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8qmuharrlr ve umum! neşriyat mlldOril: • 
HAKKI OCAKOt;LU Rumen - Macar ticaret 

ani asması ABONE ŞERAiTi .. 
oav AM MUDDrn 'ftrkiJe ~ &ırif .... .................. ı• .., Budapqte 15 (A.A) - Rumen • Macar an

laıması mucibince, Tisza nehri üzerinde Maca
ristan odun aevkiyabna dün öğleden aonra bq
lanmı.ttır. 

Alih -.ile . .•. .. .•• •.••.. 79 Jao 
Günii aep!Üf nüabalar (25) kmuftur. 

TELEF ON : 2697 ·-------' 111. •inderecabndan pzetemiz meauliyet kabul etmez. 

Danzig 
Meselesi 

----.f:r---
Yaınız bir ıehrin 
ntukadderatını tayin 
işi değildir-

-*-HAKKI OCAKOOLU 

Avrupayı zaman zaman şiddetli 
buhranlar içinde kıvrandıran bir çı-
1-n vardır: O da Danzig meselesi
dir. Za.hirt vaziyetin ifadesi şudur: 

Koskoca milletlerin mukadderah, 
bir şehrin Almanyaya ilhak edilip 
tıdilıniyeceği dava.sına bağlı kalmış 
Ribi görünüyor. 

Hakikatte mesele böyle midir} .. 
Suna ihtimal verilemez. 

Milletlerin mukadderatım bir şe
hir üzerindeki ihtilafa bağlamak çok 
ı._it bir görüş olur. 
Davanın esası bu değildir. 
Almanya ve İtalya, genişlemek 

hayat aahası namı altında küçük 
lkıilletlerin hayat ve istiklallerini çiğ
lletrıek için birle§miş iki devlettir. 

Mevcut muahedelerin tadilini is
tiYen milletleri de yanlarına alarak 
'lllı>cryalist emeller arkasından koş
t'llrrnak, dünyayı yeniden paylaşmak 
'c\'dasına kapılmış bulunuyorlar. 

Münih'de milli birlik davasının 
~\idafii olduklarını söyliyenler, Sü
det topraklarını bir anlaşma ile ele 
teçirdikten sonra ayni miJliyet pren
~ibine dayanarak iddialarını Danzig 
'iterine tevcih edebilirlerdi. 

Bunu yapmadılar. Evvela Çek 
toı>raklarını çiğnediler. 

Danzig işini daha sonraya bırak-
tılar 

Planları Çekoslovakyadaki silah 
'-brikalarını ele geçirdikten sonra 
~a kuvvetli bir şekilde daha kuv
~et)j iddialar ileri sürmekti . 
. E:ğer bugün ortada yalnız bir Dan· 
~t lakırdısı dolaşıyor, daha ileri 
1-ıiiddealar üzerinde resmen konu
tulınıyorsa bunun sebebini barış 
t.tı>hesinin kuvvetlenmesinde ara
lbak. lazımdır. 

Çek topraklarının istilasından son
~ demokrasilerin tehammülü sona 
trrniş ve totaliterlere yeter ihtarı ya
l>ılrnıştır. 
~ 1 eşebbüs edilecek her yeni bir 
b~\rvet darbesinin veya her hangi 
ır ernri vakiin bir harp vesilesi sa

)ılacağı barış cephesi tarafından sa
taha~le ifade olunmuştur. 

Bu ihtar tesirini de göstermiştir. 
Şirndi Almanya , şeklen yalnız 

~ırlardanberi Alman olan Danzigi 
~.ti~or, bunu alacağını söyliyor. La-'h nasıl ve ne zaman alacağını tas
l'i eylemiyor. 
) Bütün dünyayı ayakta tutan, mil
d 0 nlarca insanı silah altında bulun-
\ltan Danzig meselesi midir? 
~Una hiç ihtimal vermiyoruz. 

Manevralar dün başladı 
Y al"'.'ın Harp var 

... ~~EA>ô'M -~ S·DWti•& -

·Milli Şefimiz ve vekillerimiz 
manevra sahasına gidiyorlar 

-----~--------------..... ~~--------~--~ 
'Edirnede Cümhurre;simizi 
büyük hazırlıklar yapıldı . 

kuruldu. Halk büyük 

karşılamak için 
Şehirde taklar 

sevinç içinde 
Mareşal Fevzi Çakmak manevra dan evvel birliklerden birini tefti§te 

Başvekilimiz 

Cümtmrrcısimiz başvekil ve hariciye vekilimizle beraber Flurya köşkünde 

Edirne 15 (Hususi) - Birinci ordu- kumanda heyetini teşkil eden zevattan 
nun Trakyadaki manevraları, bugün bazıları refakatinde olduğu halde, oto
başladı. Büyilk Erkinıharbiye reisi Ma- mobille Edirneye geldiler. 
reşal Fevzi Çakmak, dün sabah yüksek _ SOl'ıı'lJ 3 ()Net) SAfiln.:DE -

1 Milli Şef 
Manevralar dönüşü 

---·--
lzmiri 

Şereflendirmeleri 
muhtemeldir 

F nar için Dr. Behçet Uz
dan izahat aldılar ve lzmi
re geleceklerini vaadetti 

İstanbul, 15 (Hususi) - Başvekil bay hakkında yeni malfunatı olup olınadığı
Refik Saydnm Ankaradan şehrimize ge- nı sonnuşlar ve sonra : 
lişinde, kendisi ile beraber ayni trende - Unutmadım .. Manevralardan sonra 
seyahat eden İzmir Belediye reisi Dr. İzmire geleceğim ... Demişlerdir. 
Behçet Uz'u yanına çağırml§lar, fuar Başvekilimiz, Cüınhurreisimizle gö-

rüşmek üzere doğruca Floryaya gitmiş- Bct§Vekil Dr. Refik Saydam 
ler ve avdette Milli Şef tarafından oto-
mobile kadar uğurlanmışlardır. bay Behçet Uz, gazetecı1ere şu beyanat .. 

B. BEHÇET UZUN BEYANATI ta buluruml§tur: 
İSTANBUL, 15 (Hususi) - İzmirden • - Biliyorsunuz ki Ankara seyahati-

Ankaraya giden ve Ankaradan da şeh- mi bilhassa başvekilimiz doktor Refik 

rimize gelen İzmir belediye reisi doktor _ SONU 4 ()Net) SAHİFwE -

Lor d Halllaks 
Istanbul 15 (Hususi) - Floryada 

deniz kö~kilnde istirahat etmekte 
olan Cümhurrei.simiz Milli Şef İn
önü Istanbulu hususi surette ziya
rete gelmiş olan Yunan hariciye 
müsteşarı B. Mavrodisi kabul bu
yurmuşlardır. Cümhur reisimizin 
bugün başvekil, vekiller ve maiyet
leri ile birlikte manevra sahasına 
hareket buyurmaları çok muhte
meldir. MHll Şefimizin rnanevrala
rın nihayetine kadar harekat saha
sında kalmaları muhtemel bulundu
ğu gibi ayın 21 veya 22 sinde avdet 
buyurmaları ve lzmir halkı namına 
belediye reisi B. Behçet Uz tarafın
dan vaki olan daveti kabul ederek 

Kızılay &atış depesunda maske tedarik eden bir aile ve vardım gnıplann.da biri Tatili ne rafmen Londra ya geldi ve bir günde 

1 Izmiri şereflendirmeleri ihtimali de ı 
vardır. 

Hava hücumu karşısında 

lsta.n bul kendini 
nasıl kornyaeak 
Menevralar olurken Istanbula da bir 

hava taarruzu yapılacak 
Tehlikeyi polisler canavar d tld ttlö taktıkları 

bisikletlerle halka haber verecekler 
- YAZISI 3 ()Ns() SAHiFEDE -

iki defa Türk elcisini lıabııl etti ' 
• 

Londra 15 (Ö.R) - Hariciye nazırı 
Lord Halifaks tatilini inkıtaa uğratarak 
Londraya dönmüş ve bir günde ikinci 
defa olarak Türkiye ıefirini kabul et
miştir. 

Londra 15 (Ö.R) - Ingilterenin her 
taarruza karşı derhal, taarruz kurbanına 
yardım hususunda verdiği garantiler se
bebiyle her ihtimale karşı koymak için 
Iniglterenin askeri hazırlıklan şimdi en 
yüksek derecesini bulmuştur. SilAh al
tındaki askerlerin miktarı hemen hemen 
bir milyondur. Yorkşayirde ve diğer 
noktalarda emsali görülmemiş askeri 
manevralar cereyan ediyor. Yeni harp 

- SONU 4 tl'Nci) SAHİFEDE - Londra elçimiz B. T. Rii§tiL ATas 

Dün Manisa mıntakasında 

K'!L§adasından bir manzara 

Yurt Peşinde .. 
Betbahtlar kafilesini hamil bi r vapur 

daha sahillerimizde dolaşıyor 

6,5- to· kuruş arasında piyasa harici 
50 çuval üzüm satıldı 

Üzüm • 
pıyasasını 

Bağ mıntakasmın hemen her yerinde 
üzüm mahsulil kemale ermiş ve üzüm
ler, kurutulmak üzere sergiye konul-

muştur. Salihliden itibaren Menemene 
kadar devam eden mıntakada, tren gü
regahı sergilerle doludur. Sergiler kıs
men tente bezleri üzerinde ve en fazla 
toprak üzerindedir. Manisada halen 500 
çuvaldan fazla haz.ırlanmış mal mevcut
tur. 

Salı günü Ticaret Vekili açacak 
küşat merasimini yaptıktan sonra §eh· 
rimizde üzüm ve incir mevzularını tet. 
kik edecek ve üzüm müstahsilleri ile 

ihracat füccarlarından birer heyeti ka
bul edecektir. Vekilin, 22 Ağustos Salı 
günil üzüm piyasasını biızat açmaları 
muhtemeldir. 

Hususi surette edindiğimiz mallıınata 
göre dün öğleden evvel Salihli, Ahmetli 
ve Manisada bau üzüm satışlan olmuş-

~ .c:nzig işinin sulhan hallile birlik
)ı}~lihların tahdidi ve barışın uzun 
AL-r emniyet altına alınması için 
. "'lllanyaya bir proje tevdi edilmiş Panama bandırah bir vapurun içinde purun adı Torpen"dir. 

Alivre satışların durgun gitmesinden 
ötürü müstahsil tedbire ihtiyaç hissedi

leceğine kanidir. Manisa bağcılarından 
bazıları bu hususta telgrafla ticaret V c
kAletine müracaatta bulunmuşlardır . 

tur. Sablan mal elli çuvala yakındır ve 
altı buçuk ile on kuruş arasında muame
le görmüştür. Bu fiat, mahsulün değeri
ne tekabül etmemektedir. Bu itibarla 
satış muamelesi, aneak piyasanın açıl
masını müteakip Manisa borsasında tes
cil ettirilecektir. 

- SONU 2 iNCf SAHİFEDE - 850 Musevi ile Akdeniz aahillerinde Torpen vapurunun Kupdaaı aahille-
R4KKJ OCAJIOOLV de»I~ e»lduiunu :razJDllbk. Bu va· - SOKtJ 'ONctı Mldn:Ds-

Haber aldığımıza göre Ticaret vekili 
B. Cezmi Erçln Pazar &UnU fuarımızuı Ticcıre' vekili B. Cezmi Eıwin 



•ABIPB2 rBlllUIR zs __ 

Ankara - lzmir - lstanbul 
ŞEHiR HABERLERi, Danzig 

Meselesi Futbol ve güreşçileri ne 
gün nasıl karşılaşacaklar 6 Kişilik 

-~ 

Ege vapuru 

.....ı 

ginü gelecek ---*·---
Yalnız bir şelll'la 
makadderatlm ...... -, ..... 

1939 Senesi lzmir Fuarı müsabakaları 
talimatnamesi alakalılara bildiri idi 

Bir hırsız febekesi Ticaret, Iktısat vekilleri lfldetildir

yakalandı -*HAKKl~" 
Şehrimizin muhtelif semtlerinde za- sefirler şehrimize geliyor 1 

-"' 

Enternasyonal fuar münasebetiyle ya
pılacak milabakalar hakkında temast:ı 
bulunmak ilzere Izmire izam edilmiş 
olan Saim Seymenerin, arada hasıl olan 
anlapna esaslan dahilinde verdiği rapo-

ra nazaran: 
1 - Fuarda, yalnız futbol ve güreş 

müsabakaları yapılacaktır. 
FUTBOL: 

A) Ankara, 1 tanbul, lzmir muhteliti 
kaqılaşacaktır. 

(Davet edilen Yunan muhteliti gcle
miyeccğini bildirmiştir.) 

B) Karşılaşmalar bir devreli lik usu
liyledir. Ve Alsancak stadmdadır. 

C) Fikistüre kur'a usuliyle ve komite 
azalan ve alakalı talomlann birer mü
messili ve iz.mir futbol ajanı muvacehe
sinde tanzim edilecektir. 

D) Maçlar 2,3,4, EylUl tarihlerindedir. 
Ve günde bir karşıla_cıma yapılacaktır. 

E) Maçlara saat 17 de başlanacaktır. 
F) Maçlar spor komitesince seçilecek 

Izmlrli hakemler tarafından idare edile
cektir. Yan hakemlerini, o gün sahada 
maç yapatı takımlarla alakadar olmamak 
üzere orta hakemleri seçecektir. 

G) Takmilar, birisi idareci on dördü 
oyuncu olmak üzere azami 15 kişi ola
c:Htır. Orta ve yan ha'kemlere ınrasiyle 
beşer ve ikişer buçuk lira ücret ~ 
cektir. Ve bu para saha hasılatından tes
vt,.e edilecektir. 

H) Neticeler puvaıı usulü ile tayin 
edilecektir. Buna nazaran en faila pu
van alan takım birinci olacaktır. Puvan 
müsavatı halinde avaraj usulüne müra
caat edilecektir. Averajda atılan ve ye
nilen gollerin birbirine taksiminden çı
kacak harici kısmetin üstünlüğü esas tu. 
tulacaktır. Her hangi bir sebeple sıfır 
puvan kaydedilecektir. Birinci çıkan ta
kıma fuar idaresince büyük bir kupa 
hediye cdı1eccldir. 

1) Oyunun devamı müddetince oyun
cıı değiştiı:ile~ 

I) Bilet fiatleri, tribün 50, duhuliye 
!5 kuruştur. 'Oniformalı ordu mensup-

• man zaman vukubulan hırsızlıklarm - -~ -
Iar?yle fotograflı ve tasdikli v~kyı faili olan altı sabıkalı zabıta tarafından - BAŞTABAFI 1 

tNcl ----
haız kulüp mensuplarından nısıf ücret yakalanmışlardır. Fı / fÖ • k h .. LI!~ .,...ı alınacaktır. y 1 t hkik .. d'. uarımızın açı ma renı ço mu tefem olsa eminiz ki böyle bir ıePa 

apı an a atta, gW1 uz uyuyup, tali l ed ...br 
K) Her takım müsabaka tarihinden gece faaliyete geçen bu sabıkalıların olacak iki mühim nutuk &Öyfenecek to ·ter erin 

1 
dine uğıı~ 

24 saat evvel yani bir Eylül tarihinde . Onlann hedefleri Te me 

lzmird b ı cak 
• Bomovn, Bayraklı, Karşıyaka, Mersm- Avrupanın go-bc:=.:-.le bir L--nOll"' 

e u una ve maçların hitamın- r A1-- k C"-'] ru· 11.K • tl . 9 lzmir Ku.tU ~ dan azamı 
24 

saat sonra da Imıirden ha- dı, ı.xtnca ve .x: v ~escıt sem en~- uncu enternasyonal fuan yir- eden ecnebi devletlerin sefirleri de hazır ya kurmak, küçük milletleri aüfur 
rek t deccltf e epey zamandan beri vukubulan hır mi Ağustos Pazar günü saat 18 de açıla- bulunacaktır. lan alhna alarak isti.imal' ~-
G~: ır. çak hırsızlıkların faili oldukları anlaşıl- caktır. Bu sene fuarımızı hükümet na- TENV1RAT TECROBELERl tir · 

mıştır. Çaldıkları eşyanın bir çoğu, ev· mına Ticaret vekili B. Cezmi Erçin aça- Dün gece fuar sahasında umumi ten- ·B · · d 'ili et di-'I bit 
1 . d b. k d Halka b k caktır. . te ··beı . unun ıçın e mı y 

A) Ankara, Istanbul ve iz.mir güreş- erın e, ır ısmı a pınar ata·- vı.rat . c.ru en .yapı.lmış ve 9 Eylül istiamar vasıtası kıhnm-kt-dır· 
çileri arasında serbest güreş müsabaka- lığındaki sazlıklar arasında bulunmuş- Aldığımız malumata göre B. Cezmi aııtrcsı gayet cazıp hır §ekil almıştır. T t ı·t I .11 I . • __ .J.: ınU" 

t 
Erçin Ankn da Ist bul k T rübel . a·v· . . b . o a ı er er mı et enn sa- . lan yapılacaktır. ur.. • . ra n an a gcçece ve ec enn ver ıgı netıce ~lıs. ettir. kadderatlarına hakim olmak prentl" 

B) Müsabakalar beynelmilel serbest Suçlular, Abdullah Güvercin, Hüse· fuar münasebetiyle de\•let dcnizyolları Fuarın açılmasına kısa bır muddet b. ---;-.· -=--nt0 
· El 1 · M hm vt>.-·- M h idaresince bir defaya mahsus olmak üze- Jaıld ğ · · Und 'ki · · kfbi .. 1...... ıne dayanıyorlarsa AJIDllll.1--güreş nlı.amnamesi ahkamına tevfikan ym ma ı, reıs e et, ~ .. , e - 1 1 ıçın g e 1 ışçı e ç~ .... - Çek rakl d ltalyanuı Artrr yapılacaktır. met Kara ve Şükrü Kaptan adındadır .. re önümUzdeki Cumartesi günü Istan- rılmnktadır. Fuar sahasında günün 24 top ann a, 

Ş b k hal
. d al ıkl ld kl buldan hnrckct ederek Pazar gu .. nü sa- saatinde tam faalı'yet h"~d· vutlukta ne işleri vardır) ot.:L 

C) Müsabakalara her siklet sınıfından e e e ın e Ç ışt arı, ça ı arı cuuw. ır f ka desııır 
b

. k k bahı Izmire gelecek olan Ege vapuriyle ISTANBUL KAD. ROSU • a t dava, milliyet_dlY•. • • 
birer kişi iştirak edecektir. eşyanın ır ısmını Aydına ve civar ·a· d B ~~ yioC 

) ... -•--a 1 .. d . d kl 1 1 şehrimize gelecektir. Izmirde yap·,-cak fuar tumovasına ır. unun en canlı ~-
D .L8rtlllıw a tolerans yoktur. 7.a ara gon erıp sattır ı arı an aşı rnış- wı akı h d l d ı,,...w. 
E) Güreş takımlan her siklettcn birer tır. Fuar, yeni yapılan 9 Eylül kapısı Ankaralılar gayet kuvvetli bir kadro ile en Y n a ise er en aleJID»o· 

kişi ve bir de idareciden mürekkep ol- Bunların ~·atakları da meydana çıka- önünde büyük mera.simle açılacaktır. iştirak etmektedirler. Istanbul muhteli- Salzburg görü§lll~ ~ 
malr üzere sekiz kişiden terekküp eder. rılnııs ve t.utulmuştur .. F...lde edilen eş- Törene askeıi mu:ıikanın çalacağı istik- tinin kndı'Osu şudur: bahseden ltalyanın salihiyettar 

F) G
.. l d 18.1 marsı ile başlanacaktır. Istı'kl41 mar- Cihad (Günııos), Hak'-- (Vefa), F'L- filleri Alman müddeiyatma blık"" 
ureşçi erin mayo, suspansunr, ya arasın n henüz sahipleri bulunınıyan • '1 -.; ~ JA ayakkabı malzemelerinin nizami şekilde Nagruıt tabancalar, kıymetli saatler de şından sonra belediye ve fuar komitesi ret (Fenerbahçe), Mehmed Ali, Hüsnü, dikten sonra diyorlar ki: l)a.,sİt 

olması lazımdır. vardır. reisi Dr. B. Behçet Uz bir nutuk irad Hakkı ve Şeref (Beşiktaş), Adnan. Fa- < Roma şuna kanidir ki 
G) Güreş kafileleri 25 Ağustos 939 -*- edecek. Ticaret vekilimiz de iktısadi ve ruk, Musa, Buduri, Salahiddin, Salim meselesi demokrasilerin A)alall; 

tarihinde fa.mirde bulunacak ve müsa- F mlihinı bir nutuk irad ederek fuarı aça- (Galatasaray)... nın Avrupada ve ltalyanın da 
bakaların ertesi günü bölgelerine avdet U 3 f caktır. Ticaret vekilimlzle Iktısad vekili Ankara 15 (A.A) - Haber aldığı- denizde hayati ihtiyaçlarını t~ 
edeceklerdir. M B. Hüsnü Çakırın ve fuarın açılma tö- mıza göre, iz.mir fuanna gidecek yol- ğa amade olup olmadıklarını IJ"""'"" 

H) Ankara \'C Istanbul bölgeleri, ta- Ü il a se betile reninde bulunacaklarını bildiren diğer culara bilet ücretlerinden devlet demir recektir.» ~ 
kunları ile birlikte ve birer de hakem Tr vekilleıimizle mebuslarımız.ın da birlik- yollan idaresince yapılan tenzilittan Demek ki tahmin edildiği r;-
getireceklerdir. Bu hakemlerin lisanslı, enlerin adetleri te Pazar gUnU §ehrimize gelecekleri öğ- batb yataklı vagonlar idaresince de ya- Oanzigin arkasında sıra bckliJd bit 
tanınmış ve resmi müsabakaları idare et- tezyit edildi renilmiştir. tak Uc:retlerinden yüz.de 25 tenz.ilit ya- metalip listesi vardır. • 
miş olması şarttır. Fuar münasebetiyle devlet dcmiryol- Fuann açılma töreninde, fuara iştirak pıllllUI temin edi1mittir. Mareşal Göringin şahsi ~ 

t) G~ müsabaka tarihleri 26 27 lan ekspres postaları dünden itibaren olan Nasyonal Zeitung açlktail t1At' 
28 ve bitmediği takdirde 29 Ağusto~ ta~ teZ,}it edilmiştir. Aydın, Afyon ve Ban· Post::t ve telgraf Defı·ne meseles·ı me.ğa sıPnoıloı·antyaı·yornm. taksimini, paıçJi' 
rihlerinde olup güreşler fuardaki açık dınna hatlarında her gün ekspres i~le-
hava tiyatrosunda yapılacaktır. rnckte ve fuar ziyaretçilerini ve ckspo- --~- --·-- Yalnız bilmek lanmdu ki ~-

J) Gürqlerc her gün saat 17,30 da zanlnrı taşımaktadır. daresine yeni alınacak Bir hakikat mi? Yoksa le alabilmek ayrı ayrı iılerdir. 
başlanacak ve 20,30 da son verilecektir. Dün akşam Bandırma sürat postası mem rların imtihanları dolandırıcılık mevzuu Hadiselerin seyir ve inkişafı ~ 

K) Güreşlerde bilet fiatleri birinci B:mdrnnadnn şehrimize gelmiştir .. Dev- yapddt- 9 şısında ~evr~lmek istenen manev•-
mevki 35, ikinci mevki 25 kuruş olup let deniT.yolları idaresi İstanbul - Ban- mu.- nın mahıyetı şudur: 
bunda hiç bir kimse icin ayrıca ten:ıil5t dınna hattında devlet demiryoUan cks- . Posta ve telgraf teşkilatına girmek is- Kenıeraltı caddesinde bir kahvede Milliyet prensibi ile cihan ~ 
yapılmıyacaktır. preslerine göre yolcu vapurlnn işlet- tıyen talebeler araStnda dün erkek lise- Ahmet Çallı ndında birinin akrabasına efkannı avlamak, keneli mill~ 

