahl Hnh 
başına yırtık pırtık bir sank dolamış, Hah 1.. Sonra da etrafında titreşen köle

onu götürüp Elmayine vermiş. Ali Nured- lere ve hizmetçilere dönerek. cŞunu bir 
din Elmayini görlir görmez, yaşıyacağı katınn sırtına bindirip şehrin bütün so
saatlerin ve dakikalann artık sayılı ol- kaklannda dolaşbrın, sonra saray m ey
duğunu anlamış. Gözlerinden oluk gibi danınn götürün I> demiş. 
yaşlar boşanmış Elmayine dönerek: Köleler vezir Elmayinin dediği gibi 

- Kaderin sizden yüz çevirmiyeceği- yapmışlar. Nureddini sokak sokak gez· 

ne emin misiniz) Şu çaresiz, şu zayıf ha- dirmişler. Sonra saray meydanına getir
limden istifade ederek beni mahva uğ- mişler. Saray meydanının ortasında bir 
raşıyorsunuz) dıye yalvarmış. tahtaboş varmıs ... Cellud o tahtaboşun 

Elmayin baııını sert sert sallıyarak: üzerinde bekliyormuş. Nııreddini Cella-
- Boş lafla beyhude yere kendini dm ycnına götürmü§!er. Cellad dönmüş 

yormn, demiş. Böyle saçma sözlerle be- Nureddine: 
ni ne korkutabilirsiniz, ne de merhamete - Efendim, demiş. Ben seni idama 
getirebilirsiniz. Bu sözlerinle beni yumu
ptacağını mı zannediyorsun t Hnh t hah 
aklına şaşanın. Değil sen, bütün dünya 
bir araya toplanıpta: 

- Şu adama kıyma, onu bize bağı,_ 
la. diye yalvarsa ben başım kıtır kıtır 
kestirmekten vazgeçmiyeceğim. Ben se
ni bir defa öteki dünyaya y Jlayım da, 

memurum, Bunu yapmıya gönlüm razı 

olmuyor. Ne çare ki emir kuluyum, 
idam etsem bir türlü, etmesem bir türlü, 
sana iyilik etmesini çok isterdim, bir va
siyetin arkanda akraba ve ehbaba bir 
diyeceğin varsa söyle. Çünkü ecelin artık 
geldi, günün tamam oldu demektir, di
ye mırıldanmış. Nureddin yqlı gözlerini 

göklere doğru çevirmiş. Halk onu o va
ziyette görünce ağlaşmnğa. bağnşmağa 
başlamı:J. Binlerce ağızdan çıkan kara 
bir feryad meydanda dolana dolana 
göklere kadar çıkmış. Ahalinin galeyana 

gelerek, Nureddini kurtarmağa çalışma
sından ürkmeye başlıyan vezir yerinden 
fırlıyarak gidip celladı yere fırlatmış. Ve 
«çabuk vur şunun kellesini> diye emret
miş. Ahalinin bazısı, cvay gidi hain I> 
Bazısı <asıl onun kafasını koparmalı!> 
Falan diye söylenmcğe başlamışlar. Tek 
tük söylenilen bu sözler bütün halka ce
saret vermiş ahali Elmayine demedik laf 
bırakmamış. Bir taraftan ahali Elmayin 
Ahaliye sövüp dururken meydanın ta 
ortasından bir gürültü işitilmiş. Ortalık 

toz dumana kan~ış. 
Sultan sarayın kafesinden bu kabaran 

dumanı görmüş ve yanaşan gürültüyü 
duymuş. Yanındakilere: 

- Aman acale ediniz, bu tozun, bu 
patırtının sebebini öğreniniz. Eğer bu 
tozu dumana katan şey şehre yaklaşan 
bir kafile, bir kervan ise, seyyahların ne 
havadis getirdiklerini öğrenip atlarını 

çatlıyasıya kadar dört nala sürerek geri 
dönünüz. Çünkü sabrım kalmadı, nere
deyse meraktan çatlıyacağım, demiş. 

Sultan Ali Nureddinin getirdiği mek
tubun halife tarafından gönderildiğini 

pekala anlamıı. 

V czirinin tavsiyesine ancak o tavsiye 
işine geldiği için kulak vermiş. Şimdi toz 
dumanı görüp te uzaktan bir çok süva-

rilerin gök gürleyiııi gibi gürültü kopara
rak yaklnştıklnrını duyunca, bunların 

böyle gelişinden bir haber çıkmıyacağını 
sezmiş 

Sultan böyle korku ile merak arasın
da çalkalanıp dururken vezir Elmayin 
yerleri Öperek içeriye dalmış. cAli Nu
reddinin idamı için emrinizi bekliyoruz, 
efendim b demiş. Sultan bu tehlikeli 
anlar da hala kinden başka bir şey gör
miyen şu ve.zire öyle bir kızmış ki, du
daklarından köpükler akmış. saçları ba
şında dim dik dikilmiş: 

- Defol be herifi Amma da belaya 
çattık 1 Şu uzaktan gelenler buraya ge
linciye kadar onun kılına bile dokunul
masın, diye haykırmış. 

Elmayinin telftştan ayakları biribirine 
dolaşarak düğümlenmiş, yere yıkıla yı

kıla, yuvarlana yuvarlana odadan çık
mış. 

Gelelim ortalığı tozu dumana katanla
rn ..• Bunlar tam mayeti ile şehre yaklaş
makta olan vezir Cafer ile Memluklnn 
idiler. Ali Nureddin Bağdattan aynldık
tan sonra halife bir gece sarayında öte
de beride gezinirken dairelerin birinde 
bir kadın sesinin inlediğini ve ağladığını 
duymuş. Halifenin sarayına girmeğo 

4 Japonyada lngiltere Çinlinin iadesi 
aleyhindeki nümayişleri durdurda 

Londra 12 (ö.R) - Salahiyetli malı- Tokyo 12 (ö.R) - Eyi haber alan 
fillerde beyan edildiğine göre Tokyo se- mahfillerden öğrenildiğine göre beş ~ 
firine gönderilen yeni talimat ancak Ti- zırdan mürekkep kabine komitesi Ja
yençin imtiyazlı mıntakasında zabıta ve ponyanın Avrupaya karşı siyaseti hak
idare işlerine aittir. Bankalardaki gü- kında hazırlanan bir plaru tamam1amak
müş para depolan hakkında ise Londra, tadır. Bu plan 15 Mayısta yeni bir na
Pnris ve Vaşingtonla temastadır. urlar konseyine arzcdilecektir. Ana bat

Londra 12 (ö.R) - Ingiliz hükümeti
nin suikastle itham edilen 4 Çinliyi tes
lim karan Hankeoda Ingiliz aleyhtarı 

propagandayı durdurmak neticesini ver
miştir. Japon hUkUmeti bu propaganda
nın derhal kesilmesini emretmiş ve Ja
pon konsolosu keyfiyeti Ingiliz konsolo
suna resmen bildirmiştir. Bu dört Çinli
niin tesliminden Ingilizlerin imtina et
meleri, Tiyençin ablokası için Japonla
rın ortaya koydukları vesile idi. 

==- ·--· muvaffak olanlar kendüerini dünyanın 
en mesut insanlan telakki ederek mem-
nun olurlarken bunların içinde birisinin 

Ian itibariyle Japonyanın Avrupa 11,._. 
seti değişmemiştir de, Hazirandanberl, 

başvekil Baron Hirandma tarafmdmı 

tesbit ve imparator tarafından tasdik 
edilen hatları takip etmektedir. Maema
fih meselenin karışıklığı sebebiyle, bir 

ay geçmeden, kat'ı bir karar beklenme
mektedir. Eski başvekil Prens Konoya 
Tokyoya gelerek Baron Hirandmanm 

mümessiliyle bu hususta göriqmllşt(lr. 
Prens Konoy da ihtiyatlı siyaset tarafta
rıdır. 

Harbiye nazın general Itagald ordu 
milmessilleriyle Uç saat süren bir mGIA
katta bulunmuştur. Hariciye nazın ba-

ağlıyarak ııikiiyet edecek kadar bir istis- ron Arita başvekili ziyaret ederek Av
na teşkil edişi halifenin tuhahna ve gara- rupa siyaseti hakkında hazırlanan pllnı 
betine gitmiş. Merak etmiş. O dairenin izah ebniştir. Baron Hirandma hafta ta
yava,ça kapısını vurarak içeri girmiş. tilini Yokohoma civarında geçirmek 
lçerde kimi görse beyir siniz'? lnsilcilisin üzere Tokyodan hareket etmiştir. Sun

ta kendisi. Hemen Ali Nureddin işi ha- dan istifade ederek imparatorla da af>
lifenin hatırına gelmiş. Zaten halifenin rüşecek ve Salı günü Tokyoya dönecek-
niye ağladığı sualine karşı lnsilcilis de: · 

- Efendim, beni bir lcaç gün sonra 
Ali Nureddine göndereceğinizi vaad et
tinizdi. Halbuki aradan otuz bir gün geç

tir. 

-*
DAYAKATMIŞ 

tiği halde elan buradayım. Bu zaman Karşıyaka Ada sokağında SilleJllUID 
zarfında nğzıma bir lokma ekmek ala- kansı Nimet, bir çocuk meselesindell 
mndım, gözlerimi bir saat için bile yu- Mehmet kızı Asiyeyi dövdüğünden ya
mup uyumadım. Size vaadinizi hatırlata kalanmıştır. 
bilirmiyim} diye yalvarmış. Cll'J•E_e_~_rz_z_z-iiz-~-zc~~-:l:_ı:_l'.'._2'~-.-.-.-.-.-.-."j 

1 Ialife o anda veziri Caferi buldurup 
çağırtmış: 

- Cafer, bir saniye kaybetmeden bü
tün maiyetin ile beraber Basra yolunu 

tut Otuz bir gün oluyor ki bize Ali Nu
reddinden bir haber gelmedi. Sabık sul
tanın biçare delikanlıyı öldürtmüş ol
masından korkuyorum. Eğer şüphelerim 
doğru çıkarsa ecdadımın mezarlan üze
rine yemin ediyorum ki, Ali Nureddini 
öldüren, veyahut öldürmesi için teşvi

katta bulunan kim varsa hepsini kılınçtan 

DOKTOR 

Behcet Uz 
Çoculı hastalı,,,.,.. 

Mütahassın 

Hastalarım her gün saat 11.30 daD 
1 e kadar Beyler sokağında Ahenk 
matbaası yanındaki hususi JgllnlliD 
de kabul eder •. 

- B iiiiDİllıliıil------• 



BİZANS SARAYININ JÇ YÜZÜ 137 çuval Buğday 
142927 kilo Arpa 
29892 kilo Yapak 

1500 kilo Pamuk 
2912 kilo Keçi kılı 

4 4 125 
4 0625 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 45 59 1 
-288- 50 

Esrarengiz kaatlar Para Borsası 
54 50 

Kapanış F 
Muhteviyatları ayni olan bu kaatl<ırdan biri 
Baıvekili &arartmış ve korkutmuş, öteki&i 

de Başpapazı sevindirmiştir 

Londra 
Nev - York 
Para 
Milino 
Cenevı-e 

Amsterdam 
Berlin 
Brüksel 
Atina 

l 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Sterlin 5.93 
Dolar 126.675 
F. frangı 3.355 
Liret 6.6612 
İsviçre F. 28.615 
Florin 67.7425 
Rayşmark 50.835 

imparator, elinde tuttuğu k5.ğıdı der
hal koynuna soktu. 

Bu hareketi, sanki okuduğunu kimse
nin görmek istemesi için gibi idi. 
Heyecanını belli etmemeğe çal~arak 

önünde hA!i diz çökük duran delikanlıya 
hitap etti: 

- Dostum.. '<alkınız.. Sizin başınızı 
böyle yere eğik değil... Omuzlarınızın 

üzerinde ve dimdik görmek isterim .. 
Meçhul delikanlı ayağa kalktı, bir 

adım daha attı ve Leonun elini tazim ile 
öptü. 

lmparator: 
- Benimle beraber geliniz .. 
Dedikten sonra başvekile 

emir verdi: 
- Saraya dönüyoruz ..• 

dönerek 

Bir dakika sonra imparatorun sekiz 
at koşulu bUyUk saltanat arabası kilise
nin mermer merdivenleri önünde dur
muştu. 

Başvekil, merdivenlerden önce inı>

rek arabanın kapıs!Dl açtı. 
imparator, o A.na kadar MlA sesini çı

karmam~, ağzından tek bir kelime bile 
çıkmamış olan delikanlıya: 

- Sizi arabama alıyorum, yanımdan 
ayrılmayın ... 

Dedikten sonra merdivenlerden indi. 
Delikanlı da bir adım arkasından hU

kUmdarı takip ediyordu. 
Başvekil, biraz evvel muhafızlara ya

kalatmak istediği bu adamın bir in için
de imparatorun bu derece teveccühUnü 
kazanmış olmasından kuşkulanmıştı . 

Bu meçhul adam kimdi! 
imparator onu saraya hem de kendi 

arabasında niçin götUrüyordu? 
Yoksa bu adam müstakbel başvekil 

mi idi? 
Bu endişeler içinde eli açtığı araba 

kapısının tokmağı üzerinde titriyordu . 
imparator arabaya girerken başvek i

lin hürmetle eğilmiş başı yanında blr 
bıış peyda oldu. 
Kulağına hafüçe şu sözlerin mırıldan

dığuıı duydu. 
- ölen suikstçıların Uzerlerini bizzat 

kendiniz arayınız .• 
Bu baş.. Delikanlının başıydı .• 
Bu sözler, ancak başvekilin duyduğu 

bu sözler de yine delikanlının ağzından 
çıkan ilk 'özlerdi. 

Imparator, arabasına girmiş, eliyle de 
meçhul delikanlıya gelmesini işaret edi
yordu. 

O, bu emre derhal itaat etti. 
Bir kaç saniye sonra saltanat araba

sı, etraf!Dl kuşatan suvar! muhafızlar 
arasında ve imparatorla delikanlıyı hi-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
DİRJMDE DOGRU YO·: 
LJJ GOSrEREH BİLGİ-~ 
DİR.. ~ 
Sevgili ~ocaklar •. 

. 
• • • 

Okumaya hevesli, fakat kitap ala-: 
mıyacak kardeşleriniz için okudu-: 
ğunuz mektep kitaplarını çocuk: 
Esirgeme kurumuna veri~eniz Bil· S 
ııili arkada~larınızı çoğal~ olur-: 

• .sunuz.... : 
•la111••••e11a•aaaaaMaaa.aaaa1aa•aaaaa1aa• 

milen saray istikametine doğru hareket 
etmişti ... 

** Başvekil hAUI gördüğünün ve duyduk-
larının tesiri altında idL 
Baş papas ise onun bUtün hareketleri

ni kilisenin eşiğinde dikkatle tarassut 
ediyordu. Hatta arabaya imparator bi
nerken meçhul delikanlının başveküe 

doğru yaklaşarak kulağına bir şeyler 

fısıldadığını da görmüştü. 
Totaras bir in içinde kendini topladı. 

Kulağında hAla delikanlının 'özlerinin 
akisleri vardı: 

- ölen suikastçıların Uzerlerini biz
zat kendiniz arayınız.. Bu sözlerin mA
nası ne idi! Neden bizzat aramalı idi? 

Sofya 
Prag 
Madrit 
Varşov:ı 

Budapeşte 

Bükreş 

Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

Slerlinı:ten 

mukabilidir .. 

Merakını bir in evvel tatmin için ki- Sterlin 
lisenin eşiğinde ve ilk olıırak öldürül- Dolar 
mliş olan adamı gözleri ile aradL Herifin Bclga 
ölüsünU bir kenara çekmişlerdi. Fransız frank ı 
Doğruca onun yanına gitti. Peseta 
Eğildi. Üstünü aramağa başladı. Florin 
Herifin cebinde bir kiğıd vardı. İsveç Frangı 

Totaras bu kAğıdı alıp ta okuyunea İsveç Kronu 
sapsan kesildi.. BütUn vUcudu titreme- Norveç kronu 
ğe başladı . Ve derhal asabl blr hareket- Çek kronu 
le parça parça etti.. Din'll" 
Baş papas Nikola onun bu hareketini Leva 

de grömilştU.. Ley 
Yanında bulunan rahiplerden birinin AVU3turya şıJ; 

kulağına eğildi: Mark 
- Suikastçının halk tarafından par

çalanan cesedini bul, üzerini ara.. Ele 
ne geçirirsen doğruca bana getir .. 

Liret 
Drahmi 
Zloti 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
gayrisi 

Belga 2L515 
Drahmi 1.0825 
Leva 1.56 
Çekoslovak 4.3375 
Peçeta 14.035 
Zloti 23.8425 
Pengü 
Ley 
Dinar 
Yen 
İsveç Kr. 
Ruble 
bir Tiirk 

Sat~ 

593. 
79.34 
4.6710 

29.95 
7.1610 
1.4811 
3.5142 
:ı.2877 

3.3737 
23.20 
35.40 
64.41 
R.~. 

4.5390 
1.98 

15.10 
94. 

4.2153 

24.4525 
0.905 
2.8925 

34.62 
30.57 
23.90 

lirasının 

Alış 

590. 
78.94 
4.G475 

29.80 
7 . 12fi(ı 

1.4736 
3.4964 
3.2711 
3.3567 

2309 
3522 
64.08 
82. 

45160 
1.97 

15.03 
93 50 

4 193~ 
Dedi. Papa• bu emri alır almaz usul

ca sıvıştı. 
Pengu 3.6984 3.6801 

ikinci suikastçının ölüsü de bir et ve 

kemik yığını halinde kilise meydanının 
kenarında duruyordu .. 
Baş papasın gönderdiği rahip bu ölü

nün üzerini aradı, cebinden, kanlara 
bulanmış blr kilğıd buldu ve bu k~ğıdı 
do~uca baş papasa getirdi. 

Nikola kiğıda bakar bakmaz gözle
rinde vahşi bir memnuniyet ışığl belir
di. Ve kôğıdı derhal cübbesinin ;ç cebi
ne bUyük bir ihtimamla yerleşt:rdi 

Suikastçıların Uzerlerinde çıkan bu 
iki kağıdda ne yazılı idi? 

Onların muhteviyatı neden b•şveki!i 

sarartır ve korkuturken baş papası sı>

vindirınişti? 

Bu kağıtların muhteviyatları aynı idi. 
ikisinde de sadece şu cümle yazılıydı: 
cBize, imparatoru öldürmek emrini 

başvekil Totaras vermiştir ... • 

--~-

IŞIKLAR CİHAYErİ 
rabanca ele geçirildi 

Bu Fiatler bankamız için hiç bir la 
ilhhüt ve mcsuliyeti mulazamnun değil· 
d.ir. 

ESHAM VE TAHVlL!i..T 
::.933 Türk borcu 1. 
1933 Türk borcu rr. 
1933 Türk borcu Jll. 
1938 %-5 F. ve ikramiyeli 
1933 ikramiyeli Ergani 
Sivas - Erzurum hattı istikrazı l. 

• • • fi. 

• • • • ur. 
• • • • • ıv. 

1932 Hazine bonosu % 5 faizli 
1932 Hazine bonosu '?o 2 faizll 
Ciimhuriyet merkez bankası 
Türkiye İŞ BANKASI 
Osmanlı Bankası 

Anadolu demiryolları l. ve n. 

107.50 

Anadolu Demiryollan % 60 hi~se senedi 
MUmessil 
Arslan çimento 
Şark Değirmenleri 

Sivas - Erzurı;:n V. 19.96 
Bornova nahiyesinin Işıklar köyü ci

varında Ali adında birini takip ederken 
Nurettinin attığı tabancadan çıkan kur- KVÇüK Hmsız 
şunla boğazından yaralanarak ölen Mus- BEKÇİYİ BIÇ.;\.KiıA 
tafanın ölümü, hakkındaki tahkikata YARALADI .. 
adliyece devam olunmaktadır. Bayındır kazasında Yusuflu köyünde 

Hadisede kullanılan tabanca, Işıklar bir vak'a olmuştur. 
köyünde Nurettinin dayısı Yahudi Ali- Ahmet oğlu 13 yaşında İbrahim Ker
nin evinde bulunmuştur. van, bostanda bekçilik ederken bostan 

Ali köyde bulunmadığı için Nuretti- çalmağa gelen Arap Mehmet oğlu 13 
nio vak'adan sonra tabancayı bizzat sak- yaşında Eminin hırsızlık yapmasına mil
ladığı anlaşılmıştır. Bu tabanca 146 se- ni olmuştur. Emin bıçakla İbrahimi göğ
aelik bir antikadır. Üzeriode (Urla Sü- sünden ağır surette yaralamıştır. Suçlu 

~ .............. ll'Zl .................. ı ......... ~ 

. Musanın Hayatı 
PEYGAMBERLER TAR/HiNDEN 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

28 
• Firavun emır verdi 
ne kadar oğlan 

varsa hepsini de 
istisnasız kılınçtan geçirin 

dofmuş Beni 
cocukları • 

Yazıyorlar. Bazı tarihlerde çocuğun 
tandıra konduğunu fakat annesinin yak
bğı tandırın bili.hare eönerek Musaya bir 
zarar vermediğini kaydedivorlar. Mu
hakkak olan şu ki Musa, Hamanın ev 

idi. Şimdi Firavun b.;, esir halkın oğlan 
çoculdarını boğazlatıyordu. 

Eğer bu hareketi devam edecek olur
sa az zamanda Beni lsrailden erkek kal
mıyacalc ve o zaman kıpti halkı kendi
lerine up.klık edecek kimse bulamıya
caklardı. 

•••••• • •••••••••••••••••••••••• • • 
EV 
Kadın 

• • • • • • • • • 
•••••••••••••••••• MODA .... J 

Kocanızı sıkmak 
istemezsen iz· • ___ lfl __ _ 

Evlenecek delikanlının aradıiı kadu:ı. 
kocaeına kendi aeçtiği kravatları zorla 
takbrmaz. Onun eevdilderini takmasuı 
mü•mah.a göıterir. 

* Koeaan• ikide bir cfazla ıigara içiyOl\oo 

eun> diyecek yerde, onun bu ufak cgil
nah> ını hot görerek. kendisi kocuınt 
sigara ikram eder. 

* Kocasının masaınnın üzerini topladığt 
zaman bile. oradaki cmuntaz.am dağt. 

nıltlığı> bozmamağa çalı,ır ve bu dağı· 
nıklıktan ıikayet etmez. 

* baskınından tandırda bulunması yüzün
den kurtulmuş, boğazlanmaktan halile 
olmuştu. 

Umranın karısı, çocuğun bu suretle 
hem boğazlanmaktan hem kavrulmaktan 
kurhılduğunu görünce onun artık her 
türlü belalara karşı ölmiyeceğine ve ni
hayet Beni Jsraili kurtaracağ1na bir ker

re daha iman etti. 

ideal zevcenin gayet az masrafla gü
zel giyinebilmesi ve kocasına daima yeni 

lıte hu düıünce ve bu endişe kıptı lb" 1 .. k - ·z1 e ıae er gostererc eurprı er yapması 
ayan ve eşrafını toplu bir halde Firavuna 

tartlar. 
müracaata mecbur k.ı.lmı§tl . 

Saraya koıtular. * Ev işleriyle uğraşmakla beraber, ken-
- Ya Firavun dediler. Eğer Beni lo- d" . b"" b"" .. k ı· ·· ıı··· .. mı us utun oyuvermeme ı, guzc ıgı-

railden doğan bütün oglan çocuk.lan .. d d . • . . -

Son defa olarak yavrwunu emzirerek 

tabutun içine koydu. 

ne ve vucu una aunı surette ıbna gos-
böyle kılınçtan geçirecek olursanız bir l"d" 

dd b . . . I . . . .. k terme ı ır. 
mü et sonra ızım ış enmızı gorece * 
kimse kalmaz. Biz şimdl beylik ediyo- K •.. h fifl · m---,. 

Ve cMusa> böylece .. Anasının elile. 

Firavunun terrinden kurtarılmak için 
Nil kenarından Nil akıntısına terkedildi. 

ocumın ışını a etmesı, cac&a 
ruz. Onlar bize uşaklık yapıyor. Yann b briki . . _L 

kim
. k bul - ayram te erını ve cangaryaa muo• 
ı uşa acagız) ı· tuplannt onun yazması azımdır. 

Firavunun derdi kıpti ayan ve eırafı- * 
nın uşo.ksız kalmaları değil, kendi taht * ve saltanatının elinder_ gitmemesiydi 

meli ve az maerafla bir çok dostlan ağır. 
Bu eıınada baı kahin Haceb te h1'ZU• 

Sarayda Firavun .. Sabahın erken saa-
Puta, aandöviç gibi feyleri yapabil-

tinden başlamak üzere çocuklu Beni ls
rail kadınlarına muhafızları tarafından 
ihsanlar dağıtmış ve sonra bu kadınları, 
verdiği ihsanlan ellerinde ve çouklan 
kucağında saray içine almışb. 

lıyabilecek güzel bir ıofra hazırlıyabil-
ra çıktı: melidir. 

- Müjdeler olıun ya Velid.. dedi. * 
Şimdi kahinler haber getirdiler. K lb" l • · · -

.. .. .. ocaamın e ue erme ıtina gottenn ... 
Ouşmanın olacak çocugun yıldızı gok· 1• ,,_. Ufak b" ""klik" k _._ !iz 

Hepsini birer birer huzuruna getirdL 
Çocuğu kız olanın elinden bir az ev

v~I verdiği ihsanı aldı: 

·· .. .. .. A k .. .. I ıwr. ır .oo , opm"" ere 
yuzunde aonmuı. rt.ı gorunmez o - I b" d"" - V S · · ı· f .. o an ır ugme . . Yl tamir etme a. a" 
muı.. Bu da onun bugün öldürdügün k b d d 1 d k rl .. . . at un an o ayı a ocaauıı aza a• 
çocuklar arasında bulundugunun delil1-

- Evladının kız olması senin için kl

fi bir ihsan.. Ha)•di gİt. 

dir. 
Bu habere Firavun :tiyadesile sevin-

Diyerek saraytn arka kapısından 

\adL 
yol- di: 

Ooh., Kurtuldwn. 
Dedi ve artık Beni lsrail oğlanlarının 

mama1ıd1r. 

* Tatillerde, aeyahatleri. hem kendiai· 
nin, hem onun zevkini tatmin edece1c. te-

kilde tertip etmelidir. Yalnız kendi ar• 
Çocuğu oğlan olanı da: 
- Onu burada, sarayda bize biraka-

zusunu 
boğazlatmasına da lüzum kalmadığı için 

ileri ıürmeai doğru değildir. 

* TAVSiYELER caksın. h1.1 kanlı işin devamını menetti. 
Diyerek elinden alırdı. Oate1ik verdiği Kıpti ayan etrafl da memnun olarak 

ihsanı da istirdad ederek kapı dııan et- huzurundan çıkhlar. 
ti. Boğazlamak üzere aıralannı bekliyen 

Kadınlar, yalnız oğlan çocuklarının yavrular da gözleri yaşlı analarına t .... 
alıkonularak kız çocukların serbest hı- !im edüdiler. 
rakıldığını görünce saray dışında ferya· * 
da başladılar. Nil sahilleri çalgı eealeri ile inliyordu. 

Muhafızlar, bu zavallıların feryatları- Firavunun kansı güzel Aaiyenin Nil 
nı. Firavunu rahatsız etmesin diye, u~ adasında eğlencesi vardL 
ray civanndan uzaklaşbrmak İçin •Ün- Bu ada, evvelce de söylediğimiz gibi 

gü ve kargılannı kullandılar. Pek çok sarayın mü~temilatından maduttu. 
kadın bu şekilde can verdi. Firavun burasını ihtişamının derecesi-

Firavun ise, cellAdlarını toplaml§.. ni halka göstermek için yaptırmış ve bu-
Beni lsrailin oğlan çocuklarını Nil kena- rada kendi tannlığına Mmr halkını sec· 
rında boğazlatmağa başlamıştı. de ettirmek ıuretile 1c.endi iman etmişti. 

Masumların feryatları annelerinin fi- Çeıitli ve nadide çiçeklerle dolu tarh· 
~anlan Üe kaqılaııyor.. Nilin sulan bo- !arla süslü bu adanın bir tarafı küçük ve 
~azlanan yavruların kanlan ile kızarıyor· sun'! dağ halinde yapJmışb. 
du. RengArenk tüllere bürünmüş gÜzel ve 

O gün Firavun, anyısız Beni lsraÜ ÇO· körpe kızlar ellerinde bakraçlar, müte
'Uğu boğazlatb. madiyen Nü ıularını bu sun'! dağın üze-

Daha da boğazlatacak pek çok var- rindeki su haznesine taşıyorlar ve bura-
dı. . . dan muhtelif menfezlerden akan ıular 

Beni lsrailin oğlan çocuklarının Fira- kaskat halinde dökülerek küçük dere
vun tarafından öldürülmekte olduğunu cikler halinde bahçeyi dolaşıyor tarhlar 
haber alan Mısır kıpti eşrafı telişa düş- arasından kıvrJıyor, teknr Nil aularına 
tüler. kanşıyordu . 

Evde eeki beyaz bir empermeablmız 
varsa bundan çocuğunuza bir önlü1c. 1'•" 

pabileceğiniz gibi önümüzdeki yaz pl&j
da kullanılmak üzere güzel bir el ça.ntuı 
da yapabilirsiniz. 

* Mutfakta rütubetin önüne geçmek &.
terseniz derin bir tabak içeriıine bir • 
eönmeıniı kireç koymak klfidir. 1Gr09 
rütubeti çeker. iki üç günde bir kireci 
değiştirerek rütubetin önüne geçrni§ ola· 
bilirsiniz. 

* 
Kunduralardan her çqit lekeleri ta

mamiyle Çıkarmak için ayakkabılarınm 
lekeli yerlerini • muz kabuğuyla ovmak 
çok güzel neticeler verir. Muzla ovduk• 
tan eonra iskarpinlerinizi boyatınanız 

bütün lekelerin Uımamiyle çıktığını ııö· 

rürıüoüz. 

* Lekeli gümüş çatallan aümek için u
miz bir paçavra almalı, bunu ıslatmalı. 

cıgara külüne batırmalı. ovmalL sonra 
•oğuk auyla yıkamalıdır. Bu bıısit İşi ya-
parsanız alacağınız neticeden çok mem-
nun kahrsıruz. 