L) Bu müsabakalar neticesinde birinci meld.cdir. sinde bir müsabaka imtihanı yapılmış- ait defineyi bulmak maksadiyle üfürük- tahrik etmek, Danzigİ ele ~-
gelecek trumn:ı Izmir fuar komitesince Yataklı vagonlar :i.dare:;i de fuaı· mü- tır. çülük ve dolandırıcılık suretiyle Muzaf- yolile de fngiltere, Fransa ye P"'1" 
birôOyfik kupa ve ayrıca he.r 'k.atngori- nasebetiyle İzmire geleceklere yüzde imtihan heyeti merkez posta ve tel- fer ve Halil adlarında iki kişi tarafından yanın prestijini kırmak, veriletr ... 
nin birinci ve ildncilerine madalya ve- yirmi beş temilAt yapmaktadır. gı-af müc:lürii B. Beıa. Vefa. po.ta mü- bir mlkdar parasının almdıjtmı, Ahmet tün teminatlara ve enerjik~ 
rilecektir. DcvJet dcmiryollarmm tenzilatlı tari- dürü B. Mahmut. Tdgraf müdürü B. Çallının, zabıtaya şikıyeti iizeıine suç .. rağmen Almanyanın dilecfiiinİ ~ 

fclerinin de tatbik.ine ~ıştır. Nazif, pak.et posta müdürü B. Mehmet luların yakalandıklarını yamuştık. mak kudretini haiz bulu.dul- tir 
-*--.. Aliden tqeilül etınitti Adliyeye verilen Muzaffer ve Halil, rafı inandırmak, korku .Jmakbr· 

Veraset ve intikal Mektep ihti vacr Bir İfc. inin ayağı l..ise müdürü B. Hilmi de imtihanda üfürüıcgülük ve b'ıyücülükle al&kalan Çünkü Danzigin arbsmde tf/1!!I" 
• • • ııazır bulunmQftllr. bulunmadığını söylemiş, Ahmet Çallı- nen daha bir çok malsadlar ;.,IJI· 

oergısı nızamname- Tedbirler vaziyet Bir kazaya karban gitti imtihana elli talebe iftirak ctmiftir. nm Milli mücadelede Çal havalisinde çe- Bunları istihsal için adım admt il' 
ıinde bir Jeğişik/ik anlasddıktan sonra Dün öğleden sonra Halkapınar istas- Banlar liac ve orta Okul mezunlandar. te reisliği yapan Necip adında birinin )emek, cihana korku salmak~ 

mı alınacak? yonunda lokomotif deposu önünde bir Dünkii imtihanda muvaffak olanlar pos- akrabası olduğunu, orada çete reisi Ne· kullanılıyor. 
yapı/Jı Bu sene ilk ve orta okullara kayıt ve k~ olmuştur. . ta v~ tefgTaf teıkilitına memur olarak cibin gömülü bir definesi bulunduğunu Bütün bunlar göz önünde totı" 

icra vekilleri !..yeli, maliye vekA!etl· ka~I ôçin mü~aat edecek taleben;. ~ manevra ~"""". hır loko- almacaklınd". LUe 'lnenuıluuıa yeni söyliyerek dcmiş1enUr ki : (ursa Danzig meselesi yalnız 1Jir "'1'. 
nin teklifi üzerine veruet Te intikal ver· ~e. fazla olacağı ve mevcut okulların mo~ıf, .~eh~et adında hır ış~ıy_e çarpmış bareme göre yirmi lira asit maaş, orta - Çele reisi Necibin, beraberinde iki rin mukadderatı işi sayr'lamu. 
pa niıamname..inin on d<>kuıunc.u mad- ıhtıyacı kar~ılaınıyacağı sanılmaktadır. ve ışçınm hır ayağım kesmışlir.. Meh- okul rnezunlarına da on liTa nsli maaş yüz zeybek vardı. Dağlarda yaşıyan bu Danzig meselesme, polOftya ._., 
4le.ini deiittirmittir. Yeni maddeyi ya· Şimdiden bu vaziyete karp alınacak met derhal hastaneye kaldırılmış ve ha- veralecell.tir. çeteye köylerden zaman zaman at üze- rarlarmın katiyet ve samim=,eti W 
a17oruz: tedbirler. mektepler açliıp talebe nam- ~tahkikatına müddeiumumi muavin- -- rinde heybe dolusu altın, güm~, veyi- lıdır. • 

cölen kim ... nin veaib mmtenid zedi kayıt muamelesi tamamlandıktan ;:n:a.denıB. Ethem Tiifenkçi oğlu tara· Vali ve Kaym k l yecek getirilirdL Danzig m~ele9'ine, I~ -
borçlarile kanunun 13 üncii maddminde sonra kararlaştırllacnkıır. Jz.mirde okul n n e konmuştur. a am ar Milll Milcadclenin sonlarında çete re .. transanın şerefi, teahhütlerine ~ 
zikredilen borçlar ve muraflar. -nan.le- ihtiyacını karşılayabilmek için yeniden -*- Teltlş raporlarım çok isi Necip, beraberinde bulunan iki tene- kati bağlıdır. 
rine intikal eden yergiye tibi ve pyri bazı _ilk ve orta okullar açılması icap ede- POLİS DiV ANI sarill yazacaklar ke altın ve bir teneke gümüş parayı Çal Nihayet Dar-zig meeeleeifte • ..,., 
·"Lı· mallann L---·•-!..le mu-. ____ .,,_ __ ccktır. Polis divanı dün öğleden sonra emniyet dağl d b" · · · bü..ı:x.· . br h · · k dd L_lfl . .S-
pUJ .. ,. ... cu"' .. "' I.CDll8UCD Vali ve kaymakamların de\·ir ve tef- arın a ızım yerını .....,muz ır cep esının mu a entb ,DBJrfJiı,lt' ... 
takdim olunarak her birine isabet eden -.~.- mildürlUğü kısmı adli reisliğinde top- yere gömdürdil .• Bizlere itimat ettiği R A ....,, 0119 .a..: 

Kooperafil birliklerine lanmış ve bazı polislere aid tahkiknt ev- tiş raporlarının tanzim şekilleri hakkın- i,..n paranın yerini bizden gizlemezdı·.. ~a. "_.., 
miktar mezkur kıymetlerden ayn ayn asıl rakı üzc.rind ·· ak ı rd b 1 k da dahiliye vekfiletinden şehrimizdeki ~· -*.....,.,. 
indirilir. Tahriri telde tibi vcsa.ikin kanu- D dahil Olacaklar? .. kararlar veı:::::. ere e e u una:"a alô.kadarlara bir tanılın gelmiştir.. Bu Ahmet Çnllı, çete reisi Necibin akra- .. 

nen muayyen olan veya tarafeyne busu· c!~:::: =~°!::~ ....:.-,çp:~ -*- tamime göre raporlar, teftişlerden bek- ~ası ~d~ğu için bu define kendisine ait- Kız~~~~!!'k!'ı!eıu-, 
si bir tekilde yapılmasa kararlqtınlnuf ~ İ !enen faydaları temin etmek içın· nok- tır.. e inenin yerini kendisine göster- ~ buluruuı akitlerde tek.arrür eden tekilde lifleri birliği umumi heyeti toplantısında talya konsolosunun meğe karar verdik .. Fakat bunlar böy- tirttiği halk tipi gaz ınaskelermia 

P
amuk mahsul! · · de h"' koo ,.

1
·yare..: sansız yaz.ılacak, biri vekalete gönderil- 1 <>ıkarıld•••ını yazmurtık. Qetiri1eB ;t/11' 

olması lazımdır. Bunun haricinde bulu- crının sa~ • pera.- ~ .._ mek üzere raporlar iki niiSha olarak ha- e mühim ve ~ü~ük bir defineyi meyda- -s "*' 97 t/11: 
nan vesaik, borçlar kanununun f 2. 13 tilleri birliğine alınmaları kararla~tırıl- Şehrimiz. Italyan ceneral konsolos:.ı zırlanacaktır Tefüs esn d .. "l na çıkarmak ıçın bazı masraflar yap- kelerden çoğu satılmış, ikinci parti ":...i 

5 ddd 
mıştı dün öğleden sonra vali B. Ethem Ayku- • · "' asın a goru en, k bu . . d maskelerinin gönderilmesi için ~ 

ve 1 inci ma eri ahlcamma mutabık · tetkik edilen, yapılması icap eden işler ma , . nun ıçm e pera bulmak lizım.. ~ 
ise kabul olunur. H?ber aldığımıza göre, bu sene yalnız tu makamında ziyaret etmiştir. hakkında düşünceler '"'apılnn b"t·· . dı .. Bız de Ahmet Çallıdan yapılacak merkez neıilinde ~ebbilste 

JL-metgaAhı. .... bancı ---''-'L-•te 1.._ Nazilli ve Aydın havalisinde bir miktar Pam-• mu··stabsDI - . " u un ış- af k b'l b. mikdar mustur. ..ı. ~ ~- ıncnuCILC\ uu- aa eft ler vazih ve kat'i ifade ile tesbit edile- masr a mu a ı ır para al- ~· 
l 

··ıe effan bo ._ __ .ı ,_ __ pamuk müstahsili, kooperatifler birliği- dılc K .:ı,_._1 dol ndırm hi bir Halk tipi maskeler altı linJ• 
anan mu v ın rçıanuuan yaıau:; 

1 
-- cektir. .. elluııNrn a ayı ç · va-

T- k. d . A b. k 1 • ne a macak, tecrübe yapılacak alınacak S rh lukl h k kit d:~..r.--...ırır • maktadır. 
ur kıyıe ealvlergıyeL~~tl~l~edn-~).~e gayrı neticeye göre gelecek sene muhtelif ının- a os a a aret -*- ~\UU~ --:-;:;;;::~-:-;:::;:;:;;::;-=.=::;;;;;;~.,. 

men u m anna UIAll~ e ~. <mer- taka1ardaki k 
1 

. . . İkiçe§Illelik Şan sokağında Dramalı Suçlulann bu ifadeleri karpsmda tZI\fiR ASKERLtK ŞUBiS1iU1•~··~ 
hun menkul ve gayri menkul emval gi- edilecektir. pamu çu ar, brrliğe ıthAl Celal, sarhoş olduğu halde bir alacak Vilayetimizde aIAbdar daire, defterdarlığın wrzarı Devlet memuru olup ta heatlS ';. 
bU kabul edilir. ORTA MEKTEP meselesinden Mehmet oğlu Ahmet Sir- Şa• hast,alqp •almadı. dikkatini celbetmeğe karar vermifti:r. menliğe terfi etmemiş ve termsJe&f9 # 

ölen kiımeııin ticari borçları varsa. muaııım· ıı-"'l imtihanları keciye hakaret ettiğinden yakalanmıJ"' va· -- iki sene geçmiş olan piyade ..... ..MI' 
bunlann ticari defterler ve bunlara ait k d G li tır.. ayetimi:z Veteriner tqkil&tmm aç- AJ kt lerin (yarsubay) 5 Eylül f3f dl -:;:. 
tevsik edilmesı· laAzım -1:-.> An ara a azi terbiye enstitüsünde -*- tığı fiddetli ve ..b mücadele neticesin' sanca a l d b 1 L ~lf ~- .... ~cuı b """"nd 

1 
arın n u unmnA üzere - JPDP d4 

u nym on """'i' e yapı acak orta okul çift tırnaklı meydanlardaki pp huta1ağı "6J .. -
F tm -•- öğretmenliği imlilıanı geri bu·akılmışbr. Bakkal mı?- tamamen .ı;._ l!ütiin köy! • • Bir byıık de9l'ildi.. ja sevkedilcceklerinden - :;;:;ı..-

a ayı kaçıran Maarif vekaletinden şehrimiz. kültür Esrar tüccarı mı?.. sevinç verici bu~ miina--~ ~ Dün AI.ancakta deniz.de bir kaza ol- tetkık edilmek üzere " 1Mıl ~ 
yakalandL.. clirektörlug·· v üne gelen bir telgı:afta kurs Selvilimescidde Selvili sokağında bak- velce _ b-_._ ,1~ .-:L-- lan __. dev mUf(ur. Öğleden aonra bir yelkenli ile memuriyete ait aldıkları maafl .. a.ır 
t< .. - kan ö k 'L·· ,._;ı_ B t kal.l k d a· ·tli M ,,..p ... waug.ı ~ 0 yener e- - l · d tastildi bir vesika ile biıtlktı9 • _.~. 
.. L&U.:ııya ın me .a.oyuuuc u ga- kaldırıldığı için enstitünün asli talebesi ı e en ın · ehmedin dükkinın- k" baatalık k donl ve uzu enn c mayolarilc denize gez- .ı/" 

garistan göçmenlerinden on beş yaşında olmak şartlarını haiz bulunanlardan is- da esrar satıldığı zabıtaca haber alınmış ı or. an tamamen kaldml- meğe çıkan Jda'VU% kaptan B. Zühtü ile tos 939 gününe kadar ,-.,. oıtil*2 
Fatma adında bir kızı kaçırıp bir gece tiy--'--'- y·ırmı· ı..... E.vlül..ı- yapıla-,_ ve arnştırma yapılml§tır. Mehmedin mı§br. Fakat cıvar v.iliyetlerden bazda- B. Tabir admdw iki arka.da _:..Jd ti ı_an lüzumu itan olunur. ~ 
'L,.--2_ b h k d aueruı ~ 'J OıC ~ d~kkan rınd.a faP butahğa laeniiz - cdi~· . . §. ru e e 9iiiıiii!iiiiiiiiİİİİİİİİİİİİİliıiİittİİİİİİİ~!-~--~ 
.a.uua ir ende için e zorla alıkoyan asil talebe imtihanına ve istiyenlcrin de u ve evinde yirmi beş gram esrar h ih aonm gı çn esen inbat ,.üziinden kayt}tlanmn kapak- • 
Yahya ı·an..l---'ar tarafından ttrtulmıuı tilıanma buluum ...... ·- Su..lu L 1 _..J ayYan racatma mcn.u karantina ted- ' il d . d-Lülm· ütJ• • B c· T. - ~ uanıuu -s 21 v-ır..ı.:ı_ yapıı,.,. ... ,,. -L•:.....ı 1·m · _ .. ~. ~ ya.a anmış ve ~ b. . h ..anma• e cnıze o-. er ve ıs- • ıuseppe ıUI ,,,.. 

ad1iy erilmi 
,,.,,,. u.ıue CllU.)'"' liyeye veriJ:m;•Hr. ırı. enuz kaldırılmamı .. tır. . d d b l I d ve eye v · "ştir. girebilecekleri bildirilıniJtir. ~ y tım a a a§ amıı ar ır. ları, 

Bı ... """ .. 1 8P toplanıyor.. -*- ihraç edilecek hayvanlar, lzmirdeki Alsancakta nokta polis memurları ka- Romada mukim IJ. ye .... 
~ :········································ h ff h ~. ,.., 1 - Yemi§ çar~da Bayburtlu Yu- B. K-•I ..,_..... _ _.._ ·.· Gelen/er, G;..ı•nl•r: ta n huz ane

1
de yedi gün bekletilerek zayı görmüı ve vaziyeti telefonla mer- Armando FragİacOlllO.,. y.:_ 

suf oğlu Boz Bekir, Konyalı Mehmet oğ- Mezuıl b:i: ~ua- ..... ~ ..................... ~~ .... =: ... : mud'ıa ede 8 tmhda buluaıdurulacak ve keu l>ildiımiı!eTdir. Bwıun üzerine kaza cukları, Romada muldlll S. i 
lu A~dullah Maden ve Konyalı fsa oğ- \inlerinden B. Kemal Berka.rda §ehrimi- lznur mebusları B. Reşad Mimaroğlu on an eonra i raç olunacaktır. yerine polis motörü gönderilmiş ve ka- Bn. Fondra ve ~ .. pr 

lu Ecir Tepebaşırun ilzerlerinde birer ze dönm~ ve dün vazifesine kıslamış- ve Bn. Benal Anman !lstanbuldan, De- -- zazedcler kurtarılmıştır. Polis motörü ve Bn. Fragiacomo ft ~ 
ı...-L bulun--'· al•nnnn- · nizli mebusu B. Yusuf Başkaya Denizli.. A k h b d lm '-- ı.. w d k k rı, 8. •e Bn. Devf!8 ft ...... 
""'a4n Clrcll!> ~~·""'S'-· tır. çı mu e au o. UJ ouuı .IUly·ıg·ı a ar asına ta [l· " ol .. -

• ~]--le A ... ;,,.., _,__v d den, Dr. B. Kazım Sanamlı Istanbuldan a re ' k 1 t 8. ve Bn. Lı'ugı· Ti•.... 
c. - ':s"'"''"' eı:u "'""""1!"• :wıuıgm a otu- * - • ra ırnana ge ırmıştir. 

ran Bursalı Hilmfnin üzerinde bir bıçak - - İstanbul hıfzıssıhha müzesi müdürü Dr. Çeşme if~e fJeledi"esin• -•-. rı, hısım ve akrabalan. ) 
bulunarak almmıştır. Alacak yftriinden_ B. Nuri Al-pcnser Istanhuldan, Balıke- "' B b (Tevetlüden fra,P.__. 
Karıya dayak d:= oğl"":a ~"III ~ Kbir~alam~mese~~ sir mebusu B. Hilmi Şermetli Aydından den şflıôyet eden zata: orsa ınası AMELIA TIUS' ~ _., 
tdır , ısmau ıı:aA şehrimize gelmişlerdir. Gnzetcrnize neşredilecek şikayetlerde Yeni ilave inşaatı Vefatı mün~ W' 

a mı.- lesinden eniştesi Mehmet oğlu F.min ile Maliye müfettişleri• ''n B. Nedim şikayet sahibinin hüviyetinin bizce bi-ı bitmek üzeredir aürlerine istirakinizdea '! • 
Keçecilerde Ali efendi camiinde Kaya kavga et.n;..+;.. Akan ç B Ekı Til k T • · 'A 1...1...a .. t-..:.ıl ~ı F .k rr.:: ı -~ eşmeye, . ·c.n ·r ey irc- linmcsine lüzum vardır. İmzasız ~ikllye- Borsa binasının tevsii için yapılmakta aıze samımı lefeKllmA--

og u 'ru vgurlu karJSI Mehmet kızı Emin, İsmail! sopa ile )'arnlamıp \'e • e .. :raa• bankas w· +r;.,· B Ahm t ti · · dık c1r d" • l Glllizarı do\du ünden yakalanmıştır. yakalanmı"tır - .., " • ... .. ı m e~ı . e nızı yazama ... A esin.izi gönderir- olan inşaat yakında ikmal olunacaktır... ırır er. 
" Ziya Çeşmeye gitmişlerdir. seniz alakadar o~uruz.. Yeni inşaat on bin liraya mal olmUJtur. 



Milli Şef Edirneye gidiyor 
Cümhurreisimiz dün Başvekille iki 

saat görüştü. Mareşal Çakma 
Edirnede kıtaatı teftiş etti 

lstanbul 5 (Telefonla) - Reisicüm
hur Milli Şefimiz tnönU bugün Florya 
deniz köşkünde öğleye kadar istirahat 
huYllrmuş ve öğle üzeri, kutra He bir te-
llezıüh yapmışlardır. 

MiW Şef, öğleden sonra 17,30 da baş
~ekiı doktor Refik Saydamı kabul et
ınişler ve yanlarında iki saat kadar alı
koyarak görüşmüşlerdir. 

Rcisicürnhur, akşam üzeri ailesiyle 

birlikte motörle kısa bir deniz tenezzühü 
yapmışlardır. İnönü yarın öğleden evvel 
manevra sahasına hareket edeceklerdir. 
Kendilerine başvekil ve şehrimizde bu
lunan vekiller refakat edecektir. Umumi 
müfettiş Kazım Dirik Milli Şefi karşı
lamak i.izere Çorluya gitmiştir. 

Nafıa vekili ve bazı mebuslar bugün 
Edirneye varmışlardır. 

Istanbul 15 (Telefonla) - Edirneden 

bildiriliyor: 
Dün geceyi Edirnede ge; .ren Mareşal 

Fevzi Çakmak bu sabah maiyeti erkanı 
ile ve manevralara iştirak edecek komu
tanlarla birlikte manevra sahasına git
miştir. Manevra vaziyeti almış bulunan 
kıtalnrı boştan başa dolaşarak teftiş et
miş ve yine maiyeti erkfuıiyle birlikte 
bu gece geç vakıt Edimeye dönmüştür. 

Harekata yarın sabah başlanacaktı:.-. 

Moskovada ne kon.uşuluyor 
Bir habere göre Sovyetler bir Rus -
Japon harbinde de lngiltere ve F ran
sanın vaziyetlerini anlamak istiyorlar 

Moskova 15 ( ö.R) - Royter ajansı Londra 15 ( ö .R) - cDeyli Telgraf> ki Sovyet heyeti murahhasası anlaşma 
hildiriyor: gazetesinin Moskova muhabiri bildiri- esasının Ingiltere ve Fransa tarafından 

4 Üncü günilne girmiş olan erkanı har- yor: Sovyet Clelegeleri beklendiğinden 1 derpiş edildiğinden daha geniş hatlar 
biye müzakereleri normal ıekilde, ha- daha geniş bir anlaşma esası teklif et- üzerinde ara~tırılmasını teklif eylemiş
tırlanan programa göre devam ediyor. mişlerdir. Bu esas Londra ve Parise bil- tir. 
lier gün konferans iki defa toplanmakta- dirilmiş olup bu iki hükümctin talimat- Söylenildiğine göre, Sovyetler birliği, 
dır. lngiliz ve Fransız askeri delegasyon- !arı beklenmektedir. bir Avrupa harbına müteallik meseleler-
l.rının vazifesi Sovyet delegasyonundan Londra 1 S (A.A) - Deyli Telgraf den başka bir Rus - Japon harbı takdi
daha müşküldür. Zira bunlar konferans diyor ki: Öyle haber aldık ki Ingiliz hü- rinde lngiltere ve Fransanın nasıl bir 
Celseleri haricinde kendi aralarında isti- kümetine dün akşam Moskovadan ge· hattı hareket ittihaz edeceklerini de mü
lareye ve her biri aynca diplomatik mü- nel kurmay müzakerelerinin terakkisi zakere etmek arzusundadır. 
lnesiJlerile temas ederek hükümetlerine hakkında bir rapor gelmiştir. Bu müza- Bu gazete, Moskovadaki Fransız ve 
de müzakerelerin cereyanı hakk1mla ra· kereler müsait bir hava içinde cereyan lngiliz murahhaslarına yeni talimat gön-
Por vermeğe mecbur bulunuyorlar. ettiğe benziyor. Fakat inti~aımız şudur derileceğini yazıyor. 

Hava hücumu karşısında 

lstanbul kendini 
nasıl koruyacıık 
Menevralar olurken Istanb ula da bir 

hava taarruzu yapılacak 
Tehlikeyi polisler canavar düdüiü taktıkları 

bisikletlerle halka haber verecekler 
İstanbul, 15 (Hususi) - Trakyada giden sokak başlarına da cburadan sığı-

Trakya 
Manevraları 

lngilizler 
ve 

Londra, 15 (Ö.R) - İngiliz gazeteleri 
şarki Trakyada başlıyan büyük Türk 
manevralarını azami alfilca ile kayıt ve 
takip ediyorlar. 

Sıhhat vekili 
Karadeniz sahil 
vilayetlerinde tetkik 
seyahatine çıktı.-
Ankara, 15 (A.A) - Sıhhat ve İçti-bugün başlıyan büyük manevraların en nak yerine gider!• yazılannı ihtiva eden 

mai muavenet vekili doktor Hulılsi Ala!nUhim mevzularından birini de garp ve levhalar asılmıştır. Mefruz düşman tay-
. dul k taş, Karadeniz sahili vilayetlerinde tet-Oinıalden mUttefik or ara arşı hücum yareleri hudutlarımıza geldikten sonra 

edecek düşman ordusuna mensup hava en az kırk elli dakika zarfında İstanbuJ itikatta bulunmak üzere bugün trenle 
L 1 Sivasa hareket etmiştir. Sıhhat vekili ıı;uvvetlerinin, müttefik ordu arın gerile- semasında görüneceklerinden bu müd-
tinde en mühim bir şehir olan İstanbu- det zarfında halkın kapalı yerlere ve bu seyahatinde muhtelli mahallerde ya-

la baskın yapmaları teşkil etmektedir .. sığınak mahallerine iltica etmesi kabil p:lmakta ~lan h~.stan~ler. ~şa~tını ve b~ 
''7 ,,. .... : d b. taraftan İstanb l ·· ı bil kt• S ~ k mah lli ilü ~yetlenn sıhhı vazıyetını gozden geçı-"-u or u ır u u mu- o a ece ır. ıgına a ne ca 
.:ı_,.aa ~-... :batı _,_-'ken tayyarelenmız· . de tm . k kt . nl . lis recek ve ay nihayetine doğru deniz ~ ~.,. H1U'. e eyıp so a a gezme en po mene- . . İs . . 
Lb 1 b. h'. d ktir B . dinl . 1 hak tarikıyle tanbula gJdecektir. ~ u a ır ucum manevrası yapa- ece . u emrı emıyen er• -
caklar ve hUkümet te pasif koruma ter- kında ahkamı umumiyeye tevfikan mu- Suriye Fransız komiseri 
tibatı alacaktır. ameıe edilecektir. Parise gidiyor .. 

Tayyare hUcumu tecrübesinde kıtaa- Farazi olarak atılacak zehirli gazların Marsilya, 15 (A.A) - Fransanın şark 
tın tayyarelere karşı manevra fişenkleri temizlenmesi, yangınların söndürülmesi, memleketlerindeki ali komiseri B. Gab
Ue yapacakları endahtlara şahit oluna- patlamamış bombaların kaldırılması, yı- riel Puauks Beyruttan buraya gelmiş 
<:aktır. kılmış binaların altından insanların kur- ve eski Şanghay ve şimdiki Beyrut kon-
İstanbulun havadan korunması için tarılması, yaralıların tedavisi için müte- solosu olup mezuniyetini Fransada ge

hazırlanan talimatı dün bildirmiştim .. addit ekipler hazırlanmıştır. Bu ekipler- çinnekte olan B. Meyrier tarafından is
\rUAyette, büyük erkanıharbiyeden gön- den mühim bir kJsmı daha evvel talim tikbal edilmiştir. 
derilen zabitlerin iştiraki ile yapılan ve terbiye edilmiş olduklarından emre B. Puauks Parise gitmektedir. Orada 
toplantıda bütün hazırlıklar gözden ge- müheyya bir halde bulunmaktadır. Bun- hükümete şark memleketlerinin vaziye-
Çİrilnıiştir. lar şehrin muhtelif mıntakalarmda em- ti hakkında malftmat verecektir. 

Ayrıca gece ışık söndürme için de bir niyet Ami:likleri binalarına veya diğer İtalyadaki bütün 
1aliınatnnme hazırlanmıştır. münasip mahallere yerleştirileceklerdir. Alma nlar İtalyan 
İstanbula havadan taarruz tecrübesi- Hava bombardımanına karşı İstanbu- tabüyetini kaybediyor 

ilin ne znmnn yapılacağı belli değildir .. lun emniyet ~miri, Emniyet müdürü Roma, l5 (A.A) _ Yukarı Adige'

llu taarruzun Trakya manevralarının Sadreddin Akadır. Tayyare endahtlan- deki Alman halkı hakkındaki kanun la-
<levrun ettig"i günlere rastlaması çok nın mefruz ısa· bctlerı· Emnı·yet mu""dur·· u··- h d 1 d"lmi t' y yi a<;ı ta i e ı ş ır. eni metne gö-
llıuhtemeldir. Tnnrruzun tarihi vilayete ne haber verilecek ve emre müheyya re, yalnız yukan Adige'deki Alman ır-
tesınen bildirilmiyecek, Trakya budu- nakil vasıtalariyle derhal bu ekipler en kından olanlar değil, bütün İtalyadaki 
durnuzdan vilayete çekilecek bir telgraf kısa bir zamanda isabet mahallerine Alman ırkı İtalyan tabüyetlerini kay-
Veya telefonla vaki olacak bir ihbarla sevkedileceklerdir. betmektedir. 
~lu:,ıet hücumdan haberdar olacaktır.. Mefruz düşman tayyareleri, raket ve 

unun üzerine derhal ve muhtelif ma- torba atmak suretiyle bomba endaht et- imdat ekiplerini davet edeceklerdir. 
~Herde düdükler ötecek, bisikletli po- miş olacakları gibi hava tehlikesinden Bugün öğleden evvel dahiliye veka
llSIC:r.' bisikletlere konan canavar düdük- pasif korunma komisyonunun tensibile Jeti seferberlik müdürü B. Hüsamettin 
dC!-ını öttürerek sokak ve mahalleleri şehrin muhtelif mahallerine renkli şerit- ve vali muavini bay Muzaffer Fatih, 

1 olnşa~aklar, vapurlar düdük çalacak- ler konacak, bu suretle zehirli gaz, yan- Bayezit, Beyoğluna giderek tayyare hü
~ bu suretle tehlikeden haberdar olan gın ve inhidam vaziyetleri tecessüm et- cumu tecrübesinde muhtelif mevkide 
k evlerinden dışarı çıkınıyacak, so- tirilerek alakadar ekiplerin buradaki fa- vazüe alacak polis, itfaiye, can kurtaran 

akta bulunanlar da en yakın sığınak aliyetleri tesbit edilecektir. ekiplerinin hazırlıklarını teftiş etmişler-
ttt~alline iltica edeceklerdir. Kırmızı şerit yangın, siyah şerit inhi- dir .. 
tı Undiki halde şehrimizde 400 - 500 sı- dam, sarı şerit te zehirli gaza işaret ola- Hava hücumlarına karşı yapılacak 
,bnak nıahalli seçilmiştir. Bu mahallere caktır .. Bunları gören memurlar keyfi- tecrübede Tünel de sığınak vazifesini 
~ Utası sığınak mahallidir» diye levha- yeti derhal polise haber verecekler, po- görecektir. Yapılan tahminlere nazaran 

konulduğu gıbi sığınak mahallerine lisler de alakadar makamlardan derhal burası 4000 kişi kadar istiap edecektir. 

Bazı düşiineeler: 

!Jcuzluk 

Acaba kime 
yaramıyacak? .. 

Devletin uzun zamandanbe
ri tahakkukuna çalıştığı mese
lelerden biri de mükellefiyet
leri hafifletmek, hayatı ucuz
latmaktır. 
Sayım, tuz, feker, benzin 

resimlerinin indirilmesi, sine
maların ucuzlatdması hep bu 
maksatla yapılmış hamleler
dendir. 

• Devletin aldığı bir kararla 
bugünden itibaren de Bira da 
ucuzlatılmııtır. 

Biranın ucuzlatılması hem 
hayatın ucuzlatdması, hem de 
yüksek dereceli alkollerle mü
cadelenin kolaylaştırılması ile • 
alakalıdır. 

iki büyük maksadın istihsali 
uğrunda devlet bütçesinden 
yapılan fedakarlığın heder 
edilmemesine çok itina göster
mek zarureti vardır. 

Şahidi olmuşuzdur ki yapı
lan fedakarlıklar bazan şahsi 
kazanç hırslarına vasıta kılın
maktadır. Buna meydan ver
memek için belediyemizin der
hal harekete gelmesi lazımdır. 

Gazino ve lokantaların tari
feleri tadil edilmeli, yeni tari
f eler ucuzluğun hedefi olan 

• maksatlara uygun bir şekle 
konulmalıdır. 

Mesela şimdiye kadar otuz 
kuruşluk Birayı elli, altmış ku
ruşa satan gazinolarda yeni 
vaziyete göre Bira yirmi beş 
veya otuz kuruştan fazlaya 
aattırılmamalıd ır. 

Hele lokantalarda asla yir
mi, yirmi beş kuruşu aşmama
lıdır. Kazanç, o i1e konulan 
sermaye ile mütenasip bulun
mak gerektir. 30 kuruşluk Bi
radan yirmi beş kurus kaza
nanlar elbette on altı kuru~luk 
Birada yine aynı kaz.ancı te
min etmek sevdasına kapıla-• 
mazlar. 

Belediyeler tarileleri yapar
larken her şeyden evvel dev
letin takip ettiği maksat ve 
gayeleri göz önünde tutmağa 

: mecburdurlar. Ucuzluğu baş
; kalarının keselerine değil, hal
; kın menfaatlerine faydalı kıl
E mak icap eder • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Manev;alar dün 
başladı 

----.tr·---
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Bu seyahatinde kendisine, Büyük Er
kanıharbiye ikinci reisi Orgeneral Asım 
Gündüz, Istanbul kumandanı Korgene
ral Halis BıyJktay, ve Korgeneral Salih 
Omurtak refakat etmektedirler. 

Asker mebuslarımızdan emekli Orge
neral Ali Said de, dün otomobille ma
nevra sahasına gitmiştir. 

Bugün, manevraların ilk günü olmak
la beraber, program mucibince harekat 
yapılmıyacak, kıtalar mevzilerinde vazi
yet almış olarak verilecek emre intizar 
edeceklerdir. 

Büyük manevraya, motörlü kıtaları
mız ve modern sistemde, büyük sahra 
ve dağ bataryalarımız, defi tayyare toır 
!arımız, hava filolarımız en geniş mik
yasta iştirak edeceklerdir. Asıl büyük 
harekata yarın başlanacaktır. 

Edirncde manevranın sonuncu günü 
yapılacak kritik ve büyük geçid resmin
de hazır bulunacak olan ecnebi devlet 
ataşemiliterlerile askeri heyetlerin da
vetiyeleri hazırlanmaktadır. Davetliler, 
ayın yirmi birinci günü, Sirkeciden hu
susi bir trenle Trakyaya hareket edecek
lerdir. 

Edirne 15 (Hususi) - Edirne Milli 
Şefin ve vekillerimizin muvasalatlerini 
büyük bir heyecan içinde beklemekte
dir. 

Milli Şefin Trakya ve Edirneye gele
ceği haberi bütün Trakyada büyük bir 
sevinçle karşılanmıştır. Her tarafta tak
lar kurulmaktadır. Bu akşamki trenle 
emekli generaller ve bazı mebuslar da 
şehrimize gelmiştir. 

• __ ..., 
BRATiSLA. V ADA 
Bir futbol macında 
halk Nazi oyuncuları 
ıslıkla karşıladı .. 
Bratislava, 15 (A.A) - Burada cere

yan eden bir futbol maçı esnasında Al
mnnya aleyhinde bir nümayiş yapılmış
tır .. 

Bratislavadaki Alınan ekibi halkı Na
zi usuliyle selfimladığı esnada seyirciler 
ıslık çalmışlar ve bağırmışlardır. 

•Grcnzbote• gazetesi, bu nümayişe 

yahudilerin sebebiyet verdiklerini yaz
maktadır .. 

s 

SON HABER 

1'. K. Plinör uçuşları 
hararetle devam ediyor 

Ankara 15 (Hususi) - Türkkuşu pliınör kamplannda planör uçuşlan fa
aliyetine hararetle devam edilmektedir. Etimesud motörlü kampında da ayni 
faaliyet görülmektedir. Etirnesud' da şimdiye kadar 815 2 uçuş yapılmış ve 
amatörler kendi başlarına motörlü tayyare kullanmışlardır. 

Jnönü kampında 22869 uçuş yapılmış 222 gence A. ve 62 gence B. Bro
vesi verilmiştir. 

ÖnümüzCleki günlerde yüksek yelken uçuşuna başlanacaktır. Her iki kamp
ta yapılan uçuşlarda hiç bir kaza olmamıştır. 

Artvin Halkevi gençlerinin köy
lerde Folklor tetkikleri 

Artvin 15 (A.A) - Çoruh ve Kars vilayetleri hududu üzerindeki Billilam 
yaylasında, civar kaza ve köyleri halkı ile yayla halkının mevsim dolayısile 
toplanmış olmalarından istifade edilerek folklor tatbikatında bulunmak üzere 
yaylaya gitmiş olan Artvin halkevi gençleri dün buraya dönmüşlerdir. 

Gençlerimiz. bir hafta süren ikametleri esnasında faydalı tetkiklerde bu
lunmuşlar ve bu yayla toplantısından istifade edilerek güreş müsabakaları, 
cirit oyunları tertip edildiği gibi milli temsiller vermişlerdir. 

Rumen kralının nutku 

''Rumenler memleketi 
müdafaa azmindedir,, 
Bükreş 15 ( ö.R) - Kral Knrol bugün bir nutuk söyliyerek demiştir ki: 

« Sulhu seven her kimse, Avrupa hudutlarının halen mevcut olan §eklinin 
bir düqya f el ak eti tehlikesi ihdas etmeden dcğiştirilemiyeceğini anlamalıdır. 
Rumen milleti memleketi müdafaa azmindedr.> 

Nutuk Köstcncede filonun teftişinden sonra söylenmiştir. Geçid resmi. 
Veliahd Miııelin gemi mülazimi rütbesine geçirilmesi münasebetile yapılmış· 
tır. Rumen filosu bazı lngiliz torpido vedetlerinin ilavesi auretile takviye edi
lecektir. Bu gemiler çok kuvvetli motörlerle tahrik edilecek, 4 torpil tübü ve 
tayyare dafii toplarla mücehhez olacaktır. 

Slovakya da Polonyadan toprak isti
yor ve tehdide başlıyor 

Brntislava 15 (A.A) - Nazilerin naııiri efkarı olan cGreuzbote> gazete
sinin bildirdiğine göre, umumi bir içtimada bir nutuk irad eden Slovakya 
propaganda şefi Sano Mach, geçen sene Slovakya tarafından Polonyaya ter
.lcedilen cJavorima> mıntakasının her ne bahasına olursa olsun Slovakyaya 
avdet etınesi lizımgeldiğini söyliyerek deınİ§ir ki: 

- Slovakya, icap ettiği zaman silaha sarı1mağa azmetmi tir. 
içtimada bir kaç Alman gazetecisi hazır bulunmuştur. 

Çin mukabil taa.rruzu 
Muvaffakıyetle devam etmektedir 

Hong-Kong 15 (A.A) - Chekiai ajansı bildiriyor: 
1 Ağusosda başladıkları mukabil taarruza muvaffakiyetle devam eden Çin 

kıtalari mahalli müdafaa teşekküllerinin yardımile Vangmoon civarında kain 
Chungshn mıntakası sahillerinde geçende karaya çıkan japonları geri püs
kürtmüşlerdir. 

Japonlar, Çinlilerin tazyiki altında gemilerine iltica etmek mecburiyetinde 
kalmışlardır. 

Bu gemiler, lngilizlerin kiraladıkları arazinin garbinde Saezn istikametinde 
uzaklaıımışlardır. 

Hsinking 15 (AA) - Oomei ajansı. Nomonhan gölü civarında hudut Ya· 
ziyetinin değişmediğini blidirınektedir. 

Holstein nehrinin aağ sahilinde japonlar muntazam Çin kuvvetlerinin ve 
çetelerinin müteaddit taarruzlarını püskürtmilfler ve altı Çin tayyaresi düşür· 
müşlerdir. Japon tayyareleri de ayrıca 13 Çin tayyaresi dü Ürmüştür. Japon 
tayyarelerinden ikisi üasüne dönmemi§tir. 

Sovyet - Mogol kıtaları ile Japon
lar arasında çarpışma devamda 

Tokyo l 5 ( A.A) - Aıahi gazetesi yazıyor: . 
Hsinking' den aldığımız malumata göre, Sovyet - Mogol kıtaatı Nomonhan 

etrafında japon kuvvetlerine taarruzda devam etmektedir. Burada 2 7 Ma
yıstanberi kanlı çarpışmalar olmaktadır. Sovyetlerin Holstein nehrinin sağ ve 
ıol sahillerinde mevzilerini tarsin etmek yolundaki gayretleri her defasında 
akim bırakılmıştır. 

7 Ağustos gecesi bin kadar Sovyet piyadesi süngü ile bir taarruzda bulun
muşlarsa da 80 ölü verdirilerek rical ettirilmiştir. 

Amerika ve Çin 
Bir Çin 

ticaret 
gazetesine 
ateşesinin 

Amerikan 
beyanatı 

Hung-Kong 15 (A.A) - Chekiai ajansı bildiriyor: 
Ş:ınghayda çıkan cChina Pres;ı~ gazetesine beyanatta bulunn Amerikan 

Çin ticaret ateşesi Julen Arnold, Amerikan efkarı umumiyesinin vaziyet hak
kında ııimdi bir kanaat edindiğini, Amerikalıların uzak şark .hfıdiselerile ya
kindan alakadar olduklarını ve haklarına riayet ettirmek lazımgeldiğini anla· 
dıklannı söylemiştir. 

Arnold, Amerikadn bir sene kaldıktan sonra geçenlerde Çine dönmüş
tür. Mumaileyh infirad siyasetinin sona erdiğini ve Amerıka halkının şimdi 
eskisinden ziyade dünya hadiselerile nlukadar olduğunu iliive etmiştir. 

Şanghaya dönmeden evvel Amold, Çinin cenubu gabi ,nıntakalarını ziya
ret etmiştir. Mumaileyh Çinlilerin endüstrilerini Sechnan ıhıntakasına naklet
mek hususunda gösterdikleri mahareti ve harp halinde bulunulmasına rağmen 
endüstri sahasında görülen faaliyeti takdir ettiğini beyan etmistir. 
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Umumi Harpte v Cephede Yurt peşinde 
~---

Mevlevi aburu 
- BAŞTARAFI 1 1NCİ SAHİFEDE -
rinde dolbgtığı ve hatta Kuşadası lima· 
rıına kadnr sokulduğu şayi olmu~ ise de 

atilrak. ·adarlara gelen malumata göre. bu Fuar ı·çı· Dr. Behçet Uz. 
Haberden 
Ifcıklen -3-

Paşa Cüb · eli 

isimde bir vapur Kuşa.dasına gdmemb· 
Yazan 

Rahmi Yağız Yalnız, alınan malumata göre, bu va- d • h ı d ı • 
pur içindeki yındsuz yahudilerle Fenike .anıza ata l ar ve zmı• Mevlevi limanına çıkmak için yaptığı teşebbüsler 

made • 
1 

YAZAN: or. G. A. 

Eaki zamanlarda kimya ilmi eYbabına 
göre insanlara daimi gençlik, ebedi ha-

/ ___ ,. .ı ııl • en yat verecek olan maden, mııue eon 
Enver 

Taburunu teftiş et i 
bOF\ gittikten sonra. oradan komanya. ı ki e • d tt • 
su ve ııaire aldıktnn soma aynlı:nış ve r~· ge ece erını vaa e ı 
meçh~l b~r isti~~~ git~iştir: ~-u ~ha- C k~:!i :ı:~ı o~a;:1:~i zehirlemeden 
aı sahillerıne geldıgı ı e bır yıacuan ı a- dığ ndan 

b k ·mk.a bul ama ı - O aöylediklerin diin iç.indi paşa.. En.ver pqanm u aceleci karakterine rettİT. _ BAŞTARAFI 1 lNCl SAHlt'EDE -ıfile tavsif edilmesi lazım gelen pavyon- yutturmo. 1 nı un 
1 

..,
1 
•• 

ek · -'" 1 d f k T-'" d · A --1·w d b. b unama••• v DOn içini Bugün bu mcm.l ette ısyan cleıfuet c en sürat i ri de wat paşanın Mtıamafih vapurun Akdeniz aa1ıille- Saydamı İzmir ve fuara teşriflerini rica lar vardır.. aımı ge • .....,ıge e ır çııre u 

baFTilğtnı açacak babayiğit göremiyo- itirazile aralandı. rinden uzaklaşmadığı, yolcuları yurdauz maksadiyle yapmıştım. Başvekilimiz bu Fuarm bu sene, bilhassa enternasyo-
1 
tı. . lA . ondan 

rum ben l Değil softalar, çekirdekten ye· - Hemen şimdi mi P !la imkanı yok. mnscvilcri çıkarmak için bir kara parçası ricamızı kabul et~ ve manevraları nal karakteri daha mütebarizdir. On bir Altından sonra kc~edilen p atın ltın· 
tf~. cephelerde vücudunu delikdeıik Şu anda ne meıayihin isimlerini bir ara- aradığ, muhakkaktır. müteakip İzmire şeref vereceklerini va- devlet, hepsi birbirinden farkh ve güzel daha pahalı olmakla beraber ona a 
ettlrmi§, acar komü.ıı.cılar bile buna cesa- ya topLyabiliriz. ne de halkı tel&.şa düşü· detmişlerdir. Bu arada . İzmire ait muh- pavyonlar yaparak keneli smat ve kültü- daki hassayı isnat ec:lcn olmamı§b~ . 

ret edemez. Sen neler söylüyorsun, han- rebiliriz. Siz şimdi işi bana bırakın. Lord Ha lif aks telif vekaletlerde bulunan bazı iŞ}erimi- rel terakkilerini ve en son mütekamil Buna k~, imdi gençlik ı:n • ~ 
gi sankh efkiyadan, ihtilalciden bahse- memleketin her tarafındaki §Cyh. dede, zi de takip ettim .. Diiri Ankara radyo- şckiTierini fuarda göstereceklerdir. diye bilinen maeycziyom made~id.iı-
dirorsun) bab • müderris ve clersiarnlann isimleri- - BAŞl'ABAFI 1 İNCl SAHİFEDE~ sunda fuar hakkında bir de konu~a Diğer taraftm bizim milli varlığımızın Evet, fotografçılarm ıgece ~.ı.. 

Talat paıa sGkOtunu muhafaza ediyor- ni çlkarttırayım. Banlard:ı.n işimize yarı· fabrilc:ıları o suretle hazır.lanmıştır kı yaptım.. da gösterilmesi için hiç bir fedakarhk- resim çekmek için birdenbire parla°"':" 
du, bıışkumandan vekilinin bol keseden yacaklannı kestirdiklerimi seçeyim. On- hava hücuml~n halind~ bile tam ~dı- İstanbuln, Cümhur reisimiz Milli Şef tan çekinilmemiştir. Her türlü hazırlık- lan ma.nyeziyom. Hayatımıza c .. eıı9ik 

ğu palanalan RSinİ çıkarmadan lan birer mektup veya telgmfla buraya ınanla ~~klerd.ir. Heı-nevı harp İsmet İnönüne İzmirlilerin iştiyakını lar yapı~ biın istisna her geleni mem- ışıUannı veren de bu zni.den oldugu ...-
edi. O, sözlerine ara verince izah dAvd edeyim. Bir meclis kuralım. O .malz.emesinin en modem cin~i. şimdi- arz ve İzmire teşriflerini istirham için nun edebile::ek tedbirler alınmıştır. laşılıyor. Hem de eski zaman. •iın1'8 _. 

ettir meclisin vereceği kararla gönüllü tabur- den kafi miktarda stok edilmiştir. ~ geldim .. Bugün kendilerinden kabulümü Bu sene fuarımıza resmen iştirak eden babının altın için dedikleri 1ribİ. bir kr 
- Bugllıı. harp vaziyetinde bulunan lan te ·1 eder, t.eçhizaılarıru tamamlar, vatan ve ihtiyat filol~ ~e~ra halin- rica ve bunu arzedeceğim.. ecnebi memleketler İngiltere, Sovyet runtu olarak değil, canlı k...,laru:a gd" 

ve idaremizin mesueyetile çekip çevirdj.. faaliyete geçeriz. dedir. ı3oo tayyarenın iştiraki~~ yapı- İzmir enternasyonal fuarı, bu sene, Rusya, Fransa, Almanya, İtalya, Polon- cini, ihtiyarım kimyaca tahlü ederek 
~l ranlı devirde biT de bunları zoraki O günkü münakaşa üç ittihatçı nazırın lan son hava manevraları I~~ bom- her senekinden daha guz·· el ve daha mü- ya Romanya Yunanistan İran Filistin gençlerde çok, ihtiyıularda pek az b.-

b d ta·-~-lerınuı kuvve- 1 
' ' • at&erlikle baıımıza bdA etmekte m na ara mda bir kaç saat süren uzun bir ııe- ar ıman ve avcı . "'iı:'= tekfunildir. Bütün hazırlıklar bugün da- ve Lübnan cilmhuriyetidir.. lunduğu için.. 

vole diyorum. Bana. kalına bunun tntbik ansla itmam edildi. Talat paşanuı bu ınu· tine parlak bir delil 0 uştur. hi ik 1 d.1 · ·b·.1:.:. T .. k ühcn' d' B eml k-ı.J d k... .. ; • 1 il · fu y- d uzda kireçle yeziyOIS ' M bu • nsk liğin kabul.. üzerine ma e ı mış gı ıuır. ur m ıs, u m e ıı:uer en ~nm e ç erı - ucu um . 
c etini daha kolay ve daha basit bir hik ve yerinde tertibatının tatbikına ge- ec n miliser kışl 1 __ uyapılı. mimar ve dekoratörlerinin hazırladıkla- arın açılış merasiminde bulunacaktır. biribirine zıt iki mühim madendır. Man-
• ...1..Qd b b'I°. 1 td• her tarafta a...uı }or. kl .. lik ki . çok" ~ e aşarn 1 ınz çi 1

• E lüld siliıh altına . ecek ikinci milis n bir Avrupai ve hatta Avrupadaki eş- İzmir fuarına geleceklerin her türlü yeziy~m~n ço ugu gen~ •. recın 
_ Nasıl) 133 t Mamnm üçüncü, 3 34 rebiü- fr:rad e b' ) . ~ . t A~ sü !erinden bir çoğunun fevkinde olan fu- esbabL istirahatini temin için tertibat luğu ihtıyarlık deaıekbr. insanın .,..-