Onlar, Firavunun neden bu suretle Ada, Firavunun cümbüş adasıydı ve * 
hareket ettiğini bilmiyorlar ve sade kendi onun bütün cümbüşlerinde Aeiye bulun- Yemek ocaklannlZda maden kömürii 
menfaatlerini düşünüyorlardı. mazdı. Bu güzel kadın ancak ve pek ıey-

kullanıyonıanız, kömürden tasarruf et-
Ne gibi bir menfaat diyeceksiniz) rek zamanlarda kendi kendine burada 

mek isteraeniz iki kqık adi tuzu bir litra 
Seneler ve aenelerdenberi kıpti hal- iilemler tertip ederdi. 

su içerisinde eritiniz. Bu suyla 1 00 lu1o 
kın elinde esir olan, kıptilerin tarlalarını işte bugün de bu alemlerden birini ya-

miden kömürünü ıslatabilirsiniz. O va
süren, up.klığını yapan ve onları bey gi- pıyordu. Aralarında erkek yoktu. 

kit kömür daha ğır yanar ve kalori.si ar· 
bi yaşatan oade ve oade Beni luail halkı •:': BirMEDİ •• 

;;=::.:o:=-:==--=~;:·=- -"'===:== ___ - • tar. 
hamım daha var. Biliyorsun'7z ki burada, - Ne imi!J o istirhamınız) rüyordu. 

leyman bio Mehmet Ali) yazısı vardır. tutulmuştur .• 
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Bu sefer Monsenyör Lui kendisini tu- de ondan ... 

tamadı.. - NaeJ.. Siz benimle beraber olmı· 
Muhatabına hakimane bakışlan ile şu 

oert emri verdi ; 
- Ben, anlıyor muswıuz, ben istiyo

rum ve emrediyorum ki siz bu gece Se

t !esten Froşon dediğiniz o adamı gönUI 
rlzasiyle olsun veya cebirle, muhakkak 

~ rnavunada bulunduracaksınız.. 
ı Bu ıiddetli emir karşısında F aribol 

aarıdmadı. 

yacak mısınız) 

- Sir.. Afvinızı yalvarıyorum. Bir 
halt ettim. Dün Giyotye sokağından 
geçerken mini mini .. F mdılı: gibi bir ka· 
dına rastladın.. Bu kadın benim nasır

laımıı olan kalbimin altını üstüne getir· 
di. Nasıl ıöyliye)"im. Beni itık etti ves
ael8.:rn.. Karar verdi1c... Onunla hemen 
evleneceğiz.. Bu itibarla burada kalmak 
zaruretindeyim .. Sir .. Arbl: ihtiyarlama
ğa ba~lıyorum. Arasıra öksürüyorum ... 
Bazı bazı kulunç ağrılan duymağa baş
ladım. Midemde ek§ilikler hissediyorum. 
Majesteniz elbet takdir buyururlar ki 
ufacık tefecik fakat çok müşfik bir ka-

* Liyonda hep yabancıyız. Tanıdığımız - Yabancı kimseleriz. Gurbette sayılı- - Peki, dedi, bu arzunuzu da yerine Yeni kalaylanmıt bakır kapları yıka-
kimse yok. izdivaç merasiminde ,ahit rız. Karımla evlenirken ona karşı ıöyle getireceğim ve istediğiniz ki.ğıdı rahip dıktan ıonra ele bakır kokusu siner, bu 
olarak bulunmak üzere arkada~lanm erkekçe kendimi göstermek1iğim lAzun.. Reymonda yazacağı~. Fakat bilmem kokuyu izale etmek için eti maydanoı 
Mistufle ile Frer Krizostüme de bir kaç Ta ki beni gökten zenbille düımüş kim- Reymond hu ite razı olacak mı) yoprağıyle ovmak lizımdır. 
günlük müsaadenizi rica edeceğim. Ma- ıe•İz biri 1anmasın. Yani i§in fiyaka ta- F aribol, dudaklannda hafif bir tebes- VECiZELER 
liım ya ... Evlenmek için iki şahit lazım. rafı.. Kilisaya gittiğimiz zaman tabii süm, Monsenyör Luinin yazarak kendisi- Kadın, mütekamil bir oeytandır. 

Bunu ben de bilmiyordum amma ..• Bu- onun konulan, komşulan, akrabaları bu- ne uzattığı kağıdı aldL Hiç bir fOY ilave Victor Huııo 
rada öğrendim. 

Monsenyör Lui bütün ciddiyetini üze· 
rinde toplamıttL 

- F aribol efendi... Dedi. U.tife lü
zumundan fazla sürdü. Dolambaçlı yol
dan gitmeğe hiç te hacet yok. Anlaşıldı. 
Her üçünüz de beni terk etmek iatiyor
eunuz. Eeaıen öyledir. insanlar, felaket 
ııralannda kendilerine en yakın, en .a
dılı: dostlarını bile kaybederler. Bu umu
mi kaideden sizler iatiına te§kil edecek 
değilsiniz. Maamafih ben her ne oluraam 
olayım, mukadderatım her nereye aevk 
ederse eta.in sizlerin bana karşı yaptığı
nız büyük fedakarlıkları, epiz kahra
manlık.lan hiç bir zaman unutmıyaca .. 
ğım. 

- Sir .. Bu lütüfkar müsaadenize çok 
teşekkür ederiz. Her ne kadar bu mü
saade biraz fazla biberli olmuı ise de 
kabul ediyoruz. Bize karşı madam ki 

lunacaklar. Kız tarafı kalabalık olacak etmeden odanın kap11ına doğru gitti. * 
fakat ben, sadece Mistufle ile F rer Kri- Kapıyı açtı. Hiç hercai motrep olmıyan bir kadın. 
zostomla kalacağım. lııtirhamım, rahip Tam çıkacağı 11rada ve 09ikta il eri bir tek erkeğe ait olmayı kabul eder 
Reymonda bir tezkere yazmanız ve ma• döndü. ama, Öteki erkeklerin do bu yüzden ke-
iyetinden yirmi kadar kiıiyi burada bı- - Sir... Dedi. Eğer Maiesteniz ne derlenip ölmelerini ister. 
rakma!l için emir vermenizdir. Eeuen beni ve ne de arkadatlarınu bir daha Alpbonle Kan 
onlar mavunada fazla kalabalık ede· ııöremezseniz, mutlaka yolunuzun üze- * 
cekler .. Fakat emin olunuz.. Liyonda rinde raatlıyacağınız Madmazel lvona Havayı geldiği gibi, riizgiln estiği gibi, 
fazla kalmıyacaldardır. lıleri biter bit- aöyleyiniz ki biz, kendisine verdiğimiz kadını da olduğu gibi kabul etmek go• 
mez derhal Majeatenize mülaki olacak· sözü aonuna kadar, yani ölüme kadar rektir. 
!ardır. muhafaza ettik. Sir .. Biz bir kerre aever· A. de Mııuet 

Monsenyör Lui, bir taraftan F aribo
lun bu uzun sözlerini büyük bir dikkatle 
dinleyor, bir taraftan diifünüyordu. 

O, bu &fk ve evlenme hiklyeainin 
uydurma olduğunu anlamııtL 

Esk.i macera pereatlerden olan Fari
bolun yeni bir kahramanlık hareketi ha
zırladığını his•etrnişti. Esasen o böyle 
hareketlerin pek çabuk örneklerini ver
mişti. Maamafih kendi muhafazasına me.. 

•ek asli unutın•YlYZ. •• * ** Bir kadını idare edebilen, bir mili~ 
Faribolun aöylediği saatte ve yerde de idare edebilir. 

Monsenyör Lui mavunanın bağlı olduğu 
yere gelmiı ve rahip Reymond ile on ka
dar proteatan muhafızı mavunada kendi
sini bekler bulmt11tu. 

Mavunaya ayak basar baemaz kürek
çiler küreklere yapışblar ve hare.lı:et et· 
tiler. 

Balzac 

* Kadınlar çok dü üniicler, az muhake
me ederler. 

Sacha Guitry 

* 

- Sir, dedi. PekAla bilirsiniz ki ben, 
•izin emriniz değil, ihsas etmediğiniz en 
küçük, en ehemmiyetsiz bir arzunuz uğ
runa vücudumun bir milyon parçaya 
doğranmasına seve seve katlanırım. Fa
kat maalesef bu emrinizi ifa edemiyece
iiim .. Çünkü .... 

- E ... Çünkü .. 
dının eli ve nüvazişleri ihtiyarlık halinde bu kadar büyük bir teveccühünüz var. mur olan yegine emniyet edilecek. kuv
insan için en büyük fİfadır. Majesteniz- o halde son istirhamımızın da kabul edi- vetten, hüknolardan mühim bir kısmtn
den avnlmazdan tjnCf't büvük bir istir- leceğine emin olabiliriz- dan mahrumiy~ti tah.sı için tehlikeli gö-

-BİrMEDf-

!.rkeklerin bütün muhakemeleri, bir 
tek kadın ı:luyguıruna bile bedel d~1-
dir 

Voltalre 
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Karımdan 
Gizledigıiın Sır 

Hamidiye mektep gemisi! 
dün limanımıza geldi 

Bir hafta kaldı 
F narımız Ticaret Vekili 
tarafından açılacaktır 

Yazan: 
1 

Üc Yıldız 
• -

Beş senelik bir ayrılıktan sonra Izmi
re dönüyordum. Beni Bandırma,dan ge
tiren tren, içinde doğmadığım fakat iki 
yaşındanberi içinde büyüdüğüm Jzmire 
yaklaştıkça heyecanım artıyordu. 

Bu heyecan, :Manisayı geçtikten sonra 
ise son haddini buldu .. 

Yerimde duramıyor, sanki lokomoti
fe hız verecekmişim gibi vagon korido
runda dolaşıyor, kıllı başımı pençereden 
Izmir istikametine uzatarak gözlerime 
])ir an evvel Iz.miri görme imkinını ver

mek istiyordum. 
Yirmi altımı bitirmiş yirmi yedi yaşı

ma basmıştım .. 
Bu yaşta olan bir insanı beş senedir 

ayn yaşadığı yurduna avdette saran he
yecan elbette büyük olur. Hele bu he
yecan yalnız yurda değil. Oradaki sev
&iJiye kavuşmak heyecanı olursa .. 

Kendimi bir An evvel Basmahanede 
.cormek arzusu yine bir ruı evvel IclA!i
ml görmek iştiyakından ileri geliyordu. 

klll! ... 
l§te bütün gençliğimi saran en büyük 

heyecan... Hovardalık, çapkınlık sen .. 
!erimi dolduran yüzlerce kadın ismi ara
ımda hatırunda ve kalbimde kalan tek 
isim ... 

O, benim ilk aşkımdı ... 
Ve ben de onun ilk aşkı idim. Ben, 

~n sekiz yaşımın bütün gamsızlığı için
de babamın ölilrken bıraktığı oldukça 
iolgun bir servetle ve annemle yaşıyor-
4\mı. 

IJse tahsilimi bitirmiştim. Yüksek 
melttebe gitmeğe niyetim yoktu. Bir 
müddet kendimi dinledikten sonra elim
deki para ile ticaret hayatına atılmak 
istiyordum. 

Annem akıllı bir kadındı .. 
- Oğlum, dedi. Şimdi birdenbire bü

tün sermaye ile ticarete atılacak olur
san az zamanda paralarını kadına, ku
mara verirsin.. Daha çocuk sayılırsın .. 
Bir iki sene oyalan.. Sonra askerliğini 
yap .. Geldiğin zaman akıllı uslu işten 

anlar bir de ortak buluruz. Beraber ça
]ıı ırsınız .. 

Annemin «akıllı uslu ortak> tavsiyesi 
yalnız benim sermaye ve işime değil, 

b<>llti de babamın evde boş bıraktığı ye
re ortak temennisi !dl. 

Henüz kırkına basmamış olan bir ka-
dının böyle bir arzu göstermesi şüphe

: ıiz çok tabii idi. 
, Fakat ben o zaman bunları düşünmi
r yordum. Düşünecek kafada ve tecrübe
' de değildim. 

Buram buram terliyordu. 
Arkasında bir mektepli önlüğü var

dı. 

Uzun kirpi.içli iri, kara gözlerini henüz 
on altı baharın yeni kabartmağa başla
dığı göğsüne eğmişti. 

Temiz taranmış saçlarından güzel, ha
fif bir menekşe kokusu ciğerlerime dol
du. 

- Bir yeriniz mi acıdı kardeşim .. 
Dedim. Başını hafifçe kaldırdı. 

_ Kar gibi beyaz elini göğsüne bastırd1. 
- Affedersiniz.. dedi. V all81ıi bill8hi 

görmedim. Ama kabahat bende .. Deli gi
bi koşacak ne vardı .. Galiba canınız çok 
acıdı ... 

Sonra avucumdaki kanı görerek: 
- Ay ... dedi. Kanıyor da .. Başka bir 

yerinizde yaranız var mı. 
Ve sanki yaramı sarmak veya kanla

rırnı silmek ister gibi elini göğsü arasına 
sokarak oradan küçilcük bir mendil çı
kardı 

Ben, çok şakacı bir gençtim. Mendili 
hemen elinden kaptım. Bulunduğu mu
hitin hararet ve rayihasını üzerinde ta
şıyan bu ipek parçasını burnuma götür
düm. 

- işte, dedim, her ııeyim geçti.. MU
saade ederseniz bu mendili de tazminat 
olarak alıkoyacağım .. 

Tekrar yüzüme baktı. 
Toz penbe yanakları kızardı. 
Allabtan boyalı dudaklan çok 

bir tebessümle kımıldadı: 
- Sizden eyi değil ya .. 

hafif 

Onun, benim yarama şifa olsun diye 
çıkardığı bu mendil benim kalbimde it
te bu suretle en büyük yarayı açtı. 

Yol tenha idi. Vakıt ise akşam üstünü 
çoktan geçmişti. 

Ben, yere kapanmış bisikletimi kal
dırmağa lüzum görmeden yanı başımda
ki genç kızla konuşmayı kasten uzatı
yordum. 

- Acele bir işiniz mi vardı ..• 
- Hayır, dedi. Eve dönüyordum. im-

tihana hazırlanmak için bir arkadaşıma 
gitmiştim. Derse dalmışız. Geç kaldım. 
Ablam merak eder diye koşarak eve gi
diyordum. 

- Anneniz yok mu sizin? 
- Yok.. Yalnız bir ablam var .. 
- Nerede oturuyorsunuz? 
Adresini çekinmeden söyledi.. 
- Benim adım Nuri, dedim. Ya sizin 

adınız? 

Bir suç işl r gibi başını eğerek cevap 
verdj: 

- 1cır.ı... 

- JclaJ hanım.. Bundan sonra artık 

Yeni deniz talebelerini şehrimizden de alarak 
bugün lzmirden ayrıldılar 

' 

f 

T 

Hamidiye mektep gemimiz 

Hamidiye mektep gemimiz, dün öğle- !er gemideki sıhhiye heyeti tarafından 
den evvel limanımıza gelmiştir. muayene edilmiştir.. Hamidiye, İzmir. 

Hamidiye kruvazörü, Halayın ana va- den de deniz gedikli erbaş okuluna ta
lana ilhakı münasebetiyle yapılan şen- lehe alacaktır. 
liltlerde İskenderun limanında bulun- İzmirde ilk tahsilini ikmal etmiş ç<r 

muş, sonra Akdeniz iskelelerine uğrıya- cuklardan bu mektebe girmek için alıl.

rak İzmire gelmiştir. kadar makamlara müracaat edenler çok-
Hamidiye mektep gemimiz, uğradığı tur .. Bugün talebenin muayene ve imti

yerlerd deniz gedikli erbaş mektebine hanlan yapılacak ve Hamidiye akşam 
talebe kayıt ve kabul etmiştir. Talebe- üzeri limanımızdan aynlacaktır. 

Bulgar casusları 
Mahkeme dün kararı 

Ma znunlardan biri 5 seneye 
Birisi de bera~t 

tefhim etti 

mahkum oldu 
etti 

Ankara 12 (Hususi) - Bu sabah şeh
rimize gelen belediye reisiniz bay Beh
çet Uz başvekil bay Refik Saydam ta
rafından kabul edilmiştir. Belediye rei
siniz başvekile fuar hazırlıkları, şehir 

işleri etrafında uzun izahat vermiş, bay 
Refik Saydam bu izahattan fevkalllde 
mütehassis olmuştur. 

Manevralar münasebetiyle başvekil 

fuarın açılış töreninde bulunamıyacak
tır. Hükümet adına fuarı açmağa Tica
ret vekili bay Cezmi Erçin memur edil
miştir. 

Ticaret vekili bu münasebetle Izmir
de bulunduğu müddetçe itlıalAt ve ihra
cat tüccarları ile temaslarda bulunacak
lardır. 

Doktor Behçet Uz başvekilden sonra 
Ankarada bulunan bütün vekilleri ziya
ret eylemiştir. Ticaret vekili ile fuarın 
açıll§ programını tesblt etznişlerdir. Be
lediye reisinizi gördüm. Bana dedi ki: 

- Yaptığım ziyaretlerin neticelerin
den fevkalıide memnunum, Jzmir fua
rına ve şehir işlerine karşı vekillerimi
zin alıtka ve muhabbetleri çok bilyük
tür. Fuarı ve şehri alıl.kalandıran bazı 
işleri ikmal ettim. 
Yarın 13,15 te radyoda konferans ve

recek, akşam lstanbula giderek Milli 
Şefimiz ismet Inönüne Jzınirln tehassür
lerini bildirerek Izmire şeref vermele
rini rica edeceğim. 

** Fuar sahasında mühendis, dekoratör 
ve işçi yığınının devam etmekte olan fa
aliyeti, her gün yeni yeni eserler meyda
na gelmesini temin etmektedir. Fuarın 
açılmasına tam bir hafta kalmıştır. Haf
taya Pazar giinü saat 18 de büyük me
rasimle Izmir enternasyonal fuan açıla
caktır. Onun için fuar sahasında bir arı 
kovanını andıran hummalı bir faaliyet 
göze çarpmaktadır. Dekoratörler bir çok 
müesses<> ve teşekküllerin pavyonlarını 
tanzim için çalışmaktadırlar. 

Devletler pavyonları inşaatı bittiği 
için gümrükteki ecnebi emteasının d1 

le m~gul bulunuyor. Yakında Ankara
dan gelecek kitap sergisi de bı.trada zi
yaretçilere teşhir edilecektir. 

Ziraat müzesinde muhtelif mahsulle
rimizin nümuneleri yerlerine konmakta
dır. Saksılar içinde akala ve yerli pa
muk fidanları, ıslAh edilmiş zeytin fidan
ları, standarize edilmiş üzüm, inclı, pa
lamut ve saire teşhir edilecektir. Ziraat 
müzesini ziyaret edecekler, Tiirklyede 
yetişen mahsuller hakkında tam bir fikir 
edineceklerdir. 

Müzenin iç kısmındaki duvarlara fay
dalı ve zararlı haşeratın yağlı boya re
simleri yapılmaktadır. Bir tarafta anla
rın muhtelif nevileri görülmektedir. 
Fuarın 9 Eylül kapısı tamamlanmıştır. 

Konak • -Basmahane - Alsancak oto
büsleri yarından itibaren 9 Eylül kapı
sından ve fuar sahasından geçerek :lşle
meğe başl.ıyacaklardır. 

9 Eylül kapısının iç kısmındaki saha
nın elektrik tenviratı hususi şekilde vU
cuda getirilmiştir. Bu şekil tesisat fua
rın diğer sahalarında yoktur. Mütead
dit projektörler, rengfu-enk !Ambalar, 
yeni inşa edilen iki havuzdan fışkıracalı: 
renkli sular bu semtin manzarasına ayn 
bir güzellik ve ihtişam b~ecektir. 
Eğlence pavyonlarının bulunduğu 

yerde geniş bir de patinaj sahası vilcuda 
getirilmiştir. Fuarın Montrii kapısı da 
yeniden inşa edilmektedir. Birkaç 'ilin 
içinde inşaat bitecektir. Fuar sahasın
daki paraşüt kulesiyle müze binaları
nın Cümhuriyet meydanına doğru olan 
manzarasını kapamaması için bu kapı, 
alçak, fakat zarif ve güzel bir şekilde 
inşa edilmektedir. 

Cümhurreisimiz ismet Inönünün, iki 
sene evvel başvekil iken Jzmir fuarını 
açtıktan ve pavyonları gezdikten sonra 
sevimli çocuklariyle istirahat ettiği fu
ardaki tarihi kanepeye yarın bir mer• 
mer kitabe konacaktır. 

Izmir fuarı her cihetçe mükemmel bir 
eser olmuştur. 

gümrük muameleleri ikmal edilmiş ve B d b• • 
pavyonlara taşınan malların tanzimine e en ter ıyesı 
baışlanmıştır. 

Fuarda inkılap meydanına Cümhur- General Cemil Taner 
reisimiz Milli şef ismet Inönünün bü- ve Danyal ~ehrimize 
yük bir heykeli rekzedilecektir. Heyke- geliyorlar ... 
lin k:ıidesi hazırlanmıştır. Heykel için 
Türk sanatkarları çalışmaktadır. Beden terbiyesi genel direktörü gene• 

Zir"at müzesinin içine de Cümhurrc- ral Cemil Taner 19 ağustos cumartesi 
isimizin at üzerinqe mania atlama va- günü şehrimize gelecek ve fuarın açılış 
ziyetinde bir kabartması konacaktır. Bu töreninde bulunacaktır. 

Annem bana harcamak için günde bir 
lira veriyordu. Bir bisikletim vardı. 

Onunla istediğim yeri do!ll§ıyordum. 

' Bir gün yine bisiklet üstünde ve bir y<r 

Jun duvar kenarından gidiyordum. 

arkadaş olalun .. ister misiniz? 
Cevap vermedi. Onun bu sükfttunu 

ben kabul teWtld etthn: 

kabartma iki metre yilkseklikte, büyük Fuar zamanında İzmirde yapılacak 
Casusluk maznun!an dün karan dinlerken bir eser halini almıştır. enternasyonal sportif hareketleri yakın-

18. 9. 937 tarihinde casusluk maksa- a•lı:erleri tarafından yakalanmk ıuretile I k 1• d M if k" dan takip edecektir. 

Bu yola çıkan sokaklardan birinin ağ
~ına tam gelmiştim ki sokaktan cadde
ye doğru hızla ko§Sn genç bir kız bU
tün süratiyle bana çarptı. 

- Ne zaman görüşürüz, bir randevu 
verir misiniz? 

n ı ap müzesin e aar ve ..,etin-
dile Bulgari•tan hududundan Türkiye kasdi fiillerini ikmal edemiyerelı: füli na- den gönderilmiş olan ressamlarımıza ait İzmir futbol hakemlerini ameli bir im-
topraklarına giren Raşef oğlu Kostantin kıs teşebbüs derecesinde kaldığına hazır- 260 yağlı boya tablo teşhir edilecektir. tihana tabi tutmak üzere yüksek hakem 
Raşef ve arkadaşı Koli' nin şehrimiz ağır !ık tahkikatında mazbut ifadesi sureti ve Maarif vekfiletinin tayin ettiği mü hen- komitesi Azasından eski futbol federas
ceza mahlı:emeainde gizli cereyan etmek- 1 emniyet idarc•İnce yapılan tahkikat, eh- dis, mimar ve ressamlardan mürekkep yonu reisi İzmirli bay Danyal Akbel de 
le olan muhakem~leri bitmiş ve dün ale- li hibre ve şahit sıfatile dinlenmiş olan bir heyet inkıJ5.p müzesinin tanzimi işiy. yakında İzmire gelecektir. Ben, bisikletle beraber yere yuvarlan

dım. Arkamdan: 

Bunun üzerine güzel gözlerini yüzü
me dikti. Çok ciddi ve fakat yumuşak 
bir sesle: 

- Nuri bey .. dedi. Beni mazur görü
nüz. Ben yalnız dersleri ile meşgul olan 
bir kızun. Şimdiye kadar hayatımda hiç 
bir erkekle konu§madım. Randevu ne
dir bilmem bile.. Size bilmiyerek yap
tığım zarardan dolayı beni affediniz ve 
bir daha birbirimizi gördUğUmilz zaman 
tanunamıştan gelelim.. Allaha ısmarla
dık Nuri bey ... 

ni celsede hakJarındaki karar tefhim lbrahim, Ziya, Emin ve KB.zunın sureti-----------------·----- - ----------

-Ay! ... 
Diye bir feryad duydum. Yere diiş

mll§tüm ama bana bir şey olmamıştı .. 
Sadece diz kapağımın biri sıyrılmış, el
lerim yerdeki küçük tll§lara çarparak 
kaoamış ve bisikletin gidonuna takılan 
ceketinin cebi yırtılmıştı. 

olunmuştur. şahadetleri mahkemece kanaat hasıl edil-

Kostantin R~efin casusluk suçu te- diğinden hareketine uyan Türk ceza ka
ıebbüs mahiyetinde görüldüğünden beş nununun 3038 sayılı kanunla değişen 

aene ağır hapse. ayni müddetle amme 
1 133 üncü maddesinin birinci fıkra.sile ta

hizmetlerinden memnuiyetine ve bir sene yin olunan 15 sene hapis cezasının 61 

müddetle emniyeti umumiye nezaretinde 
bulunmağa mahkum edilmiştir. Diğer 

maznun Koli, suçu sabit olmadığından 
beraet etmi§tir. 

inci madde mucibince üçte ikisi indirile
rek ilk yakalandığı tarih olan 18 eylul 
9 3 7 den itibaren he§ sene müddetle ağır 
hapsine, suç gününe nazaran lehinde bu
lunan 173 üncü madde ile 28 inci mad
deler mucibince bir sene müddetle cm-

Kıskançlık kav2ası ya
parken kalbi durmuş 

Derhal sıçnyarak ayağa kalktım ve 
(ay! .. ) diye acı çığlık koparan ve beni 
deviren genç kızın yanına koştum .. 

Böyle söyledikten sonra mani olmak 
için bir hareket yapmama meydan ver
meden koşarak yanımdan uzaklaştı. 

Ko•tantin Raşef Sofyalı ve 34 ya~ın
dadır. Sofya Po•ta ve telgraf mektebi 

Elli yaşındaki Nazire şüphelendiği 
kadını takip ederken 6ldü 

Muhakkak bana çarptığı zaman bir 
1eri fena acımış olacaktı ... mezunudur. Filibcde poatahancde me- niyeti umumiye nezaretinde bulundurul Jkiçeşmelikte Bayburdlu sokağında 

kıskançlık ve tehevvür sebebiyle bir 
ölüm vakası olmuştur. 

- Kocam görsün diye sokağa çıkı· 

yorsun.. diye bağırarak ağır sözler söy• 
!emiş ve kadın çarşıya giderken de: 

Yüzünü ilk defa o zaman gördüm. ··BİTMEDİ•• 

Paritadaki Betbahtlar 
mur ikerw vazifesini ıuüstimal etmiş, iş

den çıkarılmış, mahkemeye verilmiş ve 
1 3 ay hap•e mahlı:um edilmiştir. Mahku
miyet müddetini Sofyada ikmal etmİ§

tir. O vakıt Bulgarutandalı:i siyui lı:omi
tc tarafından casuslukla tavzif edilmiı, 
Edime vilayetinin Melekbaba ıemtinde 
Türk hududunu geçmİ§, Hamzabey lı:ö
yüne ııeldiği ıırada yakalanmıştır. 

Gemiye erzak verilmeğe başlandı 
İçinde 800 Çek yabudisi bıılunan Pa- İskenderiyeden tayyare ile şehrimize Koli de Bulgar tebaalıdır. Yirmi beı 

nama bandıralı Parita vapurunun ancak gelen beynelmilel muhacir musevilere yaşında olan Koli Bulgar ord ... unda as
pazartesiden sonra limanımızdan hare- yardım cemiyeti mümessili dün de alli- lı:erlilı: yaparken, ifade•İne göre yine Bul
ket edeceği haber alınmıştır. O güne kadar makamlarla temasa gelmiş, vapur- garistan Türlı:lerinden bir askere gör
lıadar gemiye !Azım olan fazla kuman- daki musevilere yapılan yardımlardan dükleri tazyikten kaçacağını, Türk.iyeye 
ya, su, kömür vesair eşya yüklenecek- gösterilen insani alakadan dolayı teşek- iltica edeceğini aöylemiş, birlikte kaç
fu. kürlerini bildirmiştir. Fakat bu mfunes- mıştır. Hudutta yakalanan Koli, casus 

Haber aldığımıza göre, vapurdaki mu- silin getirdiği para _ söylendiğine göre - ıannile mahkemeye verilmiş ise de suçu 
seviler, karaya çıkmak mümkün olma- azdır. Onun için kredi ile mühimce bir lıiç bir suretle sabit olmamı§, ve onun 
d1ğmı tamamen anlamış olduklan için para bulmak için teşebbüse girişmişler- için hakkında beraet karan verilmiştir. 
artık feryat ve çığlıklara nihayet ver- dir .. Bununla beraber vapura dün er- Ağır ceza mahkemesinin bu casusluk 
ınişlerdir. zak verilmeğe başlanmıştır. hakkında dün tefhim ettiği karar şöy

ledir: 

Norveç 
Harp tayyareleri 
ısmarlıyor .. 
Londra, 12 (Ö.R) - Norveç hüküme

tl İngiltereye ve Amerikaya 12 harp tay-

Okyanusta cCasusluktan suçlu Bulgar tebaa5ln
dan 1905 doğumlu Roşef oğlu Kostan-

---'"--- tin Raşelin devletin emniyet menfaatleri 
Amerikanın yeni icabı olarak gizli kalması liz.ımgelen si-
deniz ÜSieri... yasi veya askeri malumatı casusluk mak-
Nevyork,1 2 (Ö.R)- Amerika hükU- aadile istihsal etmelı: için Bulgaristanda 

meli büyük Okyanosta beş yeni deniz ıiyaoi komite tarafından tavzif edilerek 
üssü kurmak üzere 15 milyon dolarlık bu mak.adla 18. 9. 9 3 7 tarihinde Edir
bir sipariş vermiştir. ne vilayetinin Melekbaba cihetinden 

.Yaresi sipariş etmiştir. Diğer taraftan Bu üslerin ikisi Havay adalarında, di- Türk hududunu geçerek Hamzabey kö
bu tip t:>yyarelerin Norveçte imal edile- ğerleri Büyük Okyanosun garp kısmın- yüne geldiği ıırada kendisinin hüviyet 
bilmesi için lisaı arını satı.!lı!ıı.lıılilli~.._,_ ld<l yapılacak ır ve maksadı anlasılarnk hudut mıntakayı 

ni bir defa öteki dünyaya ypl ayım da, ye mırıldanmı§. ur -idin yaılı gözlerini' pekiılô. anlamıı. 

masına, 3 1 inci madde mucibince ceza
sına müsavi müddetle amme hizmetle
rinden mcmnuiyctine karar verilmi§tir. 