1 '- t ••kil fi et l"Lınnın "- u··ncu··, 1916 m·ılııAdı Ni·-~•n c mm ır_eşmesı ıçm :ınşaa ~m - il l d:l-- - ud L: '-'- tar .,. - Softa ar için an.er mu e e Y un "" ~· ratle yürütülmekle beraber sağlamlığı- ar, her Türkün göğsünü kabartacak bir almınış, gerek hususi evler, gerekse ı er e '-:"'e vuc UD ıu ~e~ eni 
kanan işini bir tarafa bırakalmı, bunlar- 16 mcı Salı günü, sadaretten yazılan bir na da her hususta itina edilmektedir. mahiyet almıştır. Fuarda, fevkalade vas- otellerde yerler temin olunmuştur.• manyezıyom azalır. Onun ıçın ae. Y 
dan gönüllü taburlan meydana getire- tezkereye uyularak dahiliye nezaretinden Miilis .__

1 
l . . . her hafta zamanın kimya erbabı olan hekunl.ıi 

d k M 1 d "L ~ a arıı:ı.ın ınşası ıçın. l _ t.• __ __.,3 • • rla" Um. Konya a ·i t:V evi ergaumın postne- b. .1 # I T 1. sar.f dilmekte J ·ı · l H k • arasında, Yiicuthuu ~-enn tıY& 
- Gönüllü taburlan meydana getir- ,şini ve Mevlevi tan1tatinin reisi Veled d1: mı yon ngı ız ırası e - ngf iZ • • apon fflUZO ere eTl masına mani olmak üzere manyeziyo• 

mek fikri güzel.. Ama( mükellefiyete Çelebiye bir telgraf çekilmi~ ve lstanbu- ır. :-l:ı tekrar ba~lıyacak mı?. yutturanlar da vardır. (Bunu öğrenin" 
Cl&.vet işini muhalefetle ka~lamak ihti- la gelmesi bildirilm~ti. İki can.baz arasında.. y ce, sakın fotozrafçamn elindıe gördüi&-
mati bolunan bu aankb haydutlann gö- Bir hafta ııorrra Velecl Çelebi, maiyeti T .kte !ha ·an da bir ya- nüz manycziyom telini yutrnıya kalklt' 
niilUi hizmete geleceklerin( hiç zannet- dergi.lrı ile birlikte lstanbula gelerek ralamaepecı _ıJ yvlm .. ~ Tokyo IS (A.A) - Domei ajana. Japon • lasiliz müzakerelerinin y mayınız. G~ kalmak ıiçin m nyeziyoo' 

v-~ ac;ı o ~~....... _ _ı. 
memf drazamm hU%Uruna çıkmlŞtı. A . . dar bir hayvan kında ve bdki de l 6 Ağustosda tekrar ba;lıyahileceiini lııabcr vermektedir. , yutturmanın yolu vardır Onu ela aııc-

Evveli bu gönüllü ocklini kabul iLK CöROŞME VE KARAR Selaniklı canbaz ~y ' Londra 15 (AA) - De,-li TelçaI &'azeteai. Tokyo müzakerelerinin mu- miitabasaıslan bilir.) 
alım satımı işinden Izmirü canbaz Ha-

ed · Sonra tatbiki çarelerini dü -nü- Vded Çelebi, drazam Talat paşanın •• ~l~...ı... Cmı vnffabyet ihtimalleri hususunda bedbhı gözükmektedir. , Bu mM!enin gençlik mayası oldu~ 
• w k n k wd ı b' san ile !kavgaya tutuşm~~- - B 1 ı· b k 1 ' "'"-d JdıL '-- L., rüz. mesnevı agzı u onara ag a ı ır os· bir 

1 
k l....-.v ekerek u gazete, ngi ız üyü e çisinin ı...cnı radan talimat o. dan onra e11U>nO- en büyük ddil:i, i.maalum ve ~rra--

al d v d - k 1 ·ı '--- · h ·v· _H baz Haydar nra 1 
.. "ı .. gmı ç -"- l 1--' d - ·· w. • • h küm ı.." _ı, _ _ı.... d · T k od ~ 'L..:..-~--Cem paşa otur ugu yer en soze a- man ıca ı e KISaCa ıza etbgı QaVet ae-

1 
dan _ 1 __ _..... ~ meııe eR:n e ge>l'UfeCegııu Japon ü " etine wcuruıgıne lllT o y mı larm gençlerinde andan~ ı=;Q"~~-

beb •. -w • IA d W• d b Hasanın :so omuzun y ... nuuJ,~-· ril hab-__J • ib . ti L--ı- -'- '" ıa.v· __ _ı__ • .ı_ L~ n§bı ını ogrenmce te a~ e ecegı yer e u l ,_.
1 

ve en enen tıya a ~;aam~ ıazım ge ıgıni yazıyor. da pcbz bulmım•smıımrn ~ıı;u:. -~ 
w • • kil b d 1 l d Suç u yaıw.l anmıştır. • - Dogru, en ıyı şe ı , u a am an karardan memnun o muş, ııa razamm lll--- tatm yeşilliklerlnde o dairıl6 

&'annnü bir tabur mey-dana getirmeğe beklediği: Çocuk kampından Yunanistanda l 8. v. Çorçil ebemmiyeti · :nisbettıe ıdıJ. 
sevketmektir. - Elhak, çok musip, karihai BS1fane- iyi eticeler alındı Nebatatın en ziyade taze brm da - ~ 

- Kabul ederler mi dersiniz} lerinin bir fikri mümtazesi şeklinde te- Bucada hususi idareye aid Sarıgöllü Manevra esnas a bir Fransada Majino kes bilir - yeşil kmm1ar 
- Ettiririz paşa! ceHi ve bir vazifei fahru mübahat telak- Hasanın köşk ve bahçesinde kurulmuş kaza Oldu.. hattmı geziyor- ı : insan da ne kadar genç ot vüc:r 
Talat paşa yerinden kalktı. Ağır ağır ki edilecek reyi saibe cümle turuku olan çocuk kampından çok eyi neticeler Beş asker öldü... Strasburg, 15 (A.A) - Çurçil bura- dund o kadar çok manyeziyom buhmuJ· 

salonun ortnsında dumn baıkumandan nliyeden evvel fıkarayı mevleviyanm alınmıştır. ya gelmistir. Frnnsa orduları ı...ft..ı.... Meseln yeni doğan çocağun vüeudundıa 
il kk zl Selanik, 15 (A.A) - Kavaklı civa- - ~....... d h f ta veki1ine yaklaştı. Çok yum~ak bir dı ezcam dil icabet edecekleri bi şe Ü İş- Kampın ilk günlerinde susu uktan mandam general Gamelin ile birlikte üç bu maden annesindekinden a a a% • 

ak --'-- nnda motörlü bir olay manevra yapar- 1 b h ~ ve sempatik bir jestle anlattı: tıôahhr.> epey zahmet çcldlınişti. F nt sonrauouı gUn istihkamları gezecektir. dır. Gençliği en iyi bdli eden, ga i a a 
b 1 k kcn arabalardan biri devrilmiş ve be§ d 

- Ben. bunun için §U usulü tavsiye Cevabını vermişti. kamp suyu temin edilmiş ve ir ayı Londra, 14 (A.A) _ Çurçil bugün sa- reket olduğu için bu maden en ziya 0 

b - .. B .d - T ı~ kam ld dil ti · ti asker ölmüstür .• Dört asker. de yaralan- d laı ederim: Her tarikatin en üyügünu ça- unu mÜJ e yenne sayan a at paşa, ptan e e e en ne ce ınemnunıye -,.. t ll a ta ·ı p · gitm•..+i adalelerde olur •• On an sonra sıray 
mışhr. Mesuliyetlerin tesbiti için tahkl- a e ~ryarc ı e arıse ı ~ .. r.. • 

ğıralım. Ona bu taburlann cepheye gön- Çelebi efendiye lstınbulda hükümet na- mucip olmuştur. Orad M .. hattına g' derele Ü g" Beyinde. murdar ilikte, yürekte, braO" 
kat açılınıştır. , ' an aJınO ı ç un ·u-derilmiyeceğini, maksadımızın (cihadı mma ikamet masrafını verdikten sonra Tartılan çocukların hepsinin Uçer, .ı ed ktir ğerde ve en n.z barğırsaklarda.. K~ 

ııı Vazifeleri ı." .. ·nda ölen beş askere bU- uyaret ece • d mukaddes) tela1'kisini teşmil ve kuv- hemen E.nvcr pa~ya işi anlatm1'. Vcled dörder kilo aldıkları görülmüştür. Vi1<1- ~ deki başka.. Bir de kanın terkibin e 
vetlendirmek olduğunu anlatalım. Kendi Çelebi ertesi günü Enver paşanın Balta yet sıhhat ve içtima1 muavenet mUdür- yük cennze merasimi yapılacaktır. Amerikadaki tren epeyce mühim nispette vardır. 
kumandasında bu teşeklcüle girecek. limanındaki yalı na hususi ıekilde da- vekili Dr. B. Muhlis özden dün kampta --~-- aikastçdarı Olgun yaşta bir adamın _ çabuk ihÖ' 
mürid, şeyh, dervi~ sınıfını tespit etme· vet edilerek müzakere edilmiş, ve şu ka- tetkikler yapm~tır. Kinderhaym ayın • an talebe oplantısı Nevyork, 15 (A.A) - Navadada vu- yarlamamak için • bu madenden günde 
sini istiyelim. Zannediyorum ki bu tele- rar verilmi§ti. 29 zundn kapanacaktır. ÜÇ.. CU Oft'el'aDSI kubulan aerodinamik lüks tren kazasın. iki, üç yüz miligram kadarını gıdaları 
lifle kargılapcak mqayihten hiç kimse Velecl Çelebi Konyaya gidecek, gördü- m E Paris 15 (A.A) - Cihan talebe top- dan sonra bu hatta seyrüsefer temin arasında bulrnıyıı ihtiyacı olur. Her gi» 
itiraza kalkı§mıyacak, derhal bunu kabul ğü bir rüyayı ileri sürerek bütün mevle- . • • luntısı beynelmilel üçüncU konferansı edilmiştir. 0 kadar manyeziyom yemiyen bir adamın 
edecektir. vileri gönüllü bir mevlevi taburu teşkil ln~bz •. a~ız. . 35 memleketin 200 e baliğ olnn murah- Bu vahim suikast faillerini aramak çabucak ihtiyarlamıyacnğun kimse teınin 

Talat paşa durdu. Evvela gözlerini etmek üzere umumi bir davet yapacakb. se~ırlerıy e görü tü.. baslannın huzuriyle ve eski İngiliz na- ilzere polis müfrezeleri Nevada ınınta- edemez. 

başkumandan vekilinin düşünceli bir Çe1ebi. bu karardan sonra lstanbulda Varşova, 15 (Ö.R) - Hariciye nazırı zırlanndan Sir François Simontm riya- kasında ve Kalifomiada araştırmalar Etlerde manyeziyom mtıdeninden &-
tavırla göğsüne eğik duran yÜzünde. uzun müddet kalmadı, iki gün sonrn tre· bay Bek Fransız ve İngiliz sefirleriyle setinde bugün açılmıştır. yapmaktadırlar. vede klllak kabilinden denilecek kadaf 
sonra Cemal pa§anın çatık kaşlarile göl- ne binerek Konyımın yolunu tuttu. Mü- Papanın mümessilini kabul etmiştir. Kongrede Çin terbiye nazın B. Chen- BAY ÇURÇİL az bulunduğundan et ycmelde • · ~ç· 
geli sakallı çehresinde dolaıtırdı. sor- zakere gününün haftasmd Konyadan - lifu ve Narikin üniversitesi direktörU l'ransada MajinO lik :verdiğini iddia. eden olm~tır. S--
du: Osmanlı imparatorlucu hudutları içinde- tarafından bilhassa konferans için rad- hattını gezdi... lıklıırd da pek az. Hayvanlardan yalnı'! 

- Nasıl, bu fikir eiddetten, cebirden ki tekmil mevlevihan~lere hitaben Ve- DOKTOR yo ile nşedilecek olan hitabeler dinle- Pariıt, 15 (Ö.R) _Fransız erkUnıhar- sümüklü böcek - belki otlnnn arasınd-
daha iyi ve daha kolay kabul edilecek led Çelebinin gönderdiği beyanname Behçet Uz necektir. biyesinin davetlisi olarak Fransada bu- yaşadığı için_ yüzde 2S9 miligram~ 
bir şekil değil mi~.. mevlc;vileri şevk ve heyecana garketti. TRABI.USGARPTE lunan B. Vmston Çurçil ordu erkamhar- yeziyom verir. Demek ki İnsaıl ~~ ~ 

Sükut devam ediyordu. Birkaç saniye Abasını omuzlıyan, kemerini bağlıyan Çoculı hastaldıları Seferberlik talimleri biye reisi general Jorj ile birlikte Ma- grıun sümüklii böcek salatası yıyeb~ 
od yı mutlak bir hakimiyetle istila eden kenefi mevlevihanesi şeyhine müracaatle MütGllGSSISI jino hattının bir kısmını teftiş etmiştir. di ebedi gençlik sırrını bulmuı yıla'* 
sessizlik Cemal paşanın gÜr ve mütehak- mevlevi taburuna kaydedilmesini istedi. Trablusgarp, 15 (A.A) - Prens De •• lirdi. B w claym kabuğunda çok m~ 
kim torllu sesiyle parçalandı: Aynı yılın 22 Martında. bir sabah erken- Hastnlannı her gün snat 11.30 dan Picmont Libya valisi mareşal Balbonun Sovyetlerle munasebat ziyom varsı da öğütüldüğü vakit kepek· 

- Evet.. Bu, daha yerinde ve daha, den harbiye l')ezaretinin avlusuna biriken 1 e kadar Beyler soknğmda Ahenk sevk ve idare etmekte olduğu bir tay- ~m, 15 <?·R>. - Sovyet Rusya ile Le kalır. Ekmeğin kabuğunda da 1ıayli· 
çok muvaffakıyet vadeden bir şekil ola- sikkeli, cüppeli mevlevi dervişleri saf matbaası yanmdnki hususi kıliniğin yare ile buraya gelmiştir. munasebetlenn ıadesi hakkında milli c.c bahmur. Bu mevsimde tnze mısırda> 
cakl teşkil ederek hnrbiye nazırının teftişine de lmbul eder.. Prens İtalyan kıtaatını teftiş edecek konsey tarafından te~. ed~cn knrnr ehemmiyetli nispette. Yulafta da ç~ 

_ Öyleyse haydi, isimleri ~sbit ede- hazır bulundular. rzxzJ ve seferberlik ekzersizlerinde hazır bu- federal konseyce esas ıtıbarıyJe kabul olduğundan çocuklara ötcdenberi yuta 