Diğer •uçlu Koliye ianad olunan fül
lerle mahkemenin vicdani kanaatini te
min edecelı: delil elde edilemediğinden 
beraetine karar verilmiotir. 

Ethem karısı elli yaşlarında Nazire 
Devrilmez aynı sokakta Behlill kızı 40 
yaşında dul Lltifeyi kocasından kıskan
makta imiş. Evvelki akşam, iki kadın 
arasında kavga çıkmış ve Nazire: 

''Alsancak Sıhhat Evi,, 
Doktor Sadık Çağlar'ın « SIHHAT EVt » adındaki otuz yataklı 

hususi hastahanesi Birinci Kordonda Alaancak vapur iskelesi karıı
sındadır. Geı:e gündüz haıta, doğum, ameliyat kabul eder. Daimi 
mütahassıs doktorlan vardır. Mükemmel ameliyathaneler, doğum 
salonu, Rontken • Diyatenni - ( Undala ) - Oltraviyole - Enfraruj -
Elektrik ve su tedavileri Bakteriyoloji liboratuan vardır. Denize karıı 
çok güzel manzaralı havadar ııakin bir hastahanedir. 

Fiyatlar: 
baılar. 

Umumi salon 2,5 liradan ve hususi odalar dört liradan 
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POSTA Kutusu : 32 1 lZMtR 

uymu~. ffafifenin sarayına girmefol 

- Kocama nevale almağa mı gidiyor
sun? 

Diyerek bağırmış, mantosunu sırtına 
geçirdiği gibi takibe başlamış, Lltifeniıı 
arkasından taş atmıştır. Latife yoluna 
devam ettiği sırada üzerine taş atılmağa 
başlanınca kendisini kurtarmak için 
(Hoca hanım) adiyle anılan bir tanıdı
ğının evine iltica etmiş, Nazire de yeti
şerek kapıyı tekmelemiş. Fakat kapıyı 
açamamıştır. 

Müthiş tehevvür içinde üzerine bay
gınlık gelen Nazire bu sırada yere düş
müştür. ifade veremiyecek derecede 
baygın halde bulunan kadın, sıhhi imdad 
otomobili ile memleket hastanesine kal
dırılmış ise de orada ölmüştür. 

:Muayenesinde vücudunda darp eseri 
bulunmadığı anla~ılmıstır. Hadise tah
kikatına müddeiumumilikçe el konn>UŞ 
ve cesede otopsi yapılması kararlaştırıl
mıştır. 

••••• 
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Okuduğunuz mektep kitaplarını 
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Çocuk Esirgeme kurumuna verırs 
niz yeni yı lda kitap alaınıyacak a.~-

• 4 _.. : e ku-: kadaşlannıza yardun e~ş v 
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Ankara Radyosu 
DALGA UZUNLUCU 

BUGUH 
1639 m. 183 Kcs./120 Ww 

~ A. P. 3L70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 
!'. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ ZO Ww. 

PAZAR: 13/8/939 
J2,30 Program. 
U,3S Türk müziği. 

t - Besetnigar pCfrevi. 

2 - Suphi Ziya - Saba §arkı 
Semti dildare bu demler. 
3 - Haşim bey - bestenigar 
şarkı - Kaçma mecburundan. 
4 - Mahmud Celaleddin paşa 
Saba tarkı - Firakın sinemi dağ
lar. 
S - Hafız Hüsnü - bestenigar 
p.rkı - Çok eünnedi geçti. 
6 - Atık Mustafa - saba prkı 
Bir esmere gönül verdim. 

13,00 Memleket saat ayan. ajana ve 
meteoroloji haberleri. 

13, 15 Müzik (küçük orkestra - Şef: 

Necip Atkın) 
1 - Paul Lincke - Mizahi marı 
2 - Eduard Künneke - Mai el
biseli hCIDJireler operetinden 
ma11 - Final. 
3 - Jac Grit - Çiçeklerin gÜzel· 
Jiği va1sı. 

4 - Rich Heuberger - Şarkda 
ıriütiıiden • rak8e8en kıi:lar. 

S - Ernst Sorge - Köy evinde 
Şldar (nls) 
6- Garl Frick ·Ren kıyılannda 
ben evimdeyim. 
7 - Alois pachemen - Viyana 
eüiti. 
a) Küçük geçit re.mi. 
b) Operada balet müziği. 

c) Grabende gezinti. 
d) Paraterde atlı kannca. 

14,15,14,30 Müzik (dana müziği - Pi.) 
18,30 Pro~am. 
t 8, 35 Müzik (gen oda müziği - lbra

19,05 
19,3S 
20,IO 
~o.ıs 
10,30 

him ÖZgÜr ve ateı böcekleri) 
Çocuk ıaati. 
Türk müziği (fasıl heyeti). 
Neşeli plaklar - R. 
Müzik (operetler - Pi.) 
Memleket eaat ayan, ajans ve 

meteoroloji haberleri. 
!O.~S Tilrk müziği. 

1 - Tanburi Cemil • mahur 
prkı - Var iken zatında böyle 
hüsnü. 
2 - Latif ağa - mahur ~arkı 

OÜ§tüm yine bir şuhi sitcmkiira 
3 - Utif ağa • tanbur taksimi. 
4 - M,usa Süreyya - mahur oar
kı - Tacı büanün hükmeder. 
S - Musn Süreyya - mahur pr· 
kı - Hala kanayan kalbimi aşk 
ateşi 

6 - Mahur saz semaisi. 
7 - Rakımın - Uoak ıar)u - Sil
mem bir gün. 
8 - Halk türküsil - Ali dağıdır 
dağlann hası. 

9 - Rumeli halk türküsü • Dağ
lar dağlar. 

1 O Rumdi halk. türküsü - Sabah 
olaun. 

1 f Rumeli halle türküsü - Çıka

yım gideyim be kuzum. 
;21,30 Müzik (caı:bant - Pi.) 
ıı,4S Son ajans, spor haberlerin ya• 

nnki program. 
PARARTF.SI 14/8/939 

12.30 Program. 
l2,3S Türk müziği - Pl. 
13,00 Memleket saat ayarı, aıans n 

meteoroloji haberleri. 
13, 1S,14 Müzik { tebaikovskinin VJ 

senfonisi - PJ.) 
19,00 
19,05 
19,30 
20. ıs 

20,30 

10,SO 

Program. 
Müzik {oda müziği • Pl.) 
Türk müziği (fasıl heyeti) 
Konuşma {opera hakkında 

Cevat Memduh tarafından) 
Memleket saat ayan, ajan• ve 

meteoroloji haberleri. 
Türk müziği. 
1 - Hicaz peşrevi. 
2 - Dr. Suphi - hicaz bı:ste 

Baktıkça hüsnü anına. 

3 - J-lafız Yusuf - hicaz ı)arkı 

Sevdayı ruhum aşk eline. 
4 - Ut taksimi. 
5 - Y csnri Asım - hicaz şarkı 
Sazlar çalınır. 

6 - Bimen Şen - hüseyni şarkı 
içtim suyunu şu coşkun derenin 
7 - U di Ahmet • karcığar şarkı 
Varken gönülde. 
8 - Karcığar şarkı - Bilmemki 
safa, neşe bu ömrün. 
9 - Refik F ersan - muhayyer 

tarlu .. Her gÜzel bağından. 

21,30 
21,45 
21,SO 
22,00 

1 O - Sadeddin Kaynak • hiisey-
ni türkü - Göresin mi geldi. 
Konuşma {Doktorun saati) 
Neşeli plaklar - R. 
Müzik (Bir solist - Pi.) 
Müzik (küçük orkestra - Şef: 

Necip Aşkın) 

1 - Willy Engel - Berger -Aşk 
hüznü. 
2 - Arnold Mcister - Bohemyn 
rapsodisi. 
3 - Nsvadba • Loreley garkısı 
üzerine fantezi. 

BOŞ KOLTUK 
B~ dakika daha var .. Beş dakika son. nefsini korumayı scvkitablisinin kör ha

ra Şemsi güreş minderine çıkmış bulu- reketlerine bırakmış, sendeliyor. Halk 
nacak. Şimdilik oturduğu köşede kolla- bu manasız güreş karşısında asabile:ii
rını hareket ettirerek dinleniyor. Ve ha- yor, söyleniyor, rakibini takdir ve teşvik 
fızasında tatlı bir filim halinde, geçen ediyorlar. Şemsi arasıra kendisi için söy
yılın maceralarını geçiriyor, Çok sevdi- lenen fena sözleri de işitiyor. 
ği kulübünü görüyor, güreşe çalıştığı Fakat o ne bu seslerden, ne de bu si
ilk günlerin hatırasını düşilnüyor. Daha temlerdcn hiç bir mana anlamıyor. Dü
amatörlük yaptığı ilk güreşi hatırlıyor. şilncesinde yalnız Hacer var. Acaba bu 
Sonra şehir şehir dolaştığını, her şehir- nkşam nerede? 
de şöhretine bir parça ilave ettiğini an- Mahalle bakkalının oğlu Abdurrah· 
lıyor. Şemsi en meşhur pehlivanların sır- manla sinemaya gitmiş olmasın? Geçen 
tını yere getirdi. Resmi gazetelerin ilk Cumartesi günü akşamı onları Milli si
sayfasına kadar geçti. O, şimdi gilreşi bir nemanın kapısının önünde görmemi~ 
spor diye yapmıyo.r Güreş onun sanatı, miydi? Şemsi minderden atlamak, gü~ 
para kazandıran mesleğidir. Hele bu ak- res mayosu ile sinemaya kadar gitme\ 
şarn.. Haceri bulmak istiyor. Fakat ya orada 

Bu akşam Şemsinin hayatında bir dö- değilse. Genç mübaşir Ziya ile Beyoğlu
nüm noktasıdır. Bir defa, yense de, ye- na çıkmışlarsa. Bu mübaşir Ziya da çok 
nilse de epeyce bir para alacak .. Bilhassa oluyor, doğrusu. Ne diye Şemsinin Hac
ycnerse. Bu güreşmenin galibine beş ta- rine göz koydu?. 
nınmış phlivan şimdiden meydan oku- Şemsi bir daha yere yuvarlandı. Ku
du. Şemsi, düşünesi mazide dolaşırken laklarında garip lıir uğultu var. Artık 
vücudundaki bütün adalelerin titrediği- mukavemet etmiyecek. Ne diye uğraş
ni hissediyor. Yüzünde hafif bir kırmızı- sın? Hacer gelmedikten sonra .. 
lık var. Sporcu Şemsi para için güreşi- Şemsi omuzlarının yere değmek üzere 
yor .. Fakat heyecanı sade bundan ıleri olduğunu, tuşla yenileceğini anladı. Bir 
gelmiyor. O yalnız para için değil, Hace= çabalamak. silkinmek, tekrar kalkmak 
i_çin de güreşiyor .. Hacer. Şemsinin ço- istedi .. 
cukluk arkadaşıdır. Kuvveti bir aralık yerine gelir gibı ol~ 
· Şemsi onu daha mektebe giderken se- du. Bir kımıldandı, dizlerini büktü, )las
verdi. Şimdi de seviyor. Hacerle evlen- mının altında tekrar döndü. Ne bahasına 
mek Şemsinin ülküsüdür. Fakat Hacer, olursa olsun düşmanını yenmek, bu gil
Şemsi ile evlenmeğe karar vermiş değil- reşten galip çıkmak Hizım .. Fakat n:çln? 
dit. Bu galibiyetle Haceri elde edemediktf'n 

Sarı saçlı Haceri istiyen üç erkek var. sonra bu emek neye yarar?. 
Mahalle bakkalının oğlu Abdurrahman, Son doğruluş çabalamasından sonra 
genç mübaşir Zfya ve Şemsi. Hacer, hu Şemsi bir daha koltuğa baktı .. Koltuk 
üçünden birisini seçecektir. gene boş. Artık kendisini tamamiyl~ b1-

Şebsi bu akşam.ki güreş için Haccre raktı ve rakibi zavallı pehlivanın gözün
bilet verdi ve Güreşe başlamadan evvel de değildir. Ne p:ıra istiyor, ne de şöhret 
sevgilisi için bir koltuk hazırlattı. Mu- Haceri olmadıktan sonra .. 
liakkak Hacer Şemsinin adaleli kolları- $imdi Şemsi yerde.. Hakemin sesi 
nı, geniş göğsünü, kuvvetli bazılarını ylikseliyor: • · 
görünce Abdurrahmandan da, Ziyadan - Gilreş yalnız Uç dakika sürdU. Şem-
da vazgeçecek .. Bir gecede 25 lira ka1.a- si tuşla mağlOp .. 
nan ve resmi gazetelerin birinci sayfasıh- * 
da basılan anlı şanlı pehlivanla evlenme- GUreşlcr devam edip gidiyor .. Artık 
ği hnngi genç kız istemez? minderin Üzfrinde başka pehlivanlar var. 

Bir SPs haykırdı: Kapının önünde de bir kadın. Kadın 
- Haydi Şemsi, mindere.. inatçı, cırlak bir sesle haykırıyor: 
Şemsi mindere çıkar çıkmaz, gözleriy- ı - Bırakınız beni de içeriye gireyim .. 

le Hacerin koltuğunu aradı. Gördü. Bu Vallahi biletim vardı. Bana pehlivan 
ilk sırada beşinci koltuktu. Fakat boştu. Semsi verdi. Geleyim güreşini göreyim 
Şemsi ke_11di kendine sordu: «Hacer ne- diye .. Fakat ya irrunvaya binerken dU
rcde, niçin gelmedi?.> Bu sırada rakibi şürdUm, ya tramvaydan inerken, yahut 
de mindere çıkmış, ikisi biribirine kapış- ta tramvayda.. Çantama koymuştum .. 
mışlar. Fakat Şemsinin nklı hala baska Her halde tramvaya para verirken düş
yerlerde. • ~ 1 müş olacak.. Güreşin bnşına yetişemc-
Güreş k•zışıyor. Şimdi artık mücad"'!"- dtm. Bari sonunu göreyim. Asrslan gi

den başka bir şey düşünmiyor. Hasnıının bi Şemsinin hasmını nasıl yendiğini sey
ilk hücumunu kolay savuşturdu. Şimdi redeyim. Yoba güreş bitti .mi?. Şcınsi
iki rakip, hiribirinden bir parça ayrılm:ş ciğimin ne kadar alkışlandığını göremc
gibidir. Şemsinin göıleri tekrar hfilfı boş dim demek.. Eğer gUreş bittiyse Şemsiyi 
olan koltuğa kaydı. «Hacer nerede?> bana çağırın .. 
V c nni bir rurette hücuma geçen rakibi- Kapının önünde duran kontrol memu-
ne ensesini kaptırmamak için şiddetle ru cevap verdi: 
yere eğildi. - Onu çağıramayız. Çünkü halkın Yll-

Fakat Şemsi bu akşam dövüşemiyecek. haları arasında arka kapıdan kaçtı!. 
Bütün dikkati boş koltuktadır. Bu kol
tuk pehlivnnı adeta büyülüyor, kendi
sine çekiyor. O güreşi düşünmüyor bile .. 
Iki ae bir. fırsat bularak gözlerini boş 
koltuğa dikiyor. Işte Şemsi birdenbire 
alta düştü 
Şimdi rakibinin kuvvetli kolları altın

da ezilip h1rpalanıyor. Son bir gayretle 
Şemsi bir köprü kurmak istedi. Fakat 

Satıhk sağlam 
bina 

Kazım paşa caddesi üzerinde ve Gnzi 
bulvanna yüz metre mesafede eski Se
Ianik bankası binası satılıktır. Kemeral-

karşısındaki pehlivanı yenmek için de- tında Yavuz kitap evine milracaat .. 
gil, bir parça yerden kalkarak Hnccrin 
gelip geJm,..diğini görmek için .. 