lim. lunacaktır. edilmiştir. mumdan bulamaç tav iye ederler. PiriPV 

~~~~~~~~"""!"~~~~~.,.,-~~~::-~~~~~;;;;;;.;;;~~~--ed~cn~l·er·d~e-g·~-·~ça~d~ır·d:-a•b:--ag:"v 00-=-1-oturarak g~enin zifiri kar nlığı her tarafı ~7ıii"yor- na:;;:ı:.=u~urna.ğa uğrapn~.~n bir tür- te pek az. Kuru fasulyede halın 9'lY1uı: 
karan tdavetini clinlemeğe koyulmuşlar. muş. Cnnim şehre giden yolun ortıısın- lü gözlerine uyku gimıiyomıu. Uyuma- sa da mercimekte nafile. Bezclyecl~ 
Canim utangaç bir delikanlı imq. Zaten dan ne bir az sağa, ne de bir az sola sap- ymca da isteristemez tuhaf tuhııf düşün- fena değil .. 

Büyük ikayeleri 
- 91 --

utangaç olmasa d kuran okunurken mıyarak yürümüş yüriimüş tam gece ya· celere dalmış. Taze sebzelerin yeşil tarnflım. tabii. 
arknclaşlarını orada bırakıp ar.-ııımaz· nsı ııehrin kapısına varmış hir de ne gör- Böyle gece orta&ı mczarl r arasında daha çok manycziyom verirler. M~l 
~yal Oldu olacnk demi§, o da dostla- sün? Şehrin kapısı kapalı değil mi} Et- yatıp bahı beklemek pek. ho una gi· ıspanak, fakat yeFl, olmıyan taraflarıD" 
rının yanına çömelmiş. Telavet alqama 7afta dn ne bir ses, ne bir sada varmış. der şey değilmiş. Onun için Ganiaı di.i- ela azdır. . . aıııi 
kadar sürmüş. Alqam olunca ölünün ak- lşte oracıkta Ganimin az kalsın çddı- fiindükçc düfiincderi de korkunç bir ma- Yemişlerden bu mevsımde en ıY • 

Zaten malik olduğu servete daha nice ı de kapılan kapayıp cenaze alayına ka- mb 1an çadıra sofralar getirmiı}er. Lok- racağı gelmiş. Kendi kendine: cYahu lıiyet kcspetmeğe ba'1amıJ. delikanlı badem. fındık. ceviz- Üzümde az. kıt• 
servetler ilave etmiıı. ltıldılar, yürüyebihıem ben de giderdim. ma yenmiş, eller yıkanın , derken efen· malımı k ybetmektcn korkarak buraya ürlunü , tepesinden tırnağma kadar tit· vunda fena değil. fakat karpuzda fe:%. 

F..rtesi sene Canim dört b,.., mi li daha Ganim: dim hocalar yine telnvete başlam~lar. geldim. Burada kapıyı kapalı bulunca, remi§. Bir ~ yaptD&t olmak için kabris- hiç gibi. Armutta ve elmada dıı pek .. 
...,.. h l k k d Çikolatıt fazla ""'Ya nlarak tekrar Bağ dada gı·tmi• - Acaba ben de cenaze alayına ta- Oradakilerde yine çömelip dinlemeğe mnl kaygusundan can kaygusuna düş- tanın kapısıııa kadar barıp kapı nralığın- incirde atın sayı aca a ar.. • • 

...,.. ,.. . "_] . .. d 293 ını 
Bir sene evvel oturduğu konağın zaten kılsam mı' diye sormuş. koyulmu lar. tüm. Gördün mü ıimdi belanın büyüğü- dBll dıprı bakmış. Ta uzakta e1uin ka- da manyezıyom mucıenı yuz e ole 
bir kaç senelik kira ını vermiş olduğu ihtiyar tüccar: lan ile beraber saraya dAvet eden tellal nüh diye söylenmiv. Söylenmiş ama pw tarafında küçücük bir ışığın titrediği- ligram bulunduğundan çocuklar o~u fata 
için, bütün eıyasile yük hayvanlarile yine - Hay hay oğlum, dbette. Olüyü teş· Halbuki artık vakit hayli geciktiği böyle ila nihaye söylenmekle mırıldan· ni gÖrmİİ§. l ık o kadar küçük imiş ki severler. Siz de günde yüz gram çıko l 11 

konağına gitmiş. Ertesi günü yataktan yi etmek çok sevaptır. için Canim adamakıllı korkmağa baş- makla haline bir çare bulamıyacagını da kah sönüyor, kah açıLyotmuş. Ganim yiyebilirseniz bir günde lüzumu 
0 
,::. 

kalkar kalmaz doğru çar§ı yolunu tut- Ganim alayın hangi sokaklardan ge• lamış. Koca konağında kendisinden baı· pekala takdir edecek yaşta imiş. Arbk gözlerini aydınlığa dikmi§, o zaman ~ı- manye:z.iyomu ondan bulursunuz. Bu8ı;y• 
mu . Lakin çarşının kapısını kapalı bul- çere.it hangi me~rlıza doğru yürüdüğü· ka ne bir dostu ne de bir bekçisi bulu- geceyi orada geçireceği iki kerre iki zın git gide büyüdüğünü, yani yaklaa· dar çikolata yemek, bir az yukarıda el .. 
muş. Kendi kendine: cacayip, bu saatt" nü sormuş. Tüccnr da onn sağlık vermiıı. nurmuş. Her gün çe§it ç~it cinayetlerin. dört eden gibi belli olduktan sonra, ya- tığını görmüş. Hem de ışık dos doğru lediğirn yüz gram salatayı yeınektc:n 
acaba çarşı neden daha açılm mışh di Canim acele oracıktaki bir camiyi ı=rifin hırsızlıkların yapıldığı duyulmuyor mu pılacak i,, muhafazalı. ve kuytu bir yeri onun içinde barındığı kabristana geliyor- bette pek çok kolaydır. C. A.. 
ye söylenerek etrafındakilerden sebebin' serin serin ;ınldıyan şadırv nından ap- imiş? Canim kendi kendine: cBen bura-' bulup orada kıvrılıvermek, uyuyabilirsc muş. Ganimin korkusu arhnış, Aldace- ----
anlnmağa çalışm11- Çarşı kapısının t" des almı,. Sonrn alaya yeti;ebümek için da yapa yalnız bi-r yab ncryım. Herkes 1 uyumak. uyuyamazsa şavkı orada bekle- le kapıyı kapatmıı, nrknsından da sür- ............................. ._iy•• Ji.'•€ 
dıbinde uf k bir dükkancık.ta oturan bi ko!lm .:;a ba~lamı . Epiyce terledikten de beni pek zengin bilir. Eğer hır ızlar, meken ibaret imiş. Orada öyle yapml§. güyü sürmüş. Kabristanın içindeki hurma Y 1 , EH Cll S 
tüccar şu izahatı verm~: sonra laya yetişmiş. Kalabalıkla beraber 

1 
geceyi konaktan uzaklarda gcçird~imi Sağı ar~tmnııt. solu araştırmış, nihayet ağacı kökünü kavrayınca. soluğu hurma· İCDA ZEVKİ ft.. E 

- Dün akşam ikindi üzeri hepi•l'ı- mezarlığa girmiş. Mezarlık tehrin d~ın- çakarlaTSa Allah esirgesin. konak.ta ne bir mezarlığın ortasında, etrafı bir dıvar· nın ta tepesinde almış. Hurmanın dalları YURD YAVRULARI S 
zin çok sevdiği ve çok da saydığı candan d imiş. Alay oraya varınca, cen zenin parn, ne de eşya bırakırlar, tam takır ku- la çevrili bir aile kabristanı bulmu1- Ce- onu örttüğü halde dalların arasından o kita }ıırınl: 

zl b d b 1 ·• ·ı · b _ı_ h f h w kAIA .. Okudum•nıtz mektep P • .:. bir arkada§ımız si ere ömür ir en ire gömüleı:eği yerin üzerine tuccarın aı esı .ru bakır bakmm > diye düşünüyormuş ceyi o dört davarın içine arınana. ge- em etra ı, em aşagısını pe a a gore- .. -: k una ,•crirSC • 
ölüverdi. Bugün cenazesini kaldırdılar. tarafından bir çadır kurdurulmu oldu- l merakından. korkusundan artık yerinde çirrneğe karar vermiş aile kabristanınin biliyormuş. Işık sağa sola aallana sallana Çocuk Esırgeme urunı cak ar·: 

1 ,.._ d b" k 1 l d k da akl ki k l niz yeni yıldn kitap nlanuyn ı.- : ç rJI da, tüccar, telli , sanaf kim var 

1 

ğunu. görmüşler. ">-dınn için e rr ço • oturamaz olmuş. Nihayet sabn tükene- ka. pısını itiverince kapı açı mış. çer e o a r y aşmış onun artı ne o • • • ve ~Lt· • 
: kadaşlnrmwı ynrdmı ctmış : kim yoksa tnbutun arkasına takılarak kandiller ve mumlar yanıyormu§. Cenaze rek, bir vesile, bir mecburiyet uydumıu", bır kaç mezar varmış. O mezıırlann ara· duğunu Canim kolaylıkla seçe biliyor- • l unuı. • 

'" • "kl"ktc bu zevki tntınış 0 urs • ..-up uzun bir cenaze alayı teşkil ettiler. gömüldükten sonra hocalar kuran oku- Tdavcti dinleyen arkada larından ayrı· 8Uldan da aynca bir hurma ıığncı yükse- muo- iple. bir fenerden ibaretmiş. Feneri ;~~ .. ~ ............................... . 
Çar ıda kim e kaim dı. çnrşı bekçileri m wa biıl mışl r. Cen zc alayına i tirak larak şehir yolunu tutturmuş, aymz bir liyonnu~. Gnnim burma a'"acına asla- -
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• . 
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Nihayet saraya geldiler 
imparator. Meçhul delıkanlı ile beraber 

aaraycla ve kendi kusuıi 
dairesine giderek kapandı 
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Aşk kelimesini, şiir ve hayal aleminde - +-
platonik afk şayet varsa ona alem etmio A • ' A t k • • •• ı f Sebz.e, meyve ve deniz auyusıun cii· 
gibi kullanıyoruz. Cinsiyet duygularının sıye... r l UZU nıe. %ellik bakımından yardunı ve faydaa iN.. 
fiziyolojiııini ben burada aşk diye ifade yüktür. Mesela dit gü:zclliği için yqil sa• 
ediyorum, bazı ahvalde erkeklerde cin· l lata.lığın ne dereee faydalı olduğunu ~ 
siyet kudretinin eksikliği gibi hadisat i , te sana çocuk/. . Onu al· ıtediğin gibi mİyorsanız aşağıdaki tavsiyeyi dikkatle 
görülür, bunu tamamiyle ruhi olan taraf- l b Q l l l okuyunuz; huırlıyacağuuz kremi ınwa-
lan da vardır. Mesela fazla korku, keder, bes e Ve Ü yÜf • • nUn a meşğa O • • tazaman kullanınız. Kaldı ki. bu krem 

lıfeçııuı delikanlı ile imparator Leoıı, 1 run arabadan indiğini gorunce eğildiği dahili ifrazata derhal dok.unur korkudan bir makyajı temizlemek ve cildi beSle-
~saltanat arabası içinde ve saray is- vaziyetten doğruldu ve kapıyı kapama- ilıhale uğnyanlar olduğu gibi kederden Kalbini gök Tanrıya veren bu kadın kanlan lle kızarmı suların sürüklediği mele bakımından da çok müeasirdir. 
~etine gidiyorlardı. ğa hazulandı.. kabız olanlar da vardır, her hangi bir ilk defa olarak derin bir ümibıizliğe düş· ve ta .. Yanına kadar getirdiği bu tabutu y eıil ealatAlan ince ince doğnyarak 

.\rabada yalnız kaldıkları zaman im- Fakat arabadan bir insanın daha çık- teessürden iştihası kesilip su bile içemi- müttü. ve tabutun içindeki çocuğu görünce ıe· bir kabın içine koyup, tuz koymakamn 
Patator, o zamana kadar tuttuğu heye-1 mak Ü7..ere olduğunu görünce hayretle yenlerle kederi dolayısiyle ha bre karnını Yoksa Cenabı Hak, bu !tadar zaman- vinçle haykırdı. kayna tınız ve sabah akfam yüzünüzü bu 
~ı fttzla uıptcdemedi.. Yanmdnki de- 1 bir adım geri çekildi.. doyuranlar da olur, bütün bunlar harici dır sefalet ve esaret .altında inliyen bu - Gördün mü Asiye.. Bak .. Bir de be- ı;u ile yıkayınız. Ay:nı zamanda salatalık 
liL_ .- -- •• 1 · h 'h J k" le · bedbaht ve zavallı kavme artık acımı- nı·m t•nrılıg" .. ...,.d .. n •u."phe edersı"n. Bu zamanı g-meden ~-ılt ı"çı"n ço'- fayd-•ı ~ ellerinden tutarak ve başın- Acaba arabadaki bnşvekil miydi? teesaur erın azım cı azınrııı • rea sı- .. ..... .. " ~ _ s: 
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da. koca Bizansın tacını taşıyan bir im- Başını kaldtnp ta bakbğı zaman az yonlarandan başka bir şey cleğildir, bu yacak mı idi) alemde ben ne istersem oluyor .. Her §CY· olan bu eebzeden bir krem yaparak ci1-
lllrator olduğunu unutarak sordu : ciııhn ağzından bir fer.vat çıkacaktı. halin bazım cihazı üzerinde olduğu gibi Firavun, Aaiyenin üzerinde uzandığı Gök ve yer .• Benim emrime tabi. Çoculc dinizi güz.elleştirmiye çalışınız . 
. - Söyle ... Sen kimsin ve seni Sebas- O .. Arabadan imparatorun arkasından bütün bünyenin fiziyolojisinde de az ve- geniş sedirin kenarına oturdu. istedim ve bu isteğim derhal yerine gel- Uzun olan nuı.ddeler: 
tiyan0 mu gönderdi? inen deliknnlıyı görür görmez tanımışb. ya çok tesirleri vardır. Demek oluyor ki - Neden böyle sakinsin ve düşünce- di. 1 Gram Teinture de benjon. 

Zira, imparatora meçhul delikanlının Delikanlı da Recyoyu tanımış olacak ki teessür ve kederden tenasül kudretini lisin bugün) diye sordu. Cariyeler, tabutu aulann üzerinden af. 200 :. Oxonge pure. 
\'erdiği kAğıdın Uzerinde yalnız tek bir gözü ile çok seri bir işaret yapmıştı. zafa uğratanlar o teessürlerini kaybede- Asiye, kafasından geçenleri Firavun mışlar, içindeki çocuğu çıkarmı lar. ve SO > Dana içyağı. 
lsfın Y~"ltı... Bu işaretin ınanaın : rek sürur ve huzurlarına kavu~duklnrı hissetmesin diye ulu orta cevap verdi: onu Firavuna vermişlerdi. 10 > Taze ealatalık 

8
uyu. 

\re .. Bu tek isim de aScbastiyano• is- - Sus .. Sesini çıknnna.. vakit tabiiliklerine kavuşmuş olurlar. - Hiç.. Çocukl~rd~n bahsettin.. K~- Çocuk o kadar gü7.el ve o kadar cana Krem yapma usulü: 
tııl. idi.. Demekti .. Rccyo kendini güç topladı .. bundan başka suüstimnliıt veya bünye ca sarayda her §eyımız var .. Yalnız hır yakın idi ki derhal Firnvunun kalbinde Yağı eritiniz. Ozerine salatalık suyunu 
~eçhul deliknnb, imparatorun bu ıs- Deliknnlı ise, imparatorun bir el hn~ 7afiyetinden şu veya bu seb eplerden do- yavru sesi noksan .. işte bu noksanlık be- l ona karşı büyük bir muhabbet yer bul· ve diğer maddeleri ilave edip kanşttn-

tarh sualin bUyük bir itidaUe su <!eva- r eketi ile l.e<>nun arkasından takip e t- layı erkeklik kudretinde zafiyet görenler ni üzüyor. Bir az evvel boğazlattığın ço- d u. Bu çocuk, belki de Beni lsraildendi. nız ve eoğuyuncaya kadar birlikte d5-
bı \terdi : miş ve saraya ginnişti.. ilaçtan evvel hekimi, bir ~inir hekim ini cuklardan bahsederken ben hep bunu Belki de bu sabahki boğazlanmadan vi.inü~. Bu krem makyajı temizleme.it ve 

- Hayır başmetmeap .. Beni Sebasti- İmparatoriçe de Leona karşı yapılan bulmalıdırlar, teııasii} kudretini ihya eden dü ündüm... kurtulması için suya bırakılmıştı. cildi beslemek hususunda çok müeıısir· 
~lllıo göndermedi ... Fakat eğer Sebasti- suikastı haber almış ve o da büyük bir onları tahrik eden ilaçlar vardır, fakat Asiye, bu cevabı, Firavundan bir ço- Bunu' Firavun dü~ünmedi değil. Fa- cHr. 
~aıtoyu görmU~ olsaydım etrafınızı heyecana dilşmüştil .. Nasıl düşmesin ki yersiz ve zamansız ilaç kullanmak ilaç- cuk olmasını İstediği için söylemem'sti. kat madamki kahinler düBmanının öl- Meyve mask~i: 
~ dUşmnnlıırınızdnn korumak için imparatorun ölümü kendi başındaki ta- tan beklenen maksadı hazan kaybettirir. Fakat mucizelere yer veren din tarihleri, düğünü, onun yıldı:ı:ının söndüğiinü ha· Ü%Üm, kavun, eftnli gibi yemİflerin 
'benden daha iyislnl bulamazdı.. cın da düşmesi demekti.. Aşkın ilacını bünyede ve tabiilikde lira- yarattıkları kıılıramnnların her hareketle· her vermişlerd i. artık end"cıesi, korkusu suyunu çıkanp her gün yüzünüze süre-

- Fakat .. Siz.. Siz kimsiniz.. Ve ba- Bu mavi göilil dilber, sekiz aya bas- mak gerektir, ufnk tefek arızaları hazan rinde, her sözlerinde ilahi ve kutsi bir kalmam~tı. r•k yirmi dakika kadar 0 vanyettc d u-
lla.. Hayatıma kasdeden bu herifleri ev- nuş olan gebeliğin bUtiln ağırlığı ile oda- tabiat ıslah eder, iş ciddi vaziyette ise kuvvetin tesirini gördükleri için güzel - Asiyel. dedi. Artık üzülmiyecek.sin Nnuz ve sonra yıkayınız. Cilt için kuv-
\'elden tanıyor muydunuz?.. sıudan çlkmış ve Leonu bliyük salonda hastalık kendini haber vermekde geç A siyenin de bu sözlerinin yine aynı kuv• değil mi> . Jete sıma çocuk. Onu al.. Is- vctti bir cıdadır. 
ıteçtıuı dcliknnlı, imparatorun bu su- karşılamıştı.. kalmaz, bunlardan müteessir olmamak vetin ilhamı ile olduğunu kaydediyorlar. tediğin gibi büyüt. Onunla meşgul oll. llaceklen zayı:ftabnat 

lliı:ıe de deı·hnl cevap vermedi : Fakat imparnlorun yaıunda bir de ya- ~erektir, Çünkü dünyada ölümün çare- Asiyenin bu sözleri, Firavun üzerinde F" b •. 1 • As" • k d Zııyıflatmak istediğiniz kısım, dizka. 
- Haşınebneap ... Dedi .. Etrafınız o bancı görünce yapmak istediği ilk heye- si yoktur. Bir holle sözü vardır: Dünyada derhal tesirini göıterdi. .'rad"vud?uk~ bu soz ~n .• ıykeyı o ta ar paklarınudan nşağı kısım ise diz kapağı· 

L_ h . d 1 k "" • B lAd B" sevın ır ı ı, u sevıncının ocast ara-""ldar düşmanla sanlı ki .. Burada .. Ara- can hamlesinden vaz geçti.. er şeyın çaresi var a ya nız osenın - Ah.. dedi.. Ah.. ir ev a ım. ır fı d .. h .
1 

k 
11 

. . b" mza kadar kalçalanı kadar olan kısım 
l_ k l k d 1 • ı tlalc • w 1 1 n an up e ı e arş anmaması ıçın ır .. 
'1<l içinde bile sizinle açıkça konuşmnk- Leon ise imparatoriçenin önünden ge- sa a ı çı maz er er. 8 amet mu 1Se og um o sa.. .. k d ak 

1
.. h" t. ite belinize kadar deniz suyuna gınp 

lan çekiniyorum,. Saraya gidiyoruz ve ~erken hafifçe gülümsemiş ve : erkeğin bıyık ve sakalları dökülür ses lca- Ve sanki evlat İştiyakı bu taş kalpli az soguN d unnd.. .. .~munuA ~ tıy. le mümkün olduğu kadar sürntle beş da-
tı.~ d · 'b ' 1 k kl"k ·· - e en uşunuyorsun ıuye. . o -~11yda konU§uruz.. - Güzelim, demişti, merak etme... ın sesı gı ı 0 ur, 0 zaman er e 1 son- knlıba yeni girmi~ gibi onun benliğini de, sa memnun olmadın mı? kika kadar yürüyünii%. * Ölümden kurtulduk ve yanımdaki aziz mü~ kösenin sakalından imdat beklemek 1ulıunu da saralı. Limonata ile yenı1ecek tuzlu kurabiye 

• · h.d. t st d "' te tara - Nastl olmam. Fakat üzüldüğüm de _L__ • Lnparatora karşı bir suikast tcşebbü- dostun sayesinde bu vartayı da atlattık. vazıyetı a 15 0 mu, ur, on an ° - Sonra yine din ve efsane tarihlerinin Limonata şekerli olduğu için ~~ 
Sil Y"pıldığı sarayda da ~~:1-;..+:. Sen odana çekil \"e istirahat et ... Biz bi- fma kulak vermeyin, n k ne kadar nazik kayıtlarına göre. mintnrafillnh bir fikre sebepsi% değil . . yetlc pastn gibi şeylerle içildiği uman 

M~fız kumandam d:::h~oya raz konuşacağız.. bir şey ise ilacı da o kadnr kolay şey- saplandı: = ~~~ =~ae~i:~uklanna karşı za- ınideye ezginlik verir. Bunun için bugün 
ku-·etli bı"r süvnn· m•<C-zesı· 1·ıe Sen Yalnız Marinaya söyle. Bize şarap lerdir. _ Neden, dedi, neden bir cvlatJık truifini vereceğimiz tuzlu kurabiye limo· 

• v ~ u-- lim hareketlerini görüyorum da belki bir 
>..t_ • 2 etirsin s• • f k 1 -1 1 M d mk" d b d ço nata ile birlikte yenilecek en muvafık ·'40Civs kilisesine sevketmek emrini ver· \' .. r ~ı t aya uımıya ım.. il a ı sen e en e - gün bu çocuğu da elimden alınan, diye 
hılnti.. Leon.. Bunları söyledikten sonra meç- J '"I:' cuk istiyoruz, istediğimiz bu çocuk olun- kurabiyedir. 
-~ korkuyorum. Ona bütün mulıabbetimle, 

b ---o, elli muhafttın b~sında ntma b.ul d. elikruılı ile bcra.bcr. hususi odasına ·ı ı · caya kadar neşemize neşe katacak bir Maheıne: ! Çay fincanı tereye. 4

\C\..')' -,. rdi ka k d li 1 k d m 1 yon ıra şefkntimle bağlandıktan sonrn ayrılmak &Uayıp ta saraydan çıkncağı sırada uzak- gı ve pıyı en ı e Ye apa ı.. çocuk sesini temin çok kolay değil mi?. imkansız olacak. çay fincanı rendelenm~ kıı~r veya beya% 
lan lmparntonm rnhMının geldiğini E • t HI ,... .. Bilir misiniz ki, Soııya Beninin ayak- Çocul. sesinin vereceği n~e ve saadet- peynir, ! çay fincanı süt, 3 çay fincam 
i!itdü.. m 0) ye a m 1 f V C lan bir milyon dolara s igorta edilmiş- ten dem vurnn Firavun dııha pek az ev· - Korkma Asiye .. Onu tamamen sa· un. 

t . ı na bırakıyorum ve her ne olursa olsun ..:.:- ____ ,.. p · · del · beıiınl geri döndü ve maiyeti ile be- J ır. . vcl yüzlerce mnsum yavruyu boğazlattı- a ogume UMUU: eprurı ren eyıp unu 
t'tber sarayın bUyUk kapısı yanında sı- m em 0 r 3 r ( Bu i nanılınıyacak bir şeydir, fa kal ha- ğını. yüzlerce masum yavrunun temiz ka- ona asla bir fenalık yapmtyacağım. eledikten sonra evvela unla yağı kanı· 
l'lland kk h / kikattir. Bu derece kıymetli ayaklan nını Nil sularına katıştırdığım pek çabulc Bu teminatı Firavundan alan Asiye, tırmıya başlayınız. Buna peyniri ve sütU 

ı.. Ha ınJa Da i İ }'e olan patinaj şampiyonunun bu ayaklara Beni lsrailin halaskarı olacak çocu"gu d• ,·ıa· .. e ettı'kt"'n •onra iyice yu~•runuz. lu-aba gclmi§ ve mermer merdivenle-- unutuvermişti. .. .. ... .. ,,,-
"in ynruııdn durmuştu.. Vekaleti yeni bir ka- ne kadar iyi baktığını tahmin etmek el- Ve sanki onun bu dileğini yerine ge• bağrına bastırdı. Öptü .. Kokladı ve adını Hamur bir az sulu olduğu takdirde bir 

ltecyo, vazifesi icabı hemen araba.si· nun p.,.O'}·esı· hazır/ı .vor bette ki müşkül bir şey değildir. k tim1ek istiyen. onun emrine amade bir da (Musa) koydu. (Mu) lbrani dilinde miktar daha un ilave ed~bilirsiniz. Ha-
" l ka c. 7 Fnkat ayaklaı-a böyle ihtimam etme k .b. b d N~' (Su) ve (Sa) da yine ayni dilde (Ağar) murun pu'"ru"'zu" olmamasına ve p_,.;,.;.. "ın kapısına koşarak açb .• Yer ere • ·uvvet var gı ı yanı ıııın an, u suyu ~ -.,.-·-· 
dar eğilmek suretiyle tazim selfilnuu Dahiliye vekaleti askeri ve mülki te· yalnız patinaj şampiyonlan için lwm kenarından bir ses, yeni doğmu~ bir yu .. mana ına gddiğinden ona böyle ad ve- tamamen hallolmasma bilhassa. dik.kat 