Işte salona birisi girdi. Bir kadın .. Ba
şında bir kırmızı c:apka var.. Hacerin 

Zavi 
I 

böyle bir ~apkası var.. 1336 senesi Gilindire rüştiye mek-
Şnmsi birden ümitlendi.. Bir gayret tebinden aldıITTm sahadetnamemi 

hamlesi tE'krnr damarlarında dolaştı. 7..l\ • ettim. Yenisini alacağ·mdan es
Kendisini toplıyarak rakibinin altında kisinin hükmü kalmadığını ilan ede
bir döndü ve çelik bir zemberek hızıyla rim. 
aya~a fırladı .. Hayır, gelen Hacer değil, 
bcışka bir kadın ... Şemsinin ko11arı gev
şedi. Adeta olduğu ycrae sallanıyor. Ar
tık d~ünerek güreşmiyor. Kendisini 

Karantina iskele caddesi 
91 sayılı evde Süleyman 

oğlu 318 doğumlu 
Ömer Ali Uindire 

Urla Tahaffuzhanesi Müdürlü
ğünden: 
Yerli 1"'eshin Somikok kömürü 

alınacak 
T ahaffuZhane koloriferi ve sair ihtiyacı için nçık eksilbne 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 l·omisyonda yapılacaktır. 
Şartnameyi görmek istiyenlerin mezkur komisyona müracaat et-

meleri ilan olunur. 2953 (1664) 

4 - Robert Vollestedt • Şen 
kardeşler. 

8 - Lumbye - Şampanya ( Ga
lop) 

S - Scmidt Gentner • Bana da- 23,00 Son ajana haberleri, ziraat es· 
ima söyle (ağır vals) 
6 - Fransız Lehar - Eva opere-

ham, tahvilat, knmbiyo - nukut 
borsası ( Ciat) 

tinden potpuri. 23,20 Müzik (cazbant - Pi.) 
7 - Siede. Nnhira (intermezzo) 23,55,24 Yannki prosram. 

1ZM1R AHKAMI ŞAHStYE 
HUKUK HAKlMLtôtN-

ölü eczacı Santo Alrezaki tereke
ıi gayri menkullerinden: 

1 - lzmirin 1 inci karataı mahal
lesinin tramvay caddesinde kiin ve 
kadaıtr~nu~ 598 ci ada.sının 11 par
selinde ve lzmir birinci mıntalm tapu 
sicil muhafızlığı sicillatının 1 Ka
nunuevvel 1934 tarih, . cilt 1, sayfa 
64, 155 sayısında kayıtlı ve sağı 
242, solu 246 taj sayılı evler önü 
tramvay caddesi ve arkası denizle 
mahdud ve alt katında odun ve kö
mürlük ve saire için taksimatlı bir 
bodrum ve bahçeyi, birinci katın da 
mermer geni§ bir taılığa nazır iki 
oda, bir kiler, mutbak, iki abdestha
ne ve çamaıırlığı ve orta kabnda iki 
oda, koridor ve banyoyu ve üıt ka
tında dört oda,, bir yüklük ve bir 
mutbağı müttemil sırf milk 222 ye
ni 244 taj sayılı bir bap ev mahke
mece takdir ettirilen kıymeti 5500 
be§ bin bet yüz Türk lirası. 

2 - lzinirin birinci karantina 
mahallesinin tramvay caddesinde 
kain ve kadastronun 698 inci adası
nın 6 parselinde ve lzmir birinci 
mıntaka tapu sicil muhafızlığı sicil
latınm 22/Mayıs/935 tarih, cilt 1, 
sayfa 107, sıra 12 sayısında kayıtlı 
ve aağı 185 sayılı sokak, solu 451 
taj sayılı ev, önü tramvay caddesi 
ve arkası bot ana ile mahdud ve alt 
katında bir lnımı bodrumla tramvay 
caddesine cepheli 455 taj ıaytlı bir 
bap dükkanı birinci katında bir taı
lığa nazır iki oda, bir küçük oda, 
mutbak ve çamaJırhğı ve orta kabn
da bir oda ve bir traça ve üıt katında 
dört oda ve bir abdesthaneyi mütte
mil sırf milk 497 / 4-5 yeni, 453 
455 taj sayılı bir bap ev ve dükkan 
mahkemece takdir ettirilen laymeti: 
4500 dört bin beş yüz Türk lirası. 

3 - lzmirin Güzel yurd mahaUe
sinin türk pazarı sokağında (eski 
havra sokağı) kain ve kadastronun 
204 cü adaııntn 8 parselinde ve lz
mir ikinci mmtaka tapu sicil muha
fızlığı sicillatının 11 /T qrinievvel 
933 tarih, cilt 2, sayfa 82, sıra 18 
sayısında kayıdlı ve sağı 27, solu23 
taj sayılı gayri menkuller, önü yol 
ve arkası havra arsasile mahdud ve 
cephede iki dükkan, içeride bir kısım 
avlu ile üç bap lcücük depoyu müş
temil ve zemini katiı> zade Havva 
hanım vakfından mukataalı 21 yeni 
25 taj sayılı bir bap mevhane deposu 
mahkemece takdir ed'len kıymeti: 

---- -

ı 

Ecnebi memleketlere talebe 
gönderiyor : 
Maden tetkik ve arama ensti

tüsü genel direktörlüğünden: 
1 - Madencilikte alakadar muhtelif ihtisaslar için yüksek tahsilde 

bulunmak üzere ecnebi memleketlere müsabaka ile 12 talebe seçile
cektir. 

2 - isteklilerin qağıdaki ft\l'llan haiz olması lazundır. 
a) Türk olmak. 
b) Madenlerde veya saha üzerinde çalıtaJ>ilecek kabiliyette ve sıh

hati tam olmak aıhhi muayene Ankarada yapılacaktır. 
c) l.Rakal lise veya kollej mezunu olup Olgunluk vesikasını almıı 

bulunmak. 
d) Y qı 18 den aıağı ve 25 ten yukarı olmamak. 
3 - Müsabaka 4u denlerden yapılacaktır. 
a) Nazari hesap. 
b) Cebir. 
c) Hendese. 
d) Müsellesat. 
e)Fizik. 
f) Kimya 
g) Jeoloji. 
1) Ecnebi bir dil. 
4 - Açılacak müsabakada ü11ü mizan kazanmıı olmakla beraber 

gönderilecek talebelerin ihraz ettikleri derece itibarile kazananlann ilk 
12 si arasında bulunmaları tarttır. . 

Kazananların yapacağı ihtisas ve gönderileceği memleket müsaba
kadaki derslerden ihnız edilen notlara göre tesbit edilecek ve alakadar
larla kendilerine bu hususta verilecek direktifleri müsabakaya iftirak 
etmiı olmakla pqinen kabul etmİ§ ıayılacaklardır. 

5 - Tahsile gönderilecek olanlar ileride tahsil müddetlerinin bir 
miıli kadar devlet emrinde hizmete tabi olduklarından bu buıuata mü
kellefiyetlerini tevsik etmek üzere bir taalıhütname verecekler ve bu· 
nun içinde muteber kefil gösterecekleridir. 

6 - Müsabaka imtihanları Ankarada yapılacaktır. Tarih ve mühlet 
ıunlardır. 

a) M. T. A. Enstitüsüne son müracaat tarihi 4 EylUl 939. 
b) Sııhi müayene tarihi 6 Eylfıl 939. 
c} Müsabaka imtihanı 8 ve 9 Eyli'ıl 939. 
7 - Taliplerin nüfus hüviyet cüzdanını hüanühal varakannı mek

tep tahadetnamesini ve olgunluk vesikumı veya bunlann tasdikli bi
rer suretlerinj 4 adet fotograf ve dilekçelerini ıon müracaat tarihine ka
dar Ankarada M. T. A. Enstitilıü genel direktörlüğüne göndermeleri 
ve sıhhi muayeneleri için de tayin edilmiş olan günde öğleden evvel 
B. Hasan apartmanındaki enstitü merkezinde bulunmaları ilin olu-
nur. 13, 18, 24, 2875 (1672) 

Manisa Valiliğinden: 
1 - Manisa Menemen §01811 mebde kısmı inşaab 8562 lira 94 ku

ruşluk keşifnamesi dairesinde eksilbneye konulmuştur. 
2 - Bu İşe ait şartname ve gair evrak parasız olarak Mnnisa Nafıa 

müdürlüğünden alınabilir. 

3-lhalesi 24/8/39 Pertembe günü saat 11 de Manisa daimi encü
meninde yapılacaktır. 
4- Muvakkat teminat mikdarı 642 lira 23 lrurustur. 

2881 (1674) 

2500 iki bin be§ yüz türk lirası: tir. Arthrma 15/EyJul/939 Cuma yehnİ§ be ini bulduğu takdirde ihale 
Yukarda evsafı kaydiye ve umu- günü saat 15 de lzmirin Fevzi paşa yapılır. Teklif olunacak bedeller, 

miye1eri yazth ölü Santo Alarezaki bulvannda kain Bahçeliler hanının mukadder lnymetlerin yüzde 75 
terekesine ait ~ayri menkuller, mah· üst katmdaki ahkamı şahsiye ıulh vetmit be§ini bulmadığı takdirde 
kememizce açık arttmna yoli1e ıatı- H. Mahkemesinde yapılacalmr. Ar- ikinci arttırma 29/Eylul/939 Cuma 
lığa c1kanlm §lır. 3 stru numarasında brmaya i§tİrak edeceklerin, mukad- ı;inü saat 15 de aynı mahalde yapı
kayıdlı b;r b n meyhane deposunun der lnymetlerin o/o 7! yedi buçuk laca.lrtır. 
katip zade Havva hanım vakfına nisbetinde depozito akçası veya bu Taliplerin yukanda yazılı gün ve 
ödenmesi icap eden yirmi senelik miktarda milli banka teminat mek- saatlerde İzmir ahkamı §ahaiye sulh 
taviz bedeli, bedeli ihaleden aynca tubu vermeleri lazımdır. Artımında, hukuka gelmeleri ilan lounur. 
talip müıteri tarafından ödenecek- mukadder kıymetlerin yüzde 75 2974 {1679) 

Yaz-Kış 
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Kuvvet urubu 
Hasan kuvvet şurubunun terkibinde iyod ve tanen ve gliserofosfat vardır .. Kansızlığa, vereme istidadı olanlara ve sinir hastalıklarına 

ve sinir zaifliğine karşı kullanılır .. 

IZMIR BELEDIYES'fNDEN: 

1 - 54 üncü adanın 36 sayılı ar
sasının sol tarafındaki 21 sayılı arsa

rarak makbuzu ile encümene ge
lirler. 

9-14-16-19 2877 (1634) 

dan müfrez 19,50 metre murabbaın- - 972 sayılı sokakta kestane 
daki yerin satışı bat katiplikteki tart· ı Pazarında 78 numaratajlı dükkanın 
name veçhile açık arttırmaya konul- 28/8/939 dan itibaren bir senelik 
muttur. Muhammen bedeli 97 lira icarı bll§katiplikteki fartnamesi veç-
50 kuruş olup ihalesi 16. 8. 939 çar- hile açık artırmaya konulmu§tur. 
flUilba gÜnÜ saat 16 dadır. iştirak Muhammen bedeli 26 lira olup iha
edecekler sekiz liralık teminatı öğ- lesi 28/8/939 Pazartesi günü saat 
leden sonra kapalı bulunmasına bi- 16dadır. lttirak edecekler 2 liralık 
naen öğleden evvel it bankasına ya- teminatı öğleden sonra kapalı bulun
tırarak makbuzla encümene gelirler. masına binaen öğleden evvel it ban-

2 - 61 inci adanın 734.75 metre kasına yatırarak makbuzu ile encü
murabbaındaki 31.32 sayılı arsanın mene gelirler. 
satışı bat katiplikteki şartnamesi veç- 13, 16, 20, 25 2975 (1678) 
hile açık artırmaya konulmuştur. 

AŞÇI BAŞI MAllKA 
Makarnalar 

Muhammen bedeli 2939 lira olup 1 - 645 sayılı sokağın E~ref-
ihalesi 16. 8. 939 çarşamba günü sa- pafa meydanından itibaren l OOO Scl&nik sergisinin $37 ,.e 938 senelerinin 
at 16 dadır. l•tirak edecekler 221 fi. metrelik kısmının her iki tarafın-• d k k d k"I birincilik madalyalarını kazanmıştır 
ralık teminatı öğleden sonra kapalı a esme or on. çe .ı ~e~i ve '/An ~~~ 
bulunmasına binaen öğleden evvel n~~aan ~ı~mını~ ık~alı 1

•
1 ha~ 'Dr.Aıı· Rı·za it bankasına yatırar!lk makbuzla en- m~endısl~ktekı ke~ıf ve fartn~-

cümene gelirler me11 veçhıle 18-8-939 Cuma gu-
1 7 ıı 14 (1592) nü saat 16 ya uzatılmıştır. Mu-

' ' ' hammen bedeli 2700 liradır. •• 

Un len Yapılmakta olan Çocuk hasta- ı,tirak edecekler 202 lira 50 ku-
nesinin harici sıvası, dahili böl- rutluk teminatı öğleden sonra ka
me duvarları ve harici doğrama- palı bulunmasına binaen öğleden 
lariyle çatısının bir kısmının inşa- evvel if bankasına yatırarak mak
ıı bat mühendislikten 175 kurut hıizile birlikte encümene gelirler. 
mukabilinde tedarik edilecek ke- 2 - Tramvay hayvanlarının 

Doğum ve. Cerrahi Kadın 
hastalıkları Operatörü 

Her gün hastalarını saat üçten son
ra Atatürk caddesi •Eski Birinci 

• if pro1· e ve f&rlnamesi veçhi le 35000 kilo kepek satın alınması 
b k l k k 

kordon• 222 numaralı muayeneha· 
kapalı zarflı eksiltmeye konul- aş iitip i te i tartnamesi veç- nesinde kabul eder. 
muttur. Muhammen bedeli 34655 hile 18-8-939 Cuma günü saat 16-

h TELEFON : 2987 
lira 35 kurut olup ihalesi 25-8-939 ya uzatılmıttır. Mu ammen bede- CiO'i'/L77/7/////'/'/L/'/LZTZZJ~u.fLJ 
cuma günü ıaat 17 dedir 2490 sa· li 1050 liradır. lstirak edecekler ------------
yılı kanunun tarifatı dahilinde 79 liralık teminatı öğleden sonra ya uzatılmıttır. 
hazırlanmıf teklif mektupları iha- kapalı bulunmasına binaen öğle- Muhammen bedeli 200 liradır. 
le günü azami saat 16 ya kadar den evvel is bankasına yatırarak iştirak edecekler 15 liralık temi
encümende riyasete verilir. Mu- makbuzile birlikte encümene ge- natı öğleden sonra kapalı bulun
vakkat teminatı 2599 lira 16 ku- lirler. masına binaen öğleden evvel it 
ruf olup öğleden sonra kapalı bu- 3 - Tramvay hayvanlarına bankasına yatırarak makbuzile 
lunmasına binaen öğleden evvel 35000 kilo arpa satın alınması birlikte encümene gelirler. 
it bankasına yatırılır. bat katiplikteki tartnamesi veç- 5 - Karfıyakada belediye ço-