l'aptı knilt kanunlarının 13,18,.11,46 ncı mad- olan bir şey değildir. Her kadın için pa- ru sesi, bir çocuk feryadı yükseldi. rilmiş olması suda ve tahta içinde bulun- edini%. Katıca bir homur meydana getir· 

+ •• deleri hükUmlcrinin eınniyet Amir ve tinaj -.:ampiyonu kadar olmasa bile gene mu• olmasının ı"fad--ı" ı"dı'. d.lı: h h ·· • .llllparator, onun yüzüne bile bakma- Asiye de .. Firavun da bqlannı bu se• v "" ı ten eonra amur ta tanın uzenne ya- _ 
dan arabadan ın· di memurlarına teşmili hakkında bir ka- ayaklarına bakmak Uizımdır. sin geldig"i tarafa çevirdiler. Küçük MWlllya derhal İpekten bebek yıp, oklava ile S santim kalınlığında açıp 

·· j · hn.u lam lı Çünkü kadının en büyük güzellikle-
Leoo, gerek mernsim esnasında ve ge- nun pro esı r ış r. rinden biri '-'Ürü.yuş·· üdür. Ve iyi yürU- lkiainin de bakışlan su akıntısına ka- elbiseleri hazırlattılar. istediğini7 ıcküde lı.:csiniz Yahut ta ba-

2:'"'1- d 1ft-•.,;1arda Yeni projeye göre hükmün ve sicillen "' ıl k '--d ı · "-~~-' Firavun, hem dü•manından kurtulmuc tonsılle .,.;bi düz kesiniz Yağlanma-• 
".il; şehir içinde yaptığı o~..... tekaüde sevkedilecek emniyet Amir ve mek te ayakların durumuna bağlıdır. P ara oraya Mı ar gc mıı ve 1L1RD.1n " "' ... .....,, 

!\-'---- dalın ln b" __ .;ı, ya a t d " d ' · t 1- 1 • • aal olmasının hem de bir og"lan çocuk bula- bir tep.siye dizerek agı" r nt .. cli bir futnda ·•UllSlna a ya ız ıncnu.. memurlarından hizmet mUddetleri 15 Eğer ayaklaı ıuız sağlam ve iyi muva- yan n ° ur ugu •e mn e eıuennı a- "Y 

Bunu çok iyi bilen Recyo, imparato-- seneden az olanlar son aldıkları maaşın zeneli ise yorulınııdan uzun müddet tan akıntının bu nokta ına takılffiJf kaJ .. rak Asiyeyi memnun etmİf olmanın çifte 40 dakika pi,.'liriniz. 

~oiiiiiioi··ooaaü··io~ 
- . :tu aosrEREN aıı.aı.: 
'b • :ula. : 
• • : Sevgili çocuklar.. : 
' . 
: Okunuıya bc\•esll. fnkııt kitap ala-i 
~ lltıyacak kardeşleriniz içio okudu-: 
: ltınuz mektep kitnplnruu çocuk i 
: ~rgcme kurumuwı verirseniz Bil-: 
! tİli nrkadaşlnrınızı ~ğaltmış ohu· E 
•s,,_ • 
ı ..,,uz.. • 
••.•.......... .. ......•..••...•.... ..... : 

" bı'r Tab t l d •evı·ncı" ı·ç·ınde em"ır verdı" ·. (Peynir tuzlu olduıYu için tuz koymıya beher senesi için birer aylık hcsabile ayak üstünde kalabilirsiniz ve akşam üs- mı.. ·· u a sap an 1•• .. ..-

emsali hAsılası dcfatcn verilecektir. tü de bir (,-Ok yorgun kadınlarda gördü- Tabutun içinde .. Bir çocuk vardı. - Haydi. Çalgılar bqlasın .. Şarkılar lüzum yoktur. ) 
Hükmen ve sicillen tekaüde sevk va- ğümüz bozuk ve yıpranmış bir çehreniz Tabut ve., Çocuk. yÜbelsin .. Şaraplar dağıtılsın. Bugün ve ---~-=---

ziyetinde bulunmıyan emniyet mensup- olmaz. ö lüm .. Ve hayat. bu gece sarayımdan yübelecek ae~nç Gizli leşki/dt/a 
lanndan 15 sene bir derece ve sınıfta Endam güzelliğinin ayaklarının for- Çocuk canlıydı. Duydukları yavru ııe- sesleri §Chir halkının eğlencelerini hastır-
kalıp hizmet elmiş olıınlar mafevk dere- miyle münasebeti vardır. Bir çok ker- si .. Bu çocuğun eeaiydi. eın .. Ben. Böyle istiyorum. mücadele 
ce maS§ile tekaüt edileceklerdir. Bu su- re ayaktaki bir hata yüzünden belkemi- A iyenin ümitsizlikle solmuı yanakla- Bir anda cünbüe ada ını saz ve şarkı 
retle tekaüde sevkedilmczden evvel ve- ği öne doğru eğilir, omuzlar yuvarlakla- rına kan, üzüntü ile kesilen dizlerine der· seşleri sarstı. 
fat edenlerin eytamına gene bir derece şır, yahut dizler hnfif~e bükülür, sırt ta man. ve vücuduna can geldi. Ve Aırlye ilk defn olarak Musanın ııe-
mafevk maaşı verilecektir. kambur olur. Bu tabuL. Bu çocuk ona, büyük Tan· refinc bu cümbüş aleminde bulundu. 

Vazife esnasında malnl ve sakat olan Bunun için h er kadın ayağiylc meşgul ndan asla limit keıilmiycceğini anlatmış-
emniyet mensuplarına ve ailelerine bi- olmalı, fonnunun değişmemesine. bozul· mı. •• Bİ'l'MEDİ •• 

lngilterenin meşhur polis teşkili.ta 

Skotland Yard, son günlerde bombalı 

suikruıtleri mütemadi}·en arttıran lrlnn
dalı muikaetçilere kar§! mücadelesini da
ha geni~letmeğe karar vermiştir. 

--- ---- . ___,c ;;; 
Ne oluyor? .. Bu yaralı kim? .. Onu yara- Barbczyö, Danjodan aldığı kesenin Herifi kolundan sımsıkı tutarak : 

rer derece mafekv maaşı verilecektir. mamasına gayret etmelidir. Firavun, boğaz.lanmı masum yavru 

:~~~....,.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ U"'~ ~J'J7'!ZD r.T./..7.7.Z'/7.7.7/~A"..Z~ZT..//T./..D'."73 
lngilterede oturan bütün lrlandalıtar 

için birer tahkikat fi!Iİ doldurmaca bat-

lıyan kim? .. Her kapının arknsında hay- muhteviyatını iki ndrunın avuçlarına bo- - Bize hayvnn bulacaksın .. 
dut :..-uratlı, hepsinin de ellerinde yalın şalttı.. Dedi .. Hancı omuzlannı kaldırarak 
kılınç ve hepsinin <le boyunlarında kır- - Bunlar, dedi, sizin \e arkada~ı- cevap verdi : 
mızı eşarp bckliycn insanlar kim?. ruz içindir .. Şimdi derhal onlara iltihak - İmkJinı yok monsenyör .. 

DEMiR MASKE 
lanmı§tır. 

Ştipheli görülen yüzlerce ki§i de hudut 
l&aricine çıkarılacaktır. Bu arada mühim 
mevki ııahibi bazı Jrlandalılar da bulun-

Büyük tarih ve 
(ıKıNCi 

duğu eöylenilmektedir. Bu son cümle Barbezyöyü içinde hu- edeceksiniz .• Otelin nhırından iki at alır- - Ahırda bulunan ne kadar hayv:ını- ---='---
~ lunduğu dalgııılıktan çıkardı.. sınız ve şefinlı:e söylersiniz. Hemen bU- nız \'arsa hepsini kral namına mü.sade-macera romanı 

KISIM) 
- 22 --

~ Filhakika bulundukları salona açılan tün adamlan ile beraber buraya gelsin. re ediyorum .. 
camlı bir kapının arkasında marki Dan- Bekliyorum.. - Maalesef bu emrinizi de ifa ede-
jonun tarif ettiği şekildeki insanlara ÇabUk olun ... Bir saate kadar hepiniz miyeceğiın .. Çünkü sizden evvel gelen --.tf--
bcnzer iki kişinin gölgesi görünüyorau .. burada oımaıısınız. hır askert müfreze de kraı namına bO- Moskova ziraat ser . 

Ziraat Vekili 

Barbezyö bulunduğu yerden adeta İki adam eğildiler .. Kalktılar .. Topuk- tün hayvanlanm.ızı aldı.. gİsİni z iyarete 
~c .. lıalaiz düpn~tü. Buna rıığmen biraz bilmiyonım. Beni köylüler yol kenarında koşar gibi :süratlc hu camlı kapıya gide- lan üzerinde yüz geri yaparak ve koşa- - Bu müfrezenin kumandanı nere-
0knılmağa çal11ta ve kcsilt ltesik evap yaralı ve baygın b uldular. Bir ayağım rek açtı.. rak gittiler.. de? gidecek 

"Ctdi: kırık. Vücudumun her tarafında yara - Giriniz... ?-. .farki Danjo : - Ahırda_ Kendi bineceği hayvanı Sovyctlerin Moskovada açtıklan bü-
.. 1 - Momenyör .. Çaldılar.. Beni de Yar sanki .. Çok ızt.ırap çekiyorum .. Bili- Emrini verdi.. Ve, gittikçe hayreti ar- - Fakat .. Dedi, dostum .. Bana bu iş- bizzat seçmek istediği için a~~ gitti. yük ziraat sergisini memleketimizden de 
1:1 durnıek üıtediJer. yorum .• Vazifemde kıuur ettim. Bana tan Danjoya metelik bile vermeden içe- lcr hakkında... - Pek atıt. Ben de oraya gıdiyorum.. bir heyetin ziyarete dAvet olunduğu ha-

8.rbezyö hiddetten boiulur gibi tek- acunaym.. Beni öld ürün Monsenyör.. ri giren ild ki§iye sordu : Barbezyö onun sözünü bitinnesine Maamafih eğer bana Jl\zıın olan hayvan- her alınmıştır. 
t•r sordu: Rmoo tekrar bayıldL.. - Afkadaşlarıruz neredeler? meydan bırakmadı .. Kolundan tutarak : lan vermek lst.eınc.zse onun da kafasını Heyette ziraat vekili Muhlia Erkmeo-

- Kim) Kim).. Barbezyö otelciyi çağı..rdı, bu sadık ve İki kişiden biri cevap verdi : - Gel... Gel... patlatırım.. le c. 1:1. Partisi wnwnl idare heyeti aza... 
. F'•&t.t Ru10n son gayretini de u.rfet~ yaralı adamını onun ihtimamına tevdi - Furviyerdeki taş ocaklarında.. Diye sürüklemeğe başladı .. Ve Barbczyö hem hancıyı hem de sından Sinop Mebusu Cevdet Kerim IQ· 
~ Cevap vermeğe imkan butamadı. etti.. - Sizden ne istediğimi biliyorsunuz - Peki amma neı·eye?.. marki Danjoyu birbirinin karşısında ve cedayı , Kütahya Mebusu muharrir S el= 
"YıldL Sonra bir m asaya dayanarak ,·aziyeü değil mi? - Şeytan çarpsın seni Danjo... Faz- şaşkın bir halde bırakarak ahıra doğru ri Ertem ve muharrir Suat Deıviş bu-

l Barbczyö masanın ü:zcrinde bir ıite d~eğe koyuldu.. - Evet.. Tam ve körü körüne bir ita- la sözün §imdi sırası değil.. Sana bir da· koştu.. lunmaktadır. 
(ı°llYak gördü. Şi~den bir bardağa dol- Bütün bu esrarlı .i§lc1-de11 bir şey an- at.... ha söyliyorwn .. En ufak bir tereddüt ve- Tam alur kapısından içeri girecekti ki İstanbul Mebusu muharrir Ahıuet 
el ı.ı~u. Ve bayılmtt olan Rusonun du- laıwyan ve fakat sc.s.5İzcc şahit olan mar- - Tamam ... Ve işte • izin de benden ya leahhür ikimizin de kafasını uçurta- birden bire olduğu yere mıhlanmış gibi Şükrii Esmer de davetli bulunuyorsa 
v~ ara arasından zorla bardağın muhte· ki Danjo ise gittıkçe sabırsızlanıyordu. istediğiniz... bilir .. Anladın mı?.. kaldı.. kendisi Stokholmda beynelmilel parJ4,. 
'l'atını içirdi. Nihayet Barbczyöye yaklaştı.. Barb~ô ceplerini knrıştırdı.. İkisi de koşarak otelden çıktılar. Doğ- Çünkü kapının c iğinde on dördüncü mentolar toplantısına iştirak eden ha-

l\. Yaralının yanaklarına kan bücüm etti. Omuzuna hafifçe dokundu.. Aradığını bulaınamı!J lılacak ki Dan- t·uca menzil hanına giltilcr.. Luiyi görmüştü.. ycltc bulunduğundan bu ziyareti bell\i 
Ctıdine geldi. Dudakları hareket etti. - Benim çok aziz dostum .. Dedi, ni- joya döndü.. • Hanın .salonu kalabalıktı.. Bu beklenmedik karşılaşmanın tesiri omdan geçmek suretile ifa edecektir. 
- Monsenyör ... Diye kekeledi ... Ba- hnyet bana bUtüıı bu dönen dolap ve - Marki .. Dedı, bana keseni ver.. Barbczyö dot:rucn hancının yanına altında ~c.-ndeliyen Darbezyö mırıldandı: Heyetin hnrcket :t.amanı henüz belU 

hücum ettüer Ne oldu~ nu r.rıldakları anlatmak za nanı D·ınjo bu emre hemen itaat etti. •• Bl'J'HEDİ •• olmnmı tıı . 
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Harp diktatörlüklere bağlı ise 
sulh te demokrasilere bağlıdır 

Yazan: P. • F. Flandin Sabık Fransız ba~vekili 
Yaz ilerliyor ve, bedbince tahminlerin 

Lilifına, Avrupada umumi vaziyet kor
lı:ulduiu kadar vahimleşmiş, değildir. 

Bu suretle sulh ve sük\ın içinde çalıı· 
maktan başka bir teY istemiyen dünya 
gergin1iğinin gev~mesinden duyduğu 
memnuniyetten başlıca kıymetlerin yük· 

aelmesi suretiyle ifade etmiıtir. Borsa 
'fiyatlarının hadiselere kılavuzluk ettiği 
aöylenir; ve bilha"a Nevyorkta kaydedi
len yükseliıler, pek mutedil olmakla be
ıaber, harp tehlikesinin gerilediğini teyit 

eder görünmektedir. 
Hakikatte, herkes mevltiini olduğu gi· 

bi muhafaza etmektedir, demokrasiler 

'1aziyetlerine sım sıkı sarılmı,lardır, öyle 
ki maksat1arı ve bunda ısrar etmek hu-
ausundaki azimleri hususunda öteki ta-

eaki milli müdafaa insiyakına terketti. yirmi ıene ıonra, aynı trajik ihtilanara, 
Artık ıu veya bu ideolojik formül değil, aynı dünya kıtali tehlikesine varmış ol
lngiliz Almana, ve Fransız ltalyana karşı duğunu hatırlıyacaklannı umanm. 
gösteriliyor. Ve bu yüzden, milli vahde- Fakat Avrupada müstakbel sulhun 
ti o kadar derin surette tahakkuk etti- şartlan hususundaki umumi sükUnet ka
ren halk vatanperverliği doğuyor. Aynı dar beni endişelendiren bir şey yoktur. 
zamanda hürriyetle müsavat arasındaki Demokrasilerin tahakküm teşebbüsleri

kavga ikinci pli.na &eçiyor ve hürriyet ne mukavemet edeceklerini ve şiddet 
kaybetmiş olduğu müdafilerini tekrar ültimatomu karşısında eğilmiyeceklerini 

buluyor. ilan eımek kili değildir. Aynı zamanda, 
Bu kadar garip ve sun"i bir ıekilde hiç olmazsa başlangıç olarak. kendi ara

biribiri aleyhine ayaklanmış olan AVTu- larında milletlerin manevi ideallerini 
pa milletlerine maddi menfaatler tesa- tatmin ve maddi hayatlannı temin ede
nüdünü ve hıristiyanlık idealini farketti- cek. siyasi münasebetler ve iktısadi reji

recek hiç bir hidi.se vuk.ua a:elmezse. yıp- mi organize etmeleri de lizımdır. 
ratıcı ıilS.h1anma yanşı için harpten başka Ancak bütün milletler refah içinde te· 
çıkar yol kaJmıyacaktır. Böyle bir tah- rilli ümitlerine harpten başka bir yol 
ripçi çılgınlık. hiç ıüphcsiz dünyada Av· açıldığını müşahede edebilecekleri gün-

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

hususi hastahanesi Birinci Kordonda Alaancak vapur iskelesi kar§ı
sındadır. Gece gündüz basta, doğum, ameliyat kabul eder. Daimi 
mütahasaıs doktorları vardır. Mükemmel ameliyathaneler, doğum 
salonu, Rontken - Diyatermi - ( Undala ) - Oltraviyole - Enfraruj -
Elektrik ve au tedavileri Bakteriyoloji liboratuan vardır. Denize kartı 
sak güzel manzaralı havadar sakin bir hastahanedir. 

Fiyatlar: 
~lar. 

Umumi salon 2,5 liradan ve hususi odalar dört liradan 

TELEFON Numaraıı : 2974 

TELGRAF Adersi : Alsancak Sıhhat Evi 

POSTA Kutusu : 321 tZMIR 

16 Aeustos Car$amba 1939 

r B o R SA lr Em Karıından 
138144kiloBu~~E 54375 5625 Gizlediwinı Sır 
34400 kilo Arpa 3 4375 3 50 f!9 

185 çuval K. Darı 6 25 6 75 
13062 kil oYapak 52 59 

150 balya Pamuk 43 75 

Para Borsası 

Yazan: 
3-

Üç Yıldız ... 

Bir İngiliz gazetecisini 
hudut harici etmekten 
vaz geçtiler-
Prag, 15 (A.A) - İngilterenln Ber

lin sefareti tarafından yapılan teşebbüs 
üzerine Nazi makamları Times ve Nev

york Times gazetelerinin muhabiri Par

keri hudut haricine çıkarmaktan va% 
geçııtl§lerdir. 

---=-=----



Ankara Radyosu AllAPRBlll 
BEYRUTA VARDI Beyaz harp ---...f:r. Londra, 15 (Ö.R) - Arap milli mU-

DAJA11l UZtnfLllCU dafaa partisi tefi Beyruta vasıl olmuş-

Almanların kullandığı 
başlıca usuller nedir? 

BUGCJH tur. lngüterenhı beyaz kitapta tasrih 
-·::.ı- edilen Filistin siyaseti hakkmda Suriye 

1631 m. ıa Ka./120 Ww Araplarının temayüllerini tetkik etmek 

T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. arzusundadır. Riyaset ettiği parti mute

T. A. Q. 19.74 m.15195 Ka./ 20 Ww. dil Araplnn 'temsil etmektedir. 

12, 30 Program. BEYNELMİLEL 
12.35 Türkmüziği-Pl. Kaaçllk kOinltesl 

Almanya. Belçikaya l>undan tam yir- Alınan azlıkları icabında, Südetler 13,00 Memleket .-t ayan, ajans ve toplanıyor-
ıni ıene evvd saldırdı. Şimdi de, Hitler memleketinde olduğu gibi karışıklıklar meteoroloji haberleri. Londra, 15 (Ö.R) - Beynelmilel ka· 
~UUUD üç yıldır aürdüiü beyu. çıkarır. Gene icap ederse, Avusturyada l 3, 15, 14 Müzik (karışık program -Pi.) uçuk komitesi bq eyl\alde içtima ede-
L__.. L_.__._,_ a::--:-1:- 19 00 Program cektir. İngiltcrcnin Amerikaya, pamuk • ._ __ AlıT.._. ve ~~n:;uu&. olduğu gıôi. cpuç> • a hile kadar '\•arır. ' · 

JD __ .L-- • ..:J:- L ~-- ·-'1----. 19 05 Müzik (hafif müzik - Pi) mukabilinde, 80 bin ton kauçuk venne-
'ua.Ya& ...,..p, flllluqe umar ~-- Alman aihğı hemen daima, iç harbine ' 

- --L --'L • il 20 mily · '-- 19 30 Türle müziği (fasıl heyeti) si haldruıda ya"'·'-·· olan takas - 1ft•_ , ...... ,,.,. arazı e on msan. .,.. veya kat'i fiiliyata yardım etmek için ' ~ ~ 
-.-..ı---11_ Bund L--1-- .A•--- ibe- -L. 20 15 Konu§ma. ması dolayısiyle bu j...+~ ........ ehemmiyet -.uı. an ~ :l"MDllUlya. mümtaz kıtalar to;;:pil eder. Bundan çı· ' )'....._ 
..._ L-- • d ___ 'L't -~~- ~L 20 30 Memleket saat ayan, ajans ve verilmektedir. Londrada -:t...lendiğine ,_-... ayesm e. ~ 111UD1 'Ve qo- kan ahlik:i netice: Ya§ama'k ıstiyen bir • '11<1:1 

..aa~ '--'I iptid j! --'1d --'-eri --'1-- l d h ba 1m meteorolo1'i baberleri. göre Almanya ~u ;piyasadan 3000 ton-• _.., ,uv aı mau e, - ~ dev et, a a esıutan iti ren a an az-

... kazandı. Tuna bavzumda laqemoa- hiının tahrikabna 90n vermektir. 1 - Ali Ağa - şehnaz peşrevi. dan :fazla kauçuk ve 70 mılyon :franlchk 
r-.. ele pçirdi. Hepainin üatiinde olarak Almanların, göz diktikleri 'bir devlete 2 - Şemseddin 7..iya - hicaz şar- bakır ve kurşun satın almıF. 
ela Bala m;ya arazi.ini, orta Avnıpama bl'fl yaptıklım muameleler şunlardır: kı - Anılsın yar ile. TAYYAREYE 
.... tan olan bu meVkii elde etti. Milleti parç8lamalc. Bu nasıl olur? Yal- 3 - Lemi hicaz şarkı - Sorulma- Yddırun mı isabet etti! 
~ Ra7bm IJwllancbiı 'ba,bca mz Alman azlaklannın tahriki ile degvil, ııın bana yesim. 
~ üçtir: Göz m"ktiii memleketler- amıf llcavplariyle, diğer ırkların drre- 4 - Suphi hicaz şarkı - Dün ge-

Kopcnhag, 15 (Ö.R) - İngiliz hava 
·ı kumpanyasının bir tayyaresi 'Londra-

cl.iki Almaa az1Jklanm di--nıjlr olmak dantizmi> ile. yahadj diipnanhğı Ve Si• Ce yesı e. • d s~-1-L-1-- id 1--- and k 
• - 5 K k · · an ~uuıwı ıg· erM:n Gotl açı -....,..ttmNr: llMı :menlleketin mabvemet yaai rekabetle.. - emençe ta "ımı. 
L.."' •• • -'--'- ~-''- 6 R'f L-. '-~- k N" 1arında alevler içinde düşmüştür. Dört -reüni teclrict ~ yJpraUD11&.; Bu muamelderden birisi de ıudur: Al- - ı at .,.,,Y • lllJ\;ll pr ı - ı-

yolcu ve telsizci ölmüş.tür. Pilot ağır 
manlar o hükümetin bütün i~lerini tenkit çin figan eyler. 

k yaralı olarak kurtarılmış ve hastaneye 
Aı..- propaguaa.. büyük bir tam- eder. Bunu da, sistemli bir şekilde ifti- 7 - Şükrü - hicaz şar ı - Bir nakledilmiştir. 
~ı miyueten tecrit etmek. 

m kav vetidir. Bu illeri deiedi ımemar- ralarla, idare eden şahsiyetlere, hatta bakışda beni mestetti. 
B Tayyareye yıldırım isabet ettiği .zan-1- .._... alm.lfbl'. !Banlum Teİ9leri rejime brp itimatsızlık uyandırmak su- 8 - Halk türküsü - ülbül ne 

D~· _ .. _____ ....,_ 3 --'- nediliyor .. 
uwııiaae pras-ı1anSa ~e tuı-u- retiyle yaparlar. gezersin . 

• H ;J t... Diwvw laiç bir yerinde bu .bJman muamelelerinden birisi de 9 - Halk türküsü - iki kaı;puz. M A C A R 
. bıiliıır tua lıiir ..... yaktm. Alman matbuata ait olanıdır. Göz diktikleri lO - Oyun havası. Hariciye nazırı 
PF•• ı.....,a. iwlefinin içte ildııi Almanya memleketin matbuatında :paralariy~ 21,30 1-laftalık posta· kutusu. Salsllurgda_ 
A•ş 'k iil;le biri Lariı;te it cörür. ba,ka feYlerle <karJ§ıklıklar husule geti- 21,45 Neııeli plaklar - R. Budapeşte, :il.5 (Ö.R) _ Macaristan 

o.:lilcle. ıremU propaganda.. lıiiküme- rirler. Kültürel, ikbsadi ve ıiyasi toplu- 21.50 Müzik (Opera arya1an - PJ.) hariciye nazın kont Ksaki Salsbuı-gda 
tia ıfikideiİıllii ileri 18İİrer.; ltiikümet, en kö- )uJtlar dahilinde de keza aynı se-yi y.-par- 22,00 Müzik (küçük orkestra - Şef: Alman dahiliye ınazın Frik1e husust ola-
til liir :p.a- 9Öylene dahi. ipnotize edil- lar. Almanyaya kar§ı yapılacak her mu- Necip A~km) rak görüşmüştür. Salııburg civarmda 

DIİI .a.. efkln umumiye onan .özüne la- bvemetin delilik, adeta kendini nara 1 - Micheli - Çarda~ No: 2 bulunan fon Ribbentrop ile görüşüp gö-
cillr.. lair .azil silJi ıinamr, kaaar. Bir Al- 7Hmak olduiunu halk kütlesine inan- 2 - Keler Bela - Ren nehri kı- r:üşmiyeceği malUın delildir. Kral naibi 
W Pi !I pdlacm ıl.a'lk 1'limları için dumaya ÇÜpılar. yılarında. Amiral Hortinin Almanyaya resıri1 zi-
,. i"!i cLı IWan..,.or: cYiz kerre Wj.. Marazi bir .korku iklimi yaratırlar. Mil- 3 - Borodin - ikinci kuvartetin yareti mütasavver bulunmıyor. 
lı:at diye söylenen bir yalan nihayet ha- Jeti çok kötü şeyleri kabul ettirecek de· Notturnasu. 
kaat olur.> recede hazırlamak ve sinirlendirmek için 4 - Micheli - Çocuk oyunlan. Macar Ajansı 

Almanyanın göz diktiği bir meıılle- fasılalı bir tekilde iyi ve kötü haberler 5 - Offenbacb - Musette ( 1 7 ci ıtekzip ediyor .. 
kette Alman propagandaaı, evvela Al- yayarlar. O memlekete kolD§U olan mcm- asır danı havalan.) Buda~c;tc, 15 (A.A) - Macar ajansı, 
man azlığı üzerine tesir ettirilir. Göz di- leket arasındaki düşmanlık ıaraflarını 6 - Kral Komzak - Viyanada Almanyanın Macaristan üzerinde illti-
ltilen memlekette bulunan Almanlar, bulurlar. Mesela Lehistanın T eşeni, Ma- gece. matoma kadar dayanan bir tazyik yap-
A1=·'9'adaki ek.an kardetleri> nazi te§- caristanın Karpatlar arkası Rütenyasını 23,00 Son ajans haberleri, ziraat, es- tığına dair bazı ecnebt matbuatın neş-
ltlatı i1e teıkilitlanml§ olduklarından, istemeleri gibi.. Hami ve müttefik olan ham, tahvilat. kambiyo - nukut riyatını tekzip etmektedir. 

n.i.stlere İDıanır, Hitlede onaa Alman- devletleri terk ettirerek o devleti bü.. borsası (fiat) ıılAPON • SOVYET 
yw için her şeye hazır bir halde bulu- bütün ayırmak ve tecrit etmek isterler. 23,20 Müzik (Cazbant - Pi.) Kuvvetleri çarplfb.. 
nslar. Mesela bir kat'i karar zamanında bizzat 23.55.24 Yannki program. Tokyo, 15 (Ö.R) _ Japonlar Mançuri 

Göz dikilen memleket halkında Al- Hitlerin Bertes .. adende Şu•ni!?i Bf"rlinde ---------------.. "' ·· hududunda Sovyet - 'Mogol kuvvetlerl-
maıı. propaganda91 hükiimeti parçalar, Ha,ayı korkumıa. gibi. zayi le J npon - Mançu kıtalan arasında yc-
ltadmr. itimadsızhğa dü~riir. MUkave- A!'kamndan menrleketi işgal 'çin iler- ni müsadeıne1er bildiriyorlar. 
met edecek bütün vasıtalan çürütür, bo- liyen Alman ordularının 'ültimatomu ge- 1328 • 1329 senelerine ait iz.mir -~-----------------
ftır-v• ürlcütür. lir, nihayette i.tiklalini müdafaa etmek nehari ıidadiıinden alnnt oldu-

Y-'-na ;memlekedel-4ieki Almaa pro- için bir tek ıtüfealt bile patlamaz.. ğum diploma ile lzmir fark mek-
.-candaMna gelince. Avrapa nizamını Bundan çikan ah:liıJci dcrı de şudur: tebinden aldığım tasdiknameleri 
u -veya çok himaye eden bu devletler• AJmanyanın göz dilc.tiği bir devlet. her zayi etmiş olduğumu ve yenisini 
'de. Almatt,,anm chaklı> ve dürüst oldu- §eye ırağmen kuvvete ikuvvetle mukabe- a!acağımt bildiririm. 
iwıu, Versay muahedesinin chatalarını> lede bulunmıya knrar veonelidit. Zira, lbrabim Vehbi oğ1u Ali Kamil 
mlletlerin kendi i9İYMİ mulcadderatlanm istiltlal ve :hürriyet, kan döltülünciy~ ka- Kual 
kendilerinin aeçınesi lazım ,geldiğini, kü- dar, sonuna kadar müdafaa edilir: f 914 3002 (1692) 
çik bir devlet için bir cihan harbinin te Belçikalıinrın yaptıkları gibi .. 
abes olcluiunu, eğer Almanyayı or-ta Av- Almanlar göz diktikleri memlekette bir 
~aiııa yayilmakta serbest bırakırlarsa mukavemet görürlerse geri çekilir, mü
uzun bir sulh olacağını ilin ederler. Ve ..Ut yeni hir fırsat kollarlar. Meseli 
bihassa Alman azlıklarını ve cdışarıda Avusturya için böyle :iki, Çekoslovakya 
Almaıllıiı> harekete getirirler. için üç tecrübe yapmışlardır. 

Bu müddet esnasında da, resmi veya Dolfusun katlinden. ve birinci nazi 

Q!jiJ ;;;;;::;nı:yç ~~7"9'tH)bJJl#:'J!~~ 

11 an 

Doktor 

Ca~it Tuner 
Slnlf' hastalılılcırı 

miitallassısı 
Her giin saat üçten sonra Ş.amh 

sokak No. 19 da Hasta kabulüne 
başlamıştır. 

TEL. 3559 

OK az yon 

• 

Almanyaya aipariı edilen 9 Yu
goslav tayyaresi Belgrada geldı 
Berlin 15 (A.A) - Börsenzeitung gazetesinin bildirdiğine göre, Neaaen

chmidt firması tarafından Yugoslavya hava ordusu heab1na inşa edilen 9 
Alman avcı tayyaresi Belgrada gelmiştir. 

Bu tayyareler, Yugoslav hava 'DCZllreti tarafından Almanyaya sipari§ edi
len tayyarelerin ilk kıamıtu teşkil etmektedir. 

Almaıı - Macar münaseabh ve Alman 
dahiliye nazırının Salıburg ıuuareaİ 

Berlin 15 {A.A) - Halihazmla tamamile huuai olarak dahiliye nazın B. 
FriCkin Bavyeradaki m&liUııeSinde misafir !bulunmakta olan B. Caalr;y 17 
Ağustoada Salzburgda B. Frickin vereceği bir ıuvarede hazır bulunacaktır. 

B. C .. lcmin Salzbuq civarında tatil müddetini ıgeçirmekte olan B. Fon 
Ribbentrap ile yeniden aöriİfÜp arörü,.niyeceii malim deiildir. Macar naa
nnın yakında bir kür 7apmak üzere Bad Geateiu kapllCUlna tıideceii 8Öy• 

lenme.ktedir • 
S.lihiyettar mahafil Amiral Hortinin :resmen Almanyayı ziyaret ebnS. 

nin mutasavver olmadığını beyan etmektedirler. 

Dünya yahudi kongresi icra 
komitesinin Cenevredeki toplantısı 

Cenevre 1-4 (A.A) - Dünya ~udi IJıcoqrellİnin icra ılcomitemi :ve ıidan 
meclisi Uuı Cenevrede Nahum Goldmama riya.eti albnda mü§tıerdt bir ~ 
lanb yapmlfbr. Bu toplantıya lngiliz, Franmz, Amerikan. lsviçre. :Filistin. 
merkezi ve garbi Avrupa yahudüerinin deleseleri iftirak. eylemektedir. 

Ruznamede yahudi muhacereti meaelai ve büyük bir mWıaceret konfe.. 
raaauun içtimaa diveti varchr . .Bir beyet Tetri.uevvelde Amerikaya giderek 
Amerikan yahudi koapolile müıterek idarenia mietakbel faaliyetini tetkik 
eyliyecektir • 

Yugoslaoya, /tal ya ile 
larını derinleştirmek 

o fan dostluk-

Roma 15 ( A.A.) - Y uaoalavya bqvekili T sevetkoviç, Muaoliniye gön
derdiii bir telarafta, Yagoalavya milletinin, ltalyan - Yugoılav ifbirliğiiü art
tırmak ve umumi refah ve bqeriyetin teraklci9i uinmda enternuyon&l emek 
birliğinin teminini :i.ttibdaI eden eayretleri ihenEli IJcllmak için, ltalya ile olan 
dostluk münaaeeetlerini kuvvetlendirmek ve derinlC§tirmelc istediğini bil
dinni§ir. 

Tütün ikramiyesinin 
ait ilan 

tevzii ne 

Tem edı1mekte olan harp malUlleri ve te1ait ,yeti•Wi ikramiyesi
nin mbaı evvelki tamim veçba1e 18. 8. 939 cuma gününe kadar ah
nacaktır. 

Halbuki lromilyon her Pıı hali içtW.•• ve intizarda bulmıduju 
ba1de istihbk Ahiplerinin miiracaat etmemesi yüzünden tevziat dur
ınUftur. 

19. 8. 939 günülMlen itibaren komiayon dajılacak ve faaliyetini üç 
ay sonra toplanmak üzere tatil edecektir. 

Alacaklıların istisnasız ve hemen komisyona müracaatları bu kerre 
de tavaiye ve rica olunur. 

16, 17 

HASAN 
HiÇYILMAZ 

MOBİLYE 
KARYOLA 

SANDALYE 
MEŞHER1 

3008 (1690) 

YENİ KAVAFLAR ÇARŞISI No. il 
FABRİKASI: 

Yeni müzayede Beftsteni -civan Ak 
Eken sobtı No. 34 

i Zil J R 
mağazamız dahilden ve taşradan hususi sipariŞler kabul eder .• 

Fuar miinue'beüyle fevkalade l}Cuzluk 175 kurup hezaran SA'.NDALYE.. 

Manisa Bağcılar Bankası 
Ozüm bandırmaiia mahsus ol
mak üzere :hu1USİ surette zey
tin vah temin etmistir. lvi ve 
renkli üzüm akarmak istiyen 
meraklı bağcılarımızın bu vağ
dan acele tedarikleri için Ban
kaya müracaatlannı tavsiye 
ederiz. 

Kizli Alman 8İyaseti göz dikilen devleti c:puç> undan sonra Hitler Avusturyanın 
tedrici olarak «tecrit> etmeğe koyulur. ilhakı zamanı geldiğini zannetti: Mus

Bu memleketi müttefiklerinden ayırma- solini birdenbire Brennere bir kaç {ırka 
ya çalışır. Hatta Münihte olduğu gibi gönderdi, ltalyanın ardında da garp dev
fırsat bulursa, Avrupa nizamının hami- letleri göründü. Bunun üzerine Hitler 
lerini ikna ederek, onlara, kurban olacak rücu etti. 

1 1-3 (1688) devleti, dünya sulhuna feda o ması için Aradan üç tıene geçti, ltalya tam ha- •lllllt•Z•lllflIDMIWlllll!IJll!llill'J9ll!IE•B•t!!'.11 •'llw.,..ı•••• 

Bir adet tevrole marka rnoc1el 
37 az bllanılmıt 5 kifilik t.masi 
otomobil müsait fel'&İt ile satıla- YENİ KA VAFLARDA 11 numarada HASAN HİÇ YILMAZ MOBİLYA 
caktır, müeuesesi : 20 ağustos 93' dan itibaııea bilUmum 111oWlya EıfYUI ve billulssa 

tazyik ettirir. beş seferi yüzünden zayıf düııtüiü. zec- --------~-------
Almanya, bir devleti yakın zamanda ri tedbirlerle mahvolmrya yüz tuttuğy BODRUM ASLiYE HUKUK 

veya eonra ilba'k ebnek istedimi, Alman bir sırada Hitler Avusturyaya derhal ül· MAHKEMESiNDEN: 
alcdiye6 eeferbet- eder. 8'ı az'bk göz di· timatomunu verdi, silah patlamadan Bodrumun Türkbükü köyünden 
kilen devleti fırlatmak için bir manivela orasını işgal etti. Kanlı oğullarından ölü Mehmet oğ-
'mesnedi vazifesi görür. 1938 Mayısında Hitler Çekoslovak- lu 1309 doğumlu Ali emsalile 11 

Çekoıılova'kyada olduğu gibi Alınan yayı istila etmeğe karar verdi: Fakat Subat 329 tarihinde askere sevk edi
lcamndan o1an vatandaflar muhtelif si- Çekoslovakyaya seferberlik ilan etti ve lip lzmir merkez hastanesinin 7 
ya.t partı1ere iftirak etmiflene. cndar bir arkasından müttefikleri olan Rusya ile Mart 330 :tarih ve 342 numaralı ya
tdt partide hidqtin1ir; mü&it Alman Fransa yardımcı çıktı. Hitler yüz geri porile üç ay tebdili hava alarak mem
parti.i. Bu Alman azlığı bir kene nasyo- etti: Sigfrid istihkamlarını takviye etti. leketine gelip bilahare Balıkesirdeki 
nal - sosyalist tarzında tefkili•hındmldı Münihte Çekoslovakyayı müttefikleri kıtasına iltihak etmek üzere memle
mı, artık bulundukları devleti dağıtmak terketti. Çekoslovakya Südet memleketi- ketinden ayrılarak gittiği ve o tarih
İçİll Bedine mükemmel bir ilet ve vuıta ni bırakmıya ımecbur oldu, bir top bile ten şimdiye kadar kendisinden bir 
olur. Bu Alman mhiı evveli bir kültür patlamadan.. Aradan altı ay geçti, Bo- haber alınmamasına ve harbin hita
muhtariyeti, sonra idari taksimat, daha hemya ile Moravya da keza aynı şekilde mile emsalinin aııkerden. ve esaret-

80Flra federe tefküit. en sonra da Al- gitti. Muhkkak ki, beyaz harp fevkala- ten döndükleri halde Mumaileyh yi
manyaya, ilhak edilmesi için istiklal ıiater. de irat getiriyordu. ne gelmemiş ve bittabkik Milli mü-
Çekoslovakyada. Prag hükümeti, Alman Bundan da çıkan ahlaki ders şudur: dafaa bakanlığının olbaptaki emirle-

azldtlanna l.er imtiyaz verdikçe, Alman Almanyanın yeni yeni ilhak teşebbüs- rine tevfikan nüfus ve askerlik ka-
azlığı Seriinin emriyle daha fadNID.ı ıi9- lerine son vermek için, ıulh devletleri yıllarına ölmüıtür i!Mll'eti verilmiftM: 
temiştir. bir tek çare bulunduğunu anladılar: Her de lakin gaibin öl~e muallak hak-

Avusturyada, Hitlerci azlık evvela yeni teşebbüsün bir mukavemet harbi· larmm tayini emrinde kaydı mezku
çok samimi •e iki taraflı bir ticaret ımaa- ne alamet olacağını Almanyaya hatırlat- run mamülünbih olamıyacağından 
hedesi istedi, sonra ilrusadi bir cAnl'las> mak 1 ötürü usulen gaipliğine hüküm ve 
daha 90nra da aba:k. Cyr. Van Overtiergh karar verilmesi talebinden bahsile 

Turgutlu belediyesinden: 
T qa belediye tarafından temin edilmek ve kum ve ten:iyei tiirabi

ye ve imaliye itleri tamamen müteahhide ait olmak prtile Atatürk 
bulvan müntehasından Akç•lanak yoluna kadar olan 983 metrelik 
yolun döfeme İfİ 8. 8. 39 tarihinden 22. 8. 939 tarihine bd.ir 15 pn 
llliiddetJe açık ekultmeye lmnuJmU§tur. 

ihale 22. 8. 39 tarihine mm.dif sah ginü aaat 11 de belediJe liiaa
-..ı- -::.a.-..ı.L:.I da" • •• ide J.calrhr ...... una~ llDI ene•··~ ,.... 

Lıteklilerin tayin olanan giin ~ mtte Weıliyede ........... 
lan. 

2698 (1681) 

mumaileyhin .karısı Mustafa kızı Sı
dıka Diler tarafından dava :açılmış 
ve kanunu medeni ahk.amına tev
fikan bir aylık ilan dahi yapılmış ol
makla medeni kanunun 32 inci mad
desi hükmünce hüviyeti yukarıda 
yazıh Alinin akıbetinden malumatı 
olan kimselerin işbu ilan tarihinden 
ıitibaren bir aene müddet zarfında 
malumatlannı bildirmek üzere Bod
rum asliye hukuk mahkemesine mü
racaatları olbaptalti karanna atfen 
ilan olunur. 

~101) 

Taliplerin Kardıçah han 36 nu- müessesenin kendi mamulatı olan sanclalye çeŞiflerinde :rekabet kabul etmez 
maraya müracaatları. ı derecede ucuzluk yapmağa ve beher sandalyede )irmi beş kuruş iskonta ,etmek 

Telefon: 4202 suretiyle iki liraya satmakta olduğu sandalyeleri 175 kuruşa satmağa karar 
1695) verdifini •yıa miişterilerine "heym -*'r-, . ' •. . . ·~- :· . . . ' . . . 

BU, ARSLANA DOKUNMAYIN 
Ôz. yurdumuza göz diken karagömiekl il ere cevap 

Türk matbuatında timdiye kadar görülmemit bir rağbet ve heyecanla ka11ılanan bu eıerin 
YALNIZ 1ZMIRDE 

l 0.000 )erce Ti.irk okudu ... 
Bqüıaden sonra 'Cla : 

169.~0 lette EFE okuyatak .• 
......................................................................................... 
• • • • 
! tlçtlHCU BASRJŞJ DA çııcrı.. : . . . -··············································································=····· .. 

Bu arSlana ddkunmaym kit.bl, bütün Türk halkının iman ve heyecanını haykınyor ... 

Kara ıömleldi tialy• pirleri fi;yle 111iyer : 
PBENDREMO İL PİREO ... ANCllE TUTTE MAR iEGEO .. 

(Alacaiız Pireyi, .ıamtız Ege denizini... (İma.iri) 
Fakat diyoruz ki : 

ÖYLE 'BİR DENİZDiR Ki O TÜRKİYE TOP.RAlxI .. 
İÇİNE DALANLARI GİRDAPLt\RINDA BOOAR.. 
EFESİNİN ANDIRIK GOOsü KOCA BİR DA~I •. 
BOZKIKLISININ GÖZÜ YILDIRIMLARI KOOA'R ... 

BU ARSLANA DOKUNMA YJN· 
Türkün Milli kitap ve milli destanı ı01du.. Her F..FE ruhu tqayan &mirli büyük, küçiik bu kitaptan mutlaka bir tane 

edinmelidir-
Tmıcsi : •25• K U B U Ş T U B... 

Bltiiıa aüvezz.Uerde, ı.uına arayum. .. .lstanbuWa aatq yeri: t)LK()' Kitap yurdu. ... An1aara caddesi No. 96 



SARIFES 

Keskin Nane 
YAZAN : E. BOZŞAllİN 

Onu hemen herkes tanır. Her akşam - Daha küçüğü~ diye beni almaz-

dahn iskelenin merdivenlerinden çıkma- larmı§. Annem öyle söylüyor. Ah ne çok 
dan, onun içi Ürperten masum çocuk se· istiyorum bir kerre okula gitsem. Her 

si ckeskin nane> diyerek dalgalana dal- cümhuriyet bayramında ben de çocuk

galana gizli bir şikayet, acı bir feryat bü- !arla Gazi meydanına gideceğim. Ata
tün acıklığı bütün masumiyetile kalple· türkün heykeline çiçekler serpeceğim. 

IZMIR BELEDiYESiNDEN: 

itfaiye, i~, hasta, cenaze ve tanzi
fat otomobillerinin senelik ihtiya
cı olan 1900 teneke dökme benzi
nin satın alınması batkitiplikteki 
fartnamesi veçhile açık eksiltme
ye konulmuştur.Muhammen bede
li 4940 lira olup ihalesi 18-8-939 
cuma günü saat 16 dadır. lttirak 
edecekler 370 lira 50 kuruşluk te
minatı öğleden sonra kapalı bu
lunmasına binaen öğleden evvel 
iş bankasına yatırarak makbuzu 
ile encümene gelirler. 

2-6-11-16 2773 (1595) 

re dolar. - Atatürk, dedim, parmağile neye - 972 sayılı ıokakta kestane 
Güneş şualarına benz.iyen san ipek İşaret ediyor bilmiyor musunuz?. Hemen Pazarında 78 numaratajlı dükkanın 

saçlannın çerçevdediği fildişi kadar be- bir sandalyenin üzerine sıçradı. Kaşlar;- 28/8/939 dan itibaren bir senelik 
yaz, tertemiz çocuk yüzünde derin bir nı çattı. Gözlerini diktiği bir noktayı icarı başkatiplikteki §arlnamesi veç
hüzünle ynnan mavi gözleri sanki gü- parmağile işaret ederek: dik hedefiniz hile açık artırmaya konulmuıtur. 
nahkar hayatını karnrtnn geceleri aydın· Akdenizdir> diye gür bir sesle bağırdı. Muhammen bedeli 26 lira olup iha
latmak için Tanrının onda bir mevhibe Tüylerim diken diken olmuştu. Yaşa· lesi 28/8/939 Pazartesi günü saat 
olarak yarattığı parlak bir çift yıldız gi- sın Atatürkün coşkun yavrusu diyerek 16dadır. İştirak edecekler 2 liralık 
bidir. O, topuklarına kadar uzun, tüyü onu kucakladım. teminatı öğleden sonra kapalı bu)un
dökülmüş yeşil kadife entarisi içinde tıp- Manülyanın yaşı ile hiçde mütenasip masına binaen öğleden evvel iş ban
kı bir mımülya kadar narin, koklasan he· olmıyan büyük bir ruhu vardı. Kabına kasına yatırarak makbuzu ile encü
men solacak hissini veren bu nazlı çiçek sığmıyan bu ruh taşmak ve coşmak için mene gelirler. 
küçük sanşın başı omuzlarına doğru eğil- sanki bir saha arıyordu Gö7lerimde ve 13, 16, 20, 25 2975 (1678) 
miş İncecik sesile ckeskin nane> diye yüreğimde onun yeri ve manası bütün 

hemen herkesin önünde, renginin parlak- değişmi ti. O , yalnız «keskin nane> di· 
lığiyle bir tezad teşkil eden simsiyah bir ye hıçkırmaktan başka bir şey bilmiyen 
sefalet perisi gibi durur. Ancak eski mu· ve anlamıyan bir çocuk dei;il hayatı bü

kavva kutunun içine istif edilmiş !'ieker tün manasile kavramış olgun bir insandı. 
küllihlarının eksildiğini görünce güzel Onun küçücük yüreğinde ne büyük bam
yüzü gizli bir sevinç ışığiyle bir parça· leler gizli idi. Sonrn 
cık aydınlanır. O zaman, püruzlü zayıf B b k ? - ı:ı an yo mu .. 
sesi bir iktidnr kesbederek ckeskin na· 
ne> diye belki de dnha içli fakat daha 

Diye, ona sordum Güzel yuzu yjne 

gizliyemediği bir şikayetle kırıştı. 
ı ·r ortalığı çınlatır. A d b b d v B' d . - nnem e a nm ıı sng. ır c 

Bılmcm nasıl, bütün şevkine bütün k d . A b b · · A .. ar eşım var. mma n nm ışsı7~ n· 
gayretine rngmen keskin kelimesine hiç v d ) b k b d nem magaza a ça ı~ır eve a ar. en e 
de uy sun olmıyan onun yumu§ak zayıf .. .. w 

k · · .. ki . b'I d l' bnbamın tutun parasını çıkanrım. Eger 
çocu sesının en sert yure erı ı e e ıp kaznnamazsam beni döver babam. 
geçen nteşten bir kudreti vardır. Onu 
h k Bunu önceden hissetseydim. eğre, er es tanır. Herkes güzel parlak yüzü· 

daha ona ynkla madan kaçardım. Bugün nü okşıyarak midesinin ihtiyacile değil 

d 1 k ·ı t'I kendisine yavrusunun masumiyetini ser· uygu arının sev ve ı caa ı e onun şe-

k 1 · d ı O b''t'' ff t• b'. mrıya ederek seçinen bu hodgam baba· er erın en a ır. • u un sa e ı, u-

t .. ki v b•'t'' ·· ll·w·ı .. k ya, hayat borcunu ödiycbilmck için is-un çocu • ugu u un guze ıgı e y urc • 
)erde şefkat uyandıran bir ilham perisi· kelenin bu keskin kokulu manülyası 
dir. O. iskelenin keskin kokulu narin ma· yarın da kaldırımlarda mülevves sürükle-

nülyasıdır. necek. Ateşli haris dudaklar onun saffe· 

Her nkşam daha iskelenin merdiven· tini masumiyetini emecek. Çürütecek. Ş.!· 
}erinden çıkarken gözlerim, kulaklarım refini çiğniyecck.. Fakat o her şeye rağ
bütün mevcudiyetim onu arar. Bir izdi- men tenbd hodgam babasına durmadan 
ham içinde onun ckcskin nane> ckeskin dinlenmeden hayat borcunu ödiyecek. 
nane> diye gizli bir şikayetle hıçkıran işte saffeti, masumiyeti güzelliği ve bü

sesi tesellisiz kalplerin dinmeyen göz- tün kızlığı kadınlığı pahasına ona mev· 

yaşm gibidir. Benim kadar bu içli sesi ut olan hayat .. 
herkes tanır... Gözlerimin önünde <>anki birdenbire 

Bir gün i kelenin bu keskin kokulu büyük bir girdap açıldı. Ve bu girdabın 

manülyasına yine aynı tüyü dökülmüş 

uzun yeşil kı:ıdife entarisile bir evde rast· 
ladım. He,men aşina bir gülümseme ile 

yanına sokularak ckeskin nane> diye 

kulağınn fısıldadım. Sanki bu onun adı 
idi. Benim gibi herkes de öyle çağmrdı 

onu. Fnknt o bu kelimeye hiç alışmamış 
olmalı ki gözlerinin altı iğrenç hislerle 

kırıştı. Cevap vermeden baoını arkaya 
çevirdi. Her ak§am sefaletin kimsesizli

ğin bir timsali gibi ckeskin nane> diye 
hıçkırarak boynu bükük dolaşan bu yav· 

ru gözlerimin önünde kocaman bir facia 

halini almıştı. Ona daha derin bir şef
katle sokularak: 

- Senin adın ne küçüğüm, dedim. 
- Saadet 
- Okula gitmiyor musun} ... 

ortasında yaprakları yavaş yavaş açıla

rak etrafa taze kokular saçacak beyaz 
bir manülya değil, mütenffin zehirli bir 

çiçek .. 

Ertesi gün yine iskele merdivenlerin
den çıkarken onun ckeskin nane> diye 
hıçkıran çocuk sesi sivri uçlu keskin bir 
bıçak gibi kalbimi oydu. Sanki her yer· 

den o ses ancak tenbel hodgam babası 
için herkesten merhamet dilenen o ses 
aynı ncı ile yükseliyor.. Bütün varlığı 

sarıyor, içim yanıyor.. Kulaklarım uğul· 
duyor .. Ve gözlerde dinmiyen bir gözya
şı gibi ardı arası kesilmiyen bir ses iske
leyi çınlatıyor, ckeskin nane>.. ckeskin 

nane!...> 
10/8/'.939 Karııyaka: 

E. Bozpdıin 

Aliağa Çıf tliği P. T. T. Şef Liğin
den: 

1 -!ledeli kqfi 934 lira 15 kul'U§ olan idare binasının tamiri mev
cut keııfname ve p.rbıamesine tevfikan 21. 8. 39 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat 11 de ihalesi yapılmak üzere 6. 8. 39 tarihinden 
itibaren açık eksiltmeye konulmuıtur. 

1 - Cümhuriyet mahallesinin 
Külti:rpark arkasından geçen yol
da iki treplen yaptırılması ve bun
ların etrafına yeniden kesme kor
don çekilmesi ve belediyece ve
rilecek kesme taslar ile 1260 met
re murabbaı kıs~ının döşettiril
mesi baş mühendislikteki ke~if 
ve şartnamesi vechile açık eksilt
meve konulmuştur. Muh~mmen 
bedeli (2538) lira (50) kuruş 
olup ihalesi 25-8-939 Cuma ~ünü 
snat 16 dadır. iştirak edecekler 