3-7-14-23 (1587) hile 18-8-939 Cuma günü ıaat 16- cuk yuvasında yaotırılacak kana-

57 nci adanın 44775 metre mu
rabbaındaki 13 sayılı anasının 
satışı haf katiplikteki tartnamesi 
veçhile açık artırmaya konmu~
tur. Muhammen bedeli 1791 lira 
olup ihalesi 25-8-39 Cuma günü 
saat 16 dadır. 1ttirak edecekler 
135 liralık teminatlarını öaleden 
sonra kapalı bulunmasına binaen 
öğleden evvel it bankasına yatı-

ya uzatılmıştır. lizasyon iti için bat katiplikteki 
Muhammen medeli 1400 lira- ke•if ve fartnamesi veçhile 21-8-

dır. htirak edecekler 105 liralık 939 pazartesi günü saat 16 ya 
teminatını öğleden sonra kapalı uzatılmı•tır. Muhammen bedeli 
bu'~mmasına binaen öğleden ev- olan 672 lira 3 kııru,tur. 
ve! if bankasına yatırarak mak- ı,tirak edecekler 15 liralık te
buzile birlikte encümene gelirler. minatını öğleden sonra kapalı bu-

4 - Tramvı.y hayvanlarına lunmasına binaen öğleden evvel 
20000 kilo saman satın alınması 1 it bankasına makbuzile birlikte 
baş katiplikteki farlnamesi veç- encüm,.,ne p,elörler. 
hile 18-8-939 Cuma günü saat 16- 11-14-16-20 2930 (1655) 

Gönü 

Cinsi 

Manisa valiliğinden: 

Miktarı 
Adet 

Bütün 
T eferrüatı ile 
Muhammen 
kıymeti 

Lira 
Tutarı 

Lira 

Muvakkat 
Teminatı 
Lira K. 
---

BRONZ 
ELYAFI IMPERMEAB1L1ZE OLDU -

Soba (5 kilo kömür alan) 
Boru 

31 
310 

31 

21 651 48 83 QUNDAN SERTLlQtNt MUHAFAZA 

Soba dirsek 
Kürek mft§a kova tabla çen
gel bilezik (takım halinde 31 
takım. 
Boru dirsek (D. Boynu 40 
adet. 

1 - Manisa okullan İçin 15 ve Alatehir kazası okullan için 16 ki 
cem'an 31 soba 24/8/39 Per§embe günü sHt 11 re kadar müddetle 
açık eksiltmeye konulmu,tur. 

2 - ihale yukanda yazılı saat Manisa viliyet daimi encümeninde 
yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girerken verilecek muvakkat teminatın miktan 
yukanda yazılıdır. 

4 - Sobalar Manisa ve Al&.§Chire teslim fartiledir. 
2880 (1673) 

Odemiş belediyesinden: 
Su tesisatı ili.vesi için ( 4758) dört bin yedi yüz elli sekiz lira muhammen 

bedelli çelik jüte asfalt yiilaek tazyike mütehammil boru ve aksamı açık ek· 
ıiltmesine talip çİkmadığından eksiltme 17. 8. 39 tarihine rastlıyan pel'felrlbe 
günü saat 15 e kadar uzatdacağı ili.n olunur • 

11, 13 2922 (1653) 

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

İstanbul üzerinden y!lpılacaktır. Direkt İzmir Ankara hath kalkm!§hr. 
11' 12, 13, 2935 (1658} 

EDEN YEGANE DİŞ FffiÇASIDIR 
Her ecza ve tuhafiyecilerde bulunur. 

Kestelli caddesi No. 82 

Diş Tabibi 

Ma~~ule Süren 
Salı günleri fakir kimselerin 

ditlerini meccanen çeker. 
H-3 (1-6) 

Doktor 

Ali A~a~ Dinel 
ÇOCUK HASTALIKLARI 

MVTAHASSISI 
Yaz mevsiminin sonuna kadar cumar

tesi ve pazardan maada her gün hasta
lannı eskisi gibi İKİNCİ BEYLER so
kağında 84 numaralı muayenehanesİD· 
de kabul eder. 

Evi BİRİNCİ KORDON No. 272 .• 

DOKTOR 

Celal Yar~ın 
IZMIR MEMLEKET 

HASTANESi DAHİLiYE 
MVTAHASSISI 

Muayenehane : ikinci Beyler soblı: 
Her kesin kullandığı ve beğendiği traş bıçağıdır No. 25 TELEFON : 3956 

--- --'""'--....-.,....~~;.;..:...;;;;;;:;;;;:;;~= 

ın 

li:o onyası 
1 
1 
1 

• Bütün Türkiyede iz.miri, lzmirın Hilal Eczanesini kolonyasile mefh•ır eden (Bahar çiçeği) 
nin losiyonu gönüller fetheden, zevk ve bedialar yaratan bir san'at harikası 

Hilal Eczanesinin Tabii Çiçekler Meşheri 
Altın rüya 

Gönül 

Bahar Çiçeği 
Yasemin 

Zümrüt Damlası 
(erkek koku ) 

(Sarıfın atk rüyaları kokar) 

(Füsun, sevda, gönül kokuıu) 

(Rekabete aığmıyan (kolonyalar) 
kolonyası 

(Kokusunda Yasemin çiçeğinin 
beyaz yaprakları görünür.) 

(K!ldın duygusunun arandığı ide
al erkek kokusu} 

Son Hatıra 

Leylak 

Zümrüt Damlası 
(dişi koku) 

Menekşe 

Fulya 

(~kın bütün blısımıni habraıİ• 
nm aonunda toplıyan dütündürü
cü bir koku} 

(Çiçeğinin tabii ve ilahi kokusu) 

(Tabiatin erkek ruhunda yaratti
ğı, kadın kokusu) 

Bahçelerin dütünceli mor kokusu 

Çiçeğinin, iffet ve ismet kokan 
tabii kokusu 

Sarı Yaşlı Olgun Çapkın Koku Başlı (AMBER) 
• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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1'. Bov\·en Rees Messageries Umdal 
ve şürekası Maritimes UMmtf DE!dz 

Oli~,,ier ve 
Şürekası 

Deutsche Le· 
vante Lioie 

l Sperc 
Vapur Ac 

- +-- -*- ACENTALICI LTD. -~- - - ..f -
~~'100HARD LINE il. il il P A N Y A & J HELLENtc LtNFs Lm. 81RDICJ KORDON RE&I G. M. B. R. HAMBVRG -· 4DRJATICA 
~·- L VE GLASGOY HAT'Il BJNASI 2'EI.. 2'4J 
~IA vapuru Ağustos bidayetinde THEOPHİLE GAOTİER vapuru 26 ANGHYRA vapuru 20/ 22 ağusk>s HERAKLEA vapuru 14 ağustostan 19 JIAVIGA 
~1 ve Glasgovdan mal çs- Ağustos tarihinde gelerek ayni gün t. arasında beklenilmekte olup Rotterdam LONDllA • BULL HATll alustosa kact.r Rotterd:am Bleaım 'te BatoNi motörU 1"8 

__ ,._ ... ve ayni zamanda SelAnik ve tanbul Pire Napoli ve Marsilyanır ha- Hamb1ırg ve Anversa limanlan f~ Bı· ELGRAük VİANk kvapuru 5 itemmuzdada Hamburg limanları için mal alacaktır. 8 de gelerek 15/ 8 de s 
' ' ~ - ilk lıcak ge ıp Y çı araca ve ayn zaman ~"' .. .., + .. 

n..__. için mal alacaktır. r eket edecektir. Y a tır. Hull için yUk alacaktır. .&.D.J,!,~ vapuru 28 ağustostan 3 Korfo, Porto, Brindizi, 
........ \rapu.rlann muvasalat tarihleri, BAi.BANLAR ARASI ADJU'l'ANT vapuru 10 temmuım ee- eyltlle kadar &tterdam. Brem• .... GrnoD, Spalato, z..... 

ve navlunlan hakkında acenta Her türlü izahat ve malumat için Bt- HAftl lip Londra için yük alacaktır. Hemburg limanları için ma1 alaealttrr. te ve Venediğe hareket 
'-hhut altına ~ez. Daha fazla rinci Kordonda 156 numarada LAU- ZETSKA PLOvIDBA ARCTURUS vapuru 11 eyhilde 17 LERO motörü 17/ 8 

t alınak için T. Boven Rees ve Şr. KENT REBOUL ve ŞERİKİ ' 'apur acen- A. D. "OTOR LİVERPOOL RA!'rl eylo.Ie kadar Rotterdam, Bremen ve ayni gün Patmos, Leros, 
aas:ı telefon numaruma mllracaat tasma miiracaat edilmesi rica olunur. Hl.OVCEN>J ALGERİAN vapuru 20 temmuzda u. Hemburg limanları için _mal alacaktır. tanköy ve Rodosa ltareke 

--..... rica olunur. TELEFON : z 3 7 5 Vapuru 12 Ağustos 939 cumartesi gü- verpooldan gelip yük çık.ıracak ve ay. BELGRAD vapuru 25 eylilldea. 2 ilk VESI'A vapuru 20/ 8 
nü Köstenceden gelip 13 ağustos 1939 ni zamanda Liverpool için yük alacak- ilk teşıine kadar Rotterdam, Brernen ve rek ayni gün Midilli. Scl 

--------------·------------- pazar günü saat 12 de : tır. Hamburg limanlan için mal alacaktır. İstanbul, Burgaz, Varne 

ı,..•----------------------••• Pire - .Arnav~tluk lim:ıntan - _Kotor- LEV ANTE vapuru 9 Ukteşrinden 15 hareket eder. 

T C Z B k 
Dubrovnık - Split Venedik ve Trıesteye H Whittall ve ilk teşrine kadar Rotterdam, Bremen ve 

ı·raat an ası har~N~L~tirEGYPTtAN • Hamburg Jimanlan için mal alacaktır. ROYALE NE 
• • MAİL LiME şürekası DEN NORSKE M1DDEL- DAİSE KUMP 

Klll'ulUŞ tarihi: 1888 PİRE MARSİLYA ve PİRE BEYRU'l' - - - HAVSLİNJE, OSLO ULYSSES vapuru 15/ 
Sermayesi : 100.000.000 Türk lir&SI.. HAYFA - İSKENDERİYEYE ha~ TELEFON : 3120 BOSPHORUS va uru 30 ağustostan lerek Burga..c;, Varna ve K 

Cabe •e ajan adedi: 262 M .. c~.İR~ ~İTY· ·~BOKS tVHAPUfRİsUkile rHE MO.fS-RUTCHİSON 1 evlCile kadar Diy:p ve Norveç liman- ları için yük alarak hare 
~ arsı ya ıçın eyru • ay a- en- · · İ · MALİ 

Z'ır:ııi ve ticari ber nevi Banka muameleleri hareket tarili.leri deriye için hareket LINE LIM TED ları için mal alacaktır.. PYG o:-ı vapuru 
PARA BİRİKTİRENLERE 28.800 LİRA tarihleri LİVERPOOL. GLASGOV VE (Bu vapur Norveç limanlan için ancak hinde gelerek Rotterdam. 

İKRAMİYE VERECEK 24/ 8/ 1939 18/ 8/ 1939 BRİSTOL hattı 31 ağustosa kadar tahmil edecektir.) Hamburg limanlan için 
ti L-L...-- 7/ 9/ 1939 1/9/ 1939 ETRİB vapuru 4 eylOlde gelip Liver- BALKİS vapuru 25 eyl"'den 28 ey'"· reket edecektir. 

L raat uanıuDUlda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf besaplannda en az (50) w "' 
....._ LulunanJara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağldaki plana göre ik- 21191939 15191939 pul ve Glasgovdan yük çıkaracak. ve le kadar Dieppe, Dünkek ve Norveç li- UL YSSES vapuru 
"ıniye Jağıtılacaktır: GOULANDRİS BROTHERS LTD. ayni zamanda Liverpul ve Glasgov için manlan için mal alacaktır. gelerek Rotterdam, 

t Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira PİRE mal alacaktır. BOSPHORUS motörü 25 ilk teş- burg ~an için yük 8 

• • 500 • 2.000 • uNEA H'ELl.ASu !sbrandtsen • Moller rinden 28 ilk teşrine kadar Oiyep Dün· edecektir. 
4 • 250 • l .OOO • L üks transatlantik vapuru ile Pire Lifte: • Nevyorlı kerk ve Norveç limanları için yUk ala- HER M E s ~puru 
~ • 100 • 4.000 • Nevyork hattı.. . HAİFA. İSKENDERİYE - NEV-YORK caktır. de gelerek Rotterdam. 
•vv • 50 • 5_000 • Pire - Nevyork seyahat müddeti ll gf.in PHİLADELPUİA BATl'I O. T. R. T. Hamburg 1iman1an için 
12' • 40 • 4.&00 • Nevyork - fuarı için husust fiatler .. GERTRUD vapuru ağustos nihayetin- KASSA motörU 15 ağustosa do~ reket edecektir. 
l8o • 20 , 3.200 • Pireden hareket tarihi de gelerek, Hayfa, İskenderiye, Nevyork bekleniyor. Tuna limanlan için ma1 aJa- S'Oenslıa Dlıtlf!nl 
bfkKAT: Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı dilşml· ~ EylOJ 1939 ve Philadelphla için mal alacaktır. caktır. BRAGELAND motöril 

httlere ikramiye çıktılı takdirde yüzde 20 fazlasiyle verilecektir. ~rek vap~rlnnn. muvasalAt tarihlerl GUDRUN MAERSK vapuru 10, 12 SZEGED motarll Afusto5 sonlarına gelerek Rotterdam, Ham 
~flr'_rdar lellede 4 defa, 1 EyUU, 1 Birincl ün1111, 1Martve1 Haziran tarih- gerek vapur ıs~mlen v~ navJunJa_n bak- eylQlde gelerek Hayfa, İskenderiye Nev- doğru bekleniyor. Tuna limanJan için diııavya limanlan için yük 
:."""lede (ekilecektir. kında acenta hır ı •11!· ıut altına gıremez york ve Philadelpb.i.a için mal alacaktır. al l ktır ket edecektir. 

O h r ' f ·ıa ' Jc • . B' . m a aca . 
.. -----~------~--~--~-~~--~ aa~~~~t L~ ~ rr~ ~~~~~nm~~~k~ D~A~törü7e~~~~~ ~GU~~~ Kordonda 152 numarada • UMDAL· j • ı · l ı h kkınd . y 6

' u .....___________________________ . • sun erı ve nav un an a a acenta nıyor. Tuna limanlan için mal alacaktır. hinde gelerek Rotterdam. 
umum! uenız ACf'ntalıgı Ltd. milracıtat bir taahhüt alhna giremez. Daha fazla I r ı Sk dina l' anlan .. 

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

• 

OSMANIY~ 
Sırkecide 
••••••••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi 
•• 

B. Omer Lütfi Bengü 
d i r 

44 Senelik • ~1i idaresile bütün mÜfterilerine kendisini 
ıevc:fırm!ftir •••• 

L.~ellerinde misafir kalanlar evlerindeki rahati bulurlar .. fstanbulda 
"Qtün Ege ve lzmirliler bu otellerde bu1u$urlar •.• 
~ liuıusiyetleri çok olan bu otellerin fiyatlan da rekabet kabul etmi

ek derecede ucuzdur ..... 

' Taze T emjz Ucuz Iliç 
Her Türlü Tuvalet Çeşitleri 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat -Eczanesi 
BAŞTURAK Büyük SaJepç ioğlu hanı karşısmda. ; 

• • • 1 ~ 1 • ; · 

Bira Bayilerine 
inhisarlar lzmir başmüdürlü

ğünden: 
Biralar 16 Ağustos 939 tarihinden itibaren ucuzhyacakb.r. 
Bayiler perakende olarak: 
SO Santilitrelik bir 'İfe birayı bir kunı, müdafaa vergİaife 16 kurup 
~ aantilitretik bir ~ salon birasını bir kunı4 müdafaa vergiaile 20 
-..ruta, fıçıh biralann bir litresini iki kurut müdafaa vergiaile 24 kuru
k •atacaklardır. 
aL~u itibarla elinde eski fiath bira bulunan bayiler 15/8/939 günü 
-..mı mevcutlannı 25 kunıJ pullu bir beyanname ile m.hisarlar bat 
"iidwlüğüne bildireceklerdir. ilan olmıur. 13, 15, 2977 (1675) 

Devlet limanları lzmir şubesi 
müdürlüğünden: 

... lşlebne vasıtalarımız ile atelyemizin ihtiyacı için kapalı zarf uıulı1e 
, 00 ton yerli lave marin maden kömürü satm alınacaktır. Muhammen 
~"'eli «9100» lira ve muvakkat teminat miktan «711> liradan ibaret 
l ' ':lan işbu kömürlerin ihalesi 30 Ağustos tarihine rastlıyan Çarşam-
., ünü saat (15) de bmirde Devlet Limanlan işletmesi lzmir §ubesi 

:anda toplanan mübayaa komisyonunca yapılacaktır . 
....... .! • 

edilmesi rica olunur. tafsilM almak için H. VHİ'ITAL ve Şsı. SERV CE MAR r ME ~ ank ~va k~ 1 

Telefon : 4072 Müdüriyet 3120 No.lu telefona müracaat edilmesi ROVMAfH are et e ece tır. . .. 
T t f • 3171 A BARDALAND motoril. 

e e on . centa rıca omnur. DUROSTOR vapuru 2 eylQJde bekle- hinde gelerek Rotterdam, 

.. 

Juvantin saç boyaları 
INGILIZ KA..'IZUK eczanesi liboratuvarlannda hazırlanan Juvaatin saç 

boyalan muzu ve zehirli maddelerden tama.men iri olup saçlara tabii renk
lerini hahşedu. 

JUV ANnN ~ boya.lan kumral ve Siyah CJlarak iki tabü renk Ozerine ter. 
tip edilmiştir. Gayet tabü ve sabit olarak temiD edilen renk yıkanmak, ter
lemek hatta dentze Iİl'lllek suretiyle de çıkmaz. Eczanelerde ve ıtriyat mağa
salannda arayma.. 

En dddi ve emnb'edi markadır. 

Anbar inşaatı 
Toprak Mahsulleri Ofisınden: 
1 - Dam ve Sarayönü utasyonlannda yapılacak anbar, idare Linan 

ile bmıa müteferriğ itler kötürü olarak kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulmllftur. 

Keıif bedelleri Ilgın için 63928,48, Sarayönü İçin 63176,36 liradır. 
2 - Eksiltme evrakı ( 6,5) altı buçuk lira mukabilinde Ofis umum 

müdürlüğünden, Ltanbul ve lzmir ıubelerinden alınabilir. 
3 - Eksiltme 25. 8. 39 tarihinde saat 15 de Ankarada Ofis bina

ımda yapılacaktır. Teklif mektuplarını havi zarflar makbuz mukabi
linde Ofisin muhaberat Servisine teslim edilecektir. 

4 - Muvakkat teminat miktan Ilgın İçin 4446.42, Sarayönü için 
4408,82 liradır. 

5 - lstek1iler teklif evrakı meyanına timdiye kadar yaptıklan bu 
gibi işlere ait vesikaları ve eksiltmeye girebilmek İçin Ofisden alacak
ları ehliyet vesikasını koyacaklardır. 

niyor. Köstence, Kalas ve Tuna liman- Skandinavya liman.lan iç· 
lan için mal alacaktır. hareket edecektir. 

ARMEMENT TEWl•'IK 
ANGLE MABRO vapuru 9 ağustosta . BORELAND motörü 1 

b ki · K '. Kal . . maJ hınde gelerek Rotterdam, 
e eruyor. ostence ve as ıçın Sk din N ı 
ı ktır • an avya ve orveç 

a aca ·· . . ~rük alarak hareket edece 
Vapurlann hareket tarıhlenyle nav· 

lunlardald değişikliklerden acenta me- SAGOLAND motörü 
suliyet kabuJ etmez. hinde gelerek Rotterdam, 

Daha fazla tafsilAt tçin ATATURK Skandinavya limanlan iç" 
caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der hareket edecektir . 
Zee ve Şsı. V•pur acentahtm• milnıc:a- ZEGLVGA PO 
&t edilmesi rica olunur. Jıumpany 

TEl.EFON : Z007 /2008 

()et F orene'de 
Dampskibs • Selskab 

--<:r
COPEHHAGEN 

ON BEŞ GÜNDE BİR MUNTAZAM 

SERVİSLER 

LEV ANT vapuru 25/ 8/ 
~elerek Anvers, Damig 
rnanJa.n için yük alarak 
cektir .• 

Hollanda A 
Raftı 

SPRİNGFONTEİN vap 

tarihinde •A vusturaJya ve 
da limanları için yUk 
edecektir. 

ANVEBS • RO'lTEBDAM • DANİ

MARKA - BALTIK - SKANDİNA VİA SERViCE HA 
S/ s. ALGARVE Ağustosun son Roumaln Kunt 

haftasında yük alacaktır. PELF.Ş vapuru 1 Eyliil 
TUNİS motörü EylGlün birinci hafta- gelerek Malta, Cenova ft 

smda yük alaaktır. manian için yil.k ve yolcu 
SİCİLİEN motöril EylGli.ln üçi.lncU ket edecektir. 

haftasında yük alacaktır. N O T : 
BROHOLM motörü ilkteşrinin birin- İJAndaki hareket tarihle 

ci haftasında yük alacaktır. !ardaki değişikliklerden d 
Fazla tafsila t için Fevzi paşa bulvarın- mu: mesuliyet kabul etmez 

da No. 7 (Osmanlı Bankası ittisalinde) tr.fsiJat için İKİNCİ KOR 
İ J. NAHUM acenteliğine müracaat TELLİ SPERCO vapur a 
t':dilmesi.. racaat edilm~ riNl olunu 

TELEFON : 3304 TELEFON : 2 

Urla· tahaffuzhanesi rnüdü 
ği1nden: 
l - .Eksiltmeye kontllaa it: Urla tahaffuzbanesi dahilinde tep 

)'11111118, giyinme, ,,bmna, aft dairelerinde yapbnlacak kalorifer te 
2 - M..........._ kqif bedeli: 4529 lira 71 kunqtur. 
3 - Eloilt.-in fekli: Açdr ot.nk yapılacaktır. 
4 - Mvnkbt teininatı 339 lira 73 kurut olup makbuz m 

Urla tahaffazlumeei vemftine yatdacaktır. 
5 - Eksiltmenin nerede ve hangi gün yapdacafl: ihale !5 

Cuma rünü sa.at 11 de Urla t.ahaffuzhanesi biıuumda yapılacaktır. 
fşe ~klerin bııunan tayin etmit olduğu vesaiki ibraz ehn.le 

istekliler ketifnameyi ve prtnameyi görmek üzere her gün Urla t 

nesine müracaat edebilirler. 
ıı, t3. ıs, 11, 

Devlet denizyolları işlet 
umum müdürlüğünden: 
1 - idaremiz için Zonguldak Ye havalisinden aatm alma 

ton marin lave kömürünün lstanbula nakli kapah zarf usu 
meye konmuftur. 

2 - Muhammen bedeli 48 bin liradır. 
3 - Eksiltme 28 Ağustos 939 tarihine müsadif Pazartesi ~ 

15 te Tophanede denizyollan işletme ummn müdürlüğü ali 
komisyonunda yapılacaktır. Muvakkat teminat 3600 liradır. 

4 - Eksiltme ıartnamesi adı geçen komisyondan parasız o1 
~~ 1 



SAHIFS ıe t'"KNI A•ııc 13 AGUSTOS P A Z AR ıa~ 

Vaziyetteki vehamet artıyor 
Almanlar planlarını değiştirdiler. Şimdi de, tıpkı Çekoslovak işinde 

olduğu gibi Polonyadaki Almanların tazyik gördüğünden dem vuruyorla 

Önümüzdeki haftala~da Salzburg - Berştesgaden 

Tarihi hadiselere şahit olunacağını 
bir Slovak gazetesi yazıyor 

Kont Ciano ve F. Ribbentrop bir
likte Hitlerle ~örüşmeğe gittiler 

Polonya harbıyc nıiistcşarı g .. 
F'urovs1...-i. 

Poionya gençlik teşkildtı reisi 
Kolonel Ulrih 

Berlin l 2 ( ö.R) - Salzburg' da Cia
no - Ribbentrop mülakatı 7 saat sür
müştür. Bunu müteakıp iki nazır Berştes
gadene hareket etmişlerdir. Fon Ribben
trop birinci olarak buraya varmış ve ınü
zakereleı i hakkında Führere raporunu 
vermiştir. Bu sırada Kont Ciano da te
lefonla B. Mussolini ile görüşmekte idi. 

Kont Ciano Berştesgadende parlak 
merasimle karşılanmış ve Führerle mü
lakatında Alman hariciye nazırından 

başka Almanyanın Roma sefiri Fon Ma
kenzi ve diğer mühim şahsiyetler hazır 
bulunmuşlardır. 

Londra 12 (ö.R) - c Finansiyal 
Taymis > gazetesinin diplomatik muha
biri bildiriyor: Alman ve ltalyan hari
ciye nazırları arasındaki mülakatın Al
man - Polonya münasebetlerine ne dere
ce tesir edeceği henün tahmin edilemez. 
Danzig meselesi hala büyük zorluklarla 
doludur. Fakat gümrüklere ait olan kıs
mı, iki tarafça makul bir hattı hareket 
takip edilirse, hnlledilebilc-zek mahiyet
tedir. 

Roma 12 ( ö.R) - Salzburg müla
katı münasebetile ltalyan gazetelerinin 
neşriyatı şu suretle hülasa edilebilir: 

Alman - ltalyan ittifakı, iki taraftan 
birinin hayati menfaatlerinde tehdide 
maruz bulunduğu bir sırada, bu mülUkntı 
zaruri kılmıııtır. Demokrasiler arasında 
olup bitenlerin hiltıfına olarak, hariciye 
nazırlarının mülukotı boş sözlerden iba
ret değildir. Vaziyeti mesuliyet hissilc 
tetkik imkıinını vermiştir. Almanya ve 
Italya kamr veriyor, yani harekete geçi
yorlar. 

Almanlar tarafından tefsirler ayni ma
hiyettedir. cAngrib diyor ki: 

Salzburg mülakatı mihver devletleri· 
nin kararının canlı bir ifadesi ve harp 
fikrile eğlenenlere ciddi bir ihtardır. 

Danzig dolayısile harp istiyenlerin ger
çekden akıllarını kaçırmış olmaları la
zımdır. 

Ilitlcr bı r gecid 
yanın askeri bir teşebbüse girişmeğe ih
tiyaçları yoktur. Zaman geçtikçe icap 
eden neticeyi hazırlamaktadır. Almanya 
tahriklere lakayd kalamaz. Çelik paktı 

Alman - ltalyan tesanüdünün hususiyeti 
olan sürat ve kararla hareket imkanım 

Curnale Ditalyu bu akşam ıunlan her an vermektedir. 
yazmıştır: 

Salzburg mülakatında Almanya ve 
ltalyanın niyet ve mütalaaları arasında 
tam mütabakat bir daha tezahür etmiş
tir. Almnya ve ltalyanın mümessilleri, 
daha geçen may:uıdaki ilk mülakattan be
ri kararlaştınlmış olan ıeyleri teyid et
mişlerdir. Danzig meaeleıi mantiki yo
lunda halledilecektir. ltalya ve Alman· 

Roma t 2 ( ö.R) - ltalyan gazeteleri 
Salzburg mülakatına demokratik mem
leketlerde pelr. fazla ehemmiyet verilme
mesinden memnun görünmiyorlar ve 
aksini isbata çalışıyorlar. 

B. Daladiyenin bir kaç gün evvel tatil 
müddetini k.ısaltmağa lüzum görmediği
ni söylerken şimdi Parise avdet ettiğini 
kaydederek bunun Salzburg mülakatın-

Mühim bir v~ziyet daha 
Almanya, Avusturya gibi Macaris
tanı da mı ilhak etıiıek istiyor? 

resmini seyrediyor 
dan ileri geldiğini iddia ediyorlar· ; 

Buna mukabil, Moskova mlzak~ 
rinin aldığı müsbet tekli de gizle f. 
çalı~n faşist matbuatı, dün ak,a~·~ 
Bonnenin Sovyet sefiri ile görilfdik ~ 
sonra Moskova müzakerelerinde e~ .MI 
lerin berataraf olduiunu .ayle~ 
hayretle kaydederek bu değiıikliiin I 
den ileri geldiğinin malum olıoa .,
yazıyor ve lngiliz gazetelerinden 

mütalaalar naklediyor. .,,J1' 
cOeyli T elgrab Danzig ve ~" t' 

me meaelelerile Tokyonun asken ~ 
iltihakı meaelesinin Salzburgda g3 · 
düğü fikrindedir. ,I' 

cNiyuz Kronikb Albay Bekin bit V' 
lakatını neşretmiştir. Buna nazaran ,,,. 

histan sulhun kurtanlmasını hala Jll Jt' 
kün addediyor. Polonya giriştiği Y~ 
dönemez. Fakat bu yol harp yolu, 
dir. Polonyanın Sovyet Rusya ile • f' 
aebetleri de memnuniyet verici b,:,., 
kilde inkipf ediyor. Danzig mese 
sulh yolile halli imkanı hala vardlf~' 

Fransız başvekili 
Parise döndü... v-1'. 
Paris,1 2 (Ö.R) - Başvekil JJ. '(I 

diye tatilini keserek Parise döDJJlUf tJll 
harbiye nezaretinde hariciye nazırı #' 
Bonne ile vaziyet hakkındag örtıf111 
tür.. ./ 

~---------------__..,..-