(191) liralık teminatı öaleden 
sonra kapalı bulunmasına bina
en öğleden evvel ; bankasına ya
tırarak mn1,.buzu ile encümene ge
lirler. 

2 - 914 sayılı sokakta 38 sayı
lı binanın yıkılarak enkazının sa
tılması baş mühendislikteki keşif 
ve 'artnamesi veçhile açık artır
maya konulmuştur. Muhammen 
bedeli (15) lira olup ihalesi 25-
8-939 Cuma günü saat 16 dadır. 
iştirak edecekler (1) lira (15) ku
ru!lluk teminatı öğleden sonra ka
palı bulunmasına binaen öğleden 
evvel İş bankasına yatırarak mak
buzu ile encümene gelirler. 

3 - Fen de.iresine lüzumu olan 
bir adet Amonyak deve lopman 
makinesi s~tın alınması bas mü
hendislikteki sartnamesi v~chile 
açık eksiltmey'e konulmuftur.~Mu
hammen bedeli (575) lira olup 
ihalesi 25-8-939 Cuma günü saat 
16 dadır. İttirak edecekler (44) 
liralık teminatı öğleden sonra L-a. 
palı bulunmasına binaen öğlet.en 
evvel İf bankasına yatırarak mak
buzu ile encümene gelirler. 

4 - Otobüs itletme dairesine 
( 7000) kilo motör yağı satın alın
ması bat katiplikteki tartnamesi 
veçhile açık eksiltmeye konulmuf
tur. Muhammen bedeli (1890) 
lira olup ihalesi 25-8-939 Cuma 
günü saat 16 dadır. İftİrak ede
cekler (142) liralık teminatı öğ
leden sonra kapalı bulunmasına 
binaen öğleden evvel if bankasına 
yatırarak makbuzu ile encümene 
gelirler. · 

11-16-20-23 2931 (1656) 

57 nci adanın 447,75 metre mu
rabbaındaki 13 sayılı arsasının 
satıtı haf katiplikteki tartnamesi 
veçhiJe açık artırmaya konmuf
tur. Muhammen bedeli 1791 lira 

insan ara ölüm ve dehşet saçan bu korkunç haşaratı 

• ile 

öldürünüz 

Bir çift kara sinek bir yazda 1,500,000 olur 

Malarya, sıtma, trahom, çiçek, Di· 
zanteri, Kara humma, verem, Şar· 
bon, Ko era gibi bir çok salgın has
talıkla taşıyan sinek, tahta kurusu, 

Pire güve ve bütün haşeratı uyan. 
adan FAYDA ile imha ediniz ... 

FAY A bütün haşerat öldür .. cü 
ayilerin en iyisi ve müessiridir ... 

Kat'iyye le .. e apmaz. Kok s la· 
-~ ve ilhh·d- ... 

di gazı IJOJJ ile lıarqtıraralı ve 
sü lü v u a ve A.merilıa etilıeti ve 
marlıası Jıoyarah F A Y DA yerine 
a mal! i ! yenler var ır. Satıınınız 

A 

Hasan Deposu lzmir Şubesi: Kemeraltı Hükiimet caddesi No. 69 TL 3180 

n D • 
• • D 

Doktor 
• 
me 

COCVK HASr ALIKLARJ .. 
MVrAHASSISI 

Yaz mevsiminin sonuna kadar cumar
tesi ve pazardan maada her gün hasta
larını eskisi gibi İKİNCİ BEYLER ı;o
kağında 84 numaralı muayenehanesin
de kabul eder. 

Evi BİRİNCİ KORDON No. 272 .. 

~lftl!!EJ CWd IDZZ 6 W4 il LI 

.Dr.AliRiza 
•• 

Un len 
Doğum ve Cerrahi Kadın 

hastalıkları Operatörü 

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

TELEFON: 2987 
cznz 1 Z7'.L7".Z7.:22"'"/.2'7".~:::r:;cuaza 

Satılık sağlam 
bina 

• 
• 

Toptan satış yeri Yeni Kavaflar çarşısı No. 24 TL. 2862 

Karşıyaka satış yeri Ferah Eczanesi TL. 5023 

Herkese bilhassa muhterem 
Hataylılara müjde 

1 - İzmir Basmahanede 1296 sayılı Dibek sokağında HATAY 
OTEU namile maruf ve rağbet görücü bir Otel vücuda getirilmiftir. 

2 - Mezkur otelin mobilyaları tamamen yeni olmakla berabe 
Alaturka ve Alafranga denen bir hamamı mevcuttur • 

3 - içerisinde muhtelif akar su ve havuzlan ve bahçeleri havidir. 
4 - Temizlik ve emniyet hususunda tam minuile bu otelimizd 

istirahatinizi temin edeceğiniz ıüphesizdir. Teırif buyuran muhterem 
·misafirlerimiz otelimizin her bir hususatı hakkında memnun kalacak
larını ilin eyleriz. 

5 - Tahtı icanmda bulunan yine 1296 ıayılı sokakta 36 aa 
TAN OTEU ile 45 sayılı ŞARK OTELI'nde de ayni tefkilit 
mevcuttur ..• 

H. 3 

Basmahane 1296 sayılı Dibek Sokağmcla 
Tan ve Şark otelleri müsteciri ve HATAY 
oteli sahibi Betir Korkut .• 

1-10 (1696) 

~-IJ!Eli/E;:j~Z21[;2'!Zz:;a:z:ıGQ;JiQlllii.m!m1rlllJlllM .... ~,..--... 

lzmir gümrük baş müdürlüğün-
den: 

Adet 

1 1 

2 2 

Tahminen 
beherinin 
Fiati Mecmuu 
Lira Lira 

12 

100 

12 Kestane ağacından sağ kısmi dolaplı 
ve üatii çekmeceli yazı makinesi ma• 
ıası. 

2 - Muyakkat t~minat 70 lira 06 kuruştur. 
3 - Talıpler kqıfname ve Jarbıameyi görmek üzere fefliğimiz ile 

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

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

olup ihalesi 25-8-39 Cuma günü Kazım paşa caddesi üzerinde ve Gazi 
saat 16 dadır. İttirak edecekler bulvarına yUz metre. mesafede eski Sc-
135 liralık teminatlarını öğleden Janik bankası binası satılıktır. Kemeral
sonra kapalı bulunmasına binaen tında Yavuz kitap evine müracaat .. 
öğleden evvel it bankasına yatı- --------------

200 160 X 80 ebadında üzeri yedi milim 
kristalli ui tarafı çekmeli ve ka
paklı aol tarafı raflı ve yayh üzeri 
cekmeli kimilen kontrakıiyonlu içi 
ıhlamur dı• kmmlan kök ceviz kap
lama yazıhane. 

6, 11, 16, 20 

Devlet limanları 
müdürlüğünden: 

2833 (1624) 

Izmir şubesi 

işletme vasıtalarımız jle atelyemizin ihtiyacı için kapalı zarf usulile 
700 ton yerli lave marin maden kömürü satın alınacaktır. Muhammen 
bedeli «9100» lira ve muvakkat teminat miktarı «711 » liradan ibaret 
bulunan işbu kömürlerin ihalesi 31 Ağustos tarihine rastlıyan çarşam-
ba günü saat (15) de İzmirde Devlet Limanları işletmesi İzmir •ubesi 
binasında toplanan mübayaa komisyonunca yapılacaktır. 

Buna dair olan §artname bedelsiz alınabilir. isteklilerin bildirilen va
kit ve saatten azami bir saat evveline kadar teklif mektuplarını komis
yon reisliğine tevdi etmiş olmaları lazımdır. 13, 16, 2976 (1680) 

lzmir Vakıflar idaresinden: 
İngiliz zade Ali paşa ve mülhakatı vakıflar mütevelli kaymakamı 

Mustafa Şükrü Denizer'e. 
Vakıfların görülmiyen hesaplarını on beş gün zarfında vermediği

niz takdirde hakkınızda vakıflar kanunu hükümlerinin tatbik edile
ceği tebliğ olunur. 

2994 (1694) 

rarak makbuzu ile encümene ge
lirler. 

9-14-16-19 2877 (1634) 

1 - Kartıyaka belediye tubeıi 
temizlik itleri hayvanlarına sene
lik (11,000) kilo saman aatın alın-

DOKTOR 

Celal Yar~m 
ması bat katiplikteki farlnamesi . 
veçhile acık eksiltmeye konul- İZMJR MEMLEKE'J' 
muştur. Muhammen bedeli (110) HAS'J'ANESİ DAHİLİYE 
li~a olup ihalesi 1-9-9~9 cuma gü- Mİl'J' AJIASSJSJ 
nu saat 16 dadır. İftırak edecek- Muayenehane : İkinci Beyler sokak 
lcr (8) lira (25) kurusluk temi- No. 25 TELEFON : 3956 
nalı öğleden sonra kap.alı bulun· 
ma ına binaen öğleden evvel İf 
bankasına yatırarak makbuzu ile 
encümene gelirler. 

2 - Karşıyaka belediye şubesi 
temizlik işleri hayvanlarına sene
lik (11,000) kilo arpa satın alın
ması baş katiplikteki tartnamesi 
veçhile açık eksiltmeye konul
muştur. Muhammen bedeli ( 440) 
lira olup ihalesi 1-9-939 Cuma gü
nü saat 16 dadır. iştirak edecek
ler (33) liralık teminatı öğleden 
sonra kapalı bulunmasına binaen 
öğleden evvel it bankasına yatıra
rak makbuzu ile encümene ge-

lirler. 
3 - Kar,ıyaka belediye tubeıi 

temizlik ifleri hayvanlarına sene
lik (11,000) kilo kepek satın alın
ması ha katiplikteki şartnamesi 
veçhile açık eksiltmeye konul
muştur. Muhammen bedeli (330) 
lira olup ihalesi 1-9-939 Cuma gü
nü saat 16 dadır. İştirak edecek
ler (24) lira (75) kuruşluk temi
natı öğleden ıonra kapalı bulun
masına binaen öğleden evvel iş 
bankasına yatırarak makbuzu ile 
encümene gelirler. 

16-20-25-30 3007 1691 

3 4 

5 2 

8 1 

3 2 

35 

20 

50 

50 

140 Arkası ve olt1racak yeri maroken 
masif ceviz ~·azıhane ön iskemlesi 

40 Ceviz kaplmr. '!. dört gözlü ve kapakh 
etajer. 

50 Bir tarafı ıt!:--lu diğer tarafı kimilen 
kontrakıiyonlu ceviz kaplama tele
fon etajeri. 

100 Amerikan vay üzerinde ileri ve yana 
-- yatar alt kısmı dolaplı ve oturacak 
542 yeri ve arlıi!.!1 maroken yazıhane kol· 

tuğu. 

Yukarıda cinsi ebad ve miktarile tahmin bedelleri yazılı mobilya ye· 
niden imal ettirileceğinden 2490 ıayılı kanun hükümlerine tevfikaı; 
açık eksiltme suretile yapılacaktir. Eksiltme 18. 8. 39 cuma günü saa 
15 de lzmir gümrükleri baş müdürlüğüne bağlı ithalit gümrüğü yanın
daki levazım ve satıı servisinde yapılacaktır. )" 

Bu İ§e i,tirak edecek erbabı sanat ikametgah sahibi olmak ve .. 9~~~~ 1 

yılına ait unvan tezkeresini hamil bulunmak tahmin bedeli üzer..-n 
yüzde 7,5 hesabile 40,65 kırk lira altmıt beı kuruf nakdi teminat v:
mek lazımdır. Bu i, hakkinda fazla malUınat talebinde bulunanlar ~~ -
me için tayin edilen günden evvel her gün levazım ve aabf tefVISIDe 
müracaatla prtnameyi görebilecekleri ilin olunur. 

6, 16 2822 (1620) 

"·- ...:ı. 1 • • 1.. • , .. ,,,~ 



Bovven Rees Messageries Umdal OUı·ier ve Deutsche Le· Sperco 
ve şürekası Maritimes ~ DENiZ Şürekisı vante Linie Vapur Acentası 

. CVHA~LtNE -+- ACENTALICI LTD. -*- - -/' _ " ._ 
UVEıiPooL VE GLASGov BA'ITI " u M P A N y A s 1 mu.Eme LlNF.s Lm. aıaıxcJ KORDON REES G. M. a. H. HAMBURG ADRIArlcA s. A. Dl 
llACTRtA vapw·u eylO.l bidayetinde ANGHYRA vapuru 20/ 22 ağustos BINASJ 'J'EL. 244J HERAKLEA vapuru 14 ağustostan 19 HAVIGA2'İOHE 

Glasgov, Svansea ve Liftrpooldan THEOPHİLE GAUTİER vapuru 26 arasında beklenilmekte olup Rotterdam LONDBA • HULL BATl'I a!ustosa kadar Rotterdam Bremeıı ve BRİONİ nıotörii 14/8 tarihinde saat 
çıkara,Caktır. Ağustos tarihinde gelerek ayni gUn İs- Hamb•ll'g ve Anversa limanları için Bu~C:~VİANk cakvapuruyniS temmumdaa Hamburg liman1an için mal alacaktır. 8 de gelerek 15/ 8 de saat 17 de Pire 

ı:uv-_ _.. yük' ala ak ge p ~......... çı ara ve a zaman ALİA · • 
~J.tıNIA vapuru 20 eyh1l tarihinde tanbul, Pire, Napoli ve MarsUyaya ha- c tır. Hull için yük alacaktır. THESS vapuru 28 ağustostan 3 Korfo, Porto, Brindiz.i, Valona, Draç, 
P Liverpool ve Glasgov için mal ala- .reket edecektir. BALKANLAR ARASI ADJU'l'ANT vapuru ıo temmuzda ... eyl<ıie kadar Rotterdanı, Bremen ve Gravoza, Spelato, Zara, Fiyume, Tries-

.. RATTI llp Londra için ytıJc alacaktır. Hemburg limanları için mal alacaktır. ite ve Venediğe hareket eder. · 
Gerek vapurJann muvasallt tarihleri. Ber türlü izahat ve malumat için Bi- ZETSKA PLOvtDBA ARCTURUS vapuru 11 eylO.lde 17 LERO motöril 17/ 8 tarih.inde gelerek 

ert ft navlunlan haJckmda acenta rind Kordona 15' numarada LAU· A. D. KO'rOR l.İVERPOOI. BA'J'rl eyl<1le kadar Rotterdam, Bremen ve ayni gUn Patmos, Lcros, Kalimnos, ts-
teahhut altına giremez. Daha fazla RENT REBOUL ,.e ŞERİKİ vapur acen. uLOVCENn ALGERİAN vapuru 20 te~uzda Li- Hemburg Hmaoları için mal alacaktır. taiıköy ve Rodosa laareket eder. 

t almak için T. 8oftD Rees ve Şr. tasına müracaat edibnesi rica olunur. Vapuru 12 Ağustos 939 cumartesi gü- verpooldan gelip y(lk çıbricWc ve ay- BELGRAD vapuru 25 eylalden 2 ilk VESTA vapuru 20/8 tarihinde gele-
2353 telefon numaruına mUracaaı TELEFON: z 3 7 5 nü Köstenceden gelip 18 ağustos 1939 ni zamanda Liverpool için yük alacak- ilk te§rine kadar Rotterdam, Bremen ve rek ayni gUn Midilli, Scllnik, Dedeağaç. 

pazar günil saat 12 de: ~- Hamburg limanlan için mal alacaktır. İstanbul, Burgaz, Vama ve K~enceye 
Pire - Arnavutluk limanları - Kotor- LEV ANTE vapuru 9 Ukteşrinden 15 hareket eder. 

~----~--------------~--•• ~~~-~~~~~~" H.Whi~ll ve ~~ebdarRo~~h~" hareket edecektir. Hamburg limanları için mal alacaktır. KOY ALE NEERLAlıf T. C. Ziraat Bankası ANoL:f:mr" şürekası DEH HonsKE 111ıo0Eı.- oAısE xu111PAHYAsı 
KUPalllf tarihi: J888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası.. 
$ube ve ajan adedi : 262 

Zirai ve ticari her nevi Banka muameleleri 

PARA BİRİKTİRENLERE 28.800 LİRA 
tKRAMtYE VERECEK 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en u (50) 
llraıa bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plAna göre ik
"nılye dağıtılacaktır : 

• Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
• • 500 • 2.000 • 
4 • 250 • 1.000 • 

40 • 100 • 4.000 • 
100 • 50 • 5.000 • 
Uo • '° . 4.800 • 
ıeo • 20 • 3.200 • 
DIJntAT : Hesaplanndald paralar bir sene içinde ı;o liradan aşağı dUşmJ

Yenlere ikramiye çıktı§! takdirde yüzde 20 faz)asiyle verilecektir. 
kur'alar senede 4 defa, 1 Eyl<ıI, 1 Birinci kfınun, 1 Mart ve 1 Haziran tarih

PİRE MARSİLYA ve PİRE BEYRUT - ·-- HAVSl.INJE, ası.o ULYSSES vapuru 15/ 8 tarihinde ge-

-~~A C-t~~~.:b"ic~~~~Rta~le TELEFON : 3120 BOSPHORUS vapuru 30 ağustostan lerek Burgas, Vnma ve Köstence liman-
Marsilya için Beyrut-Hayfa-tsken- rHE MOSS-HUrCHİSON 1 eylUle kadar Diyep ve Norveç liman- ları için yük alarak hareket edecektir. 
hnrek:et tarihleri deriye için hareket LİNE LİMİTED lan için mal alacaktır.. PYGMALİOS vapuru 21/8/939 tari-

24/ 8/ 1939 
7/ 9/1939 

tarihleri LİVERPOOL - GLASGOV VE (Bu vapur Norveç limanlan için ancak hinde gelerek Rotterdam, Amsterdam ve 
18/ 8/1939 BRİSTOL hattı 31 ağustosa kadar tahmil edecektir.) Hnmburg limanlan için yUk alarak ba-
1/9/ 1939 ETRİB vapuru 4 eylillde gelip Liver- BALKİS 25 lO.ld 

28 
IQ reket edecektir 

. vapuru ey en ey - · 
21/ 9/ 939 15/ 9/ 939 pul ve Glasgovdan yilk çıkaracak ve le kadar Die Dilnkek N li- ULYSSES vapuru 4/9 tarihinde 
Go i HERS LTD . da Li 1 Gl · · ppe, ve orveç ULANDR S BROT . aynı zaman verpu ve asgov ıçın manian için mal alacaktır. gelerek Rotterdam, Amsterdam, Ham-

PI. RE mal alacaktır b lim oları · · _ _,,,_ tarak h k-a 
· BOSPHORUS motöril 25 ilk teş- urg 0 ıçın YUA 8 are •a 

uNEA HELLASn !sbrandtsen • Moller rinden 28 ilk teşrine kadar Diyep DUn- edecektir. 
Lüks trnnsatlantik vapuru ile Pire Line: • Ne11yopJı kerk ve Norveç limanlan için yük ala- HER M E S vapuru 18/9 tari.hio-

Nevyork hattı... HAİFA, iSK&.'IDERİYE - NEV-YORK caktır. de gelerek Rotterdrun, Arruıterdam ve 
Pire - Nevyork seyahat müddeti 1Z gün PHİLADELPHİA HATI'I D. T. R. T. Hamburg limanları için yük alarak ha-
Nevyork - fuarı için husust fiatler.. GERTRUD vapuru ağustos nihayetin- KASSA motörU 15 ağustosa doğru reket edecektir. 

Pired:n hareket tarihi de gelerek, Hayfa, İskenderiye, Nevyork bekleniyor. Tuna limanlan için mal ala- S11enslıa Orlent Unfen 
:l Eylıll 1939 ve Philadelphia için mal alacaktır. caktır. BRAGELAND motörü 15/8 tarihinde 

Gerek vapur!n.nn muvasalAt tarihleri, GUDRUN MAERSK vapuru 10, 12 nlanna elerek Rotterdam, Hamb ve Skan-
gerek vapur lsımlerf ve navlunlan hak- lUld 1 k H ""' +_,_ d . N SZEGED motlSrU Afusto.s 80 g. . . . urg 

• . ey ege ere a,~a, J.SKen erıye ev- doğru bekleniyor. Tuna limanlan için dinavya lımanlan ıçın yUk alarak bare-
kmda acenta hır trahhUt altına gıremez york ve Philadelphia için mal alacaktır. k t d ~-
Dah r • taf " Birin mal alacaktır. e e eoell§.ur, a azıa siıc.t a!mak için el Gerek } vasalAt tarihJ-..ı · 

vapur ann mu ~&r DUNA motöril 7 eylQle doğru bekle- VİKİNGLAND motörü 22/8,1939 tari-
91i Kordonda 152 numarada eUMDAL• isimleri ve navlunları hakkında acenta ------------m!'!!-.---••• ... -mıımı-•.- umwn! deniz Ac talığı Ltd mUracaat b ahlı" 1 niyor. Tuna limanları için mal alacaktır. hinde gelerek Rotterdam, Hamburg ve 

~ çekilecektir. 

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

• 

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

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelci.i 
•• 

B. Omer Lütfi Bengü 
d i r 

44 Sene}& • ~ idaretile bütün mü•terilerine kendi.sini 
leTd~ •••• 

lJo Otellerinde misafir kalanlar evlerindeki rahati bulurlar .. tstanbulda 
QQt\in Ege ve lzmirliler bu otellerde bulu,urlar... · 

Huauaiyetleri çok olan bu otellerin fiyatlan da rekabet kabul etmi
~ derecede ucuzdur .•••• 

.,,,. ..... ._._ ...................... . ' .. . , .. 

1939 Yaz Modası 
Aft'UPl11 baft&n b&,.• bphyaa röneşin liltra - \•İyole liya.vıu sibea 

PANORA 
GCINEŞ GOZLtlKLERI YALNIZ 

Hilal Eczanesınde 

KJUSrAI. DO ROŞ CAMI.AR 
MODERN ÇERÇfVELE.R.. 

\... roPrANCILARA AYRJCA 'J'ENZiı.Ar 
~ ..................................... -.; ........ .,, 

f'r. · ir ta Uta tına giremez. Daha fazla .-ERVJCE MAR...,1 Skandinavya limanları için yük alarak 
edilmesi rica olunur. tafsilat almak i,.in H VHİTI'AL ve Şsı ~ .IA ME ktir 

r · • hareket edece . 
Telefon : 4072 MildUriyet 3120 No.lu telefona mUracaat edilmesi ROUMAİH 
Telefon : 3171 Acenta BARDALAND mot8rU 31/8/939 tarl-

--------------- nca oıunur. DUROSTOR vapuru 2 eyldlde bekle- hinde gelerek Rotterdam, Hamburg ve 
niyor. Klistence, Kalas ve Tuna liman- Sknndinavya limanları için yUk alarak 
lan için mal alacaktır. h k t d kt' ....,..,.mf..,.. are e e ece ır . 

ARMEMENT ·ı.-ı:.nrJ.A 
ANGLE MABRO vapuru 9 ağustosta BORELAND motörü 13/ 9/ 939 tarl· 

. hinde gelerek Rotterdaın Hamburg ve 
.\>ekleniyor. Köstence ve Kalas için mal Skandin N 'ı· anı 
alacaktır_ avya ve orveç ım an için 

. yük alarak hareket edecektir. Vapurlann hareket tarihleriyle nav-
lunlardald değişikliklerden acenta me- SAGOLAND motörii 28/ 9/939 tari-
suliyet kabul etmez. hinde gelerek Rotterdam, Bamburg ve 

Siz de bu kremden şaşmavını7. 

Daha fazla tafsilAt lçln ATA Tf.JRK Skandinavya lhnan1an için yUk alarak 

B A L S A M J N K R E M L E R J caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der hareket edecektir • 
Zee ve Şst. Vapur acentalığına mQraca- ZEGLVGA POLSKA 

Sıhhat baluınhluun retımf ruhsatun 
biiz bir fen ve bilgi mahsulUdiJr. 

Bütün cihanda elli senedir dalına Os· 
• tün ve eşsiz kalmıştır. 

Krem Balsamin 
Uztın bir tecrübe mahsulü olarak VÜ· 

n1da ıetin1nıiş 1egine sıhhi krem· 
lerdir. 

Krem Balsamin 
ŞölıretiıU söz ve şarlatanlıkı. değil, 

sıhhi evsafını Londra, Paris, Berlin, 
Nevyork güzellik enstitülerinden yüz

lette krem arasında birincilik mükifa
tını knzanmı. olmakla ispat etmiştir. 

Krem Balsaınin 
Gündüz için ya!sız. gece için yağlı ve 

halis an badem ile yapıhnış gündiiıı: ve 
gece şekilleri vardır. 

KREM BAl.SAM1N; öteden beri tanııunış bususı \'azo ve tup şeklinde satılır. 
lNGfı..iz KANZUK ECZA~t. . BEYOOLU • iSTANBUL 

D. D. Yolları 8 ci o-
misyonundan : 
1 - Muhammen bedeli (20,000) lira olan Söke kemerile Kl.M. 

110. arasında idarenin göstereceği ocaklardan her hangi bir ımetle 
çıkarılacak, kmlarak vagonlara kolayhlda tahmil edilecek tekilde bat 
kenarında ihzar olunacak ( 10000) M3. Balaıt iti kapalı zarf uaulile 
eksiltmeye konulmuftur. 

2 - Ektiltme: 31. 8. 939 tarihinde aaal 16 da Alaancakta iJletme 
l>ııuında toplanacak komisyonumuzda yapalacaktır. 

3 - Muvakkat teminat (1500) liradD'. 
4 - Muvakkat ve daimi teminat mektubu örnejile mukavele pro

jesi, Bayındırlık geM! ve eksiltme ıutnameainden ibaret münakua 
evrakı Ankarada 2 inci, lıtanbulda 1 inci ve lzmirde iJletmemiz kalem
lerinden bedelsiz alınır. 

·5 lateklilerin 2490 Ayılı kanunun 4 üncü maddesinde yazılı vesika 
ile muvakkat teminat makbuzu ve teklif mektubunu kanunun tarifab 
vechi.le tayin olunan eünde saat 15, e kadar komisyona vermeleri li
zundır. 

6 - T eahhütlü olarak poıta ile gönderilecek mektuplann gecikme
ıinden idare meauliyyet bbul etmez. 

9, 12, 16, 22 2892 (1639) 

iLAN 
lzmir Defterdarlığından: 

Sahibinin veraset vergisi borcundan dolayı tahıili emval kanununa 
göre haciz edilen Mesudiye mahallesinin Bumava caddesinde 19--21 
No. lu ve 450 lira kıymetindeki bir kıta arsası 27. 7. 939 dan 18. 8. 
939 tarihine kadar 21 gün müddetle birinci arttırmaya çıkanlm1Jtır. 
Talip olanların Defterdarlık tahsilat kalemine müracaatlan. 

29. 7. 16 2733 (1575) 

at edilme.si rica olunur. fıurnpanyan 

TELEFON: 2007/ZOOS LEVANT \'apuru 25/ 8/ 939 tarihinde 

Det F orenede 
gelerek Anvers, Danzig ve Gdynla li
manlan için yUk alarak hareket ede
cektir .. 

Dampskibs - Selskab Hollanda A11usıuraıya 
--.tr- Hattı 

COPEHRAGEN SPRİNGFONTEİN \'apul'U 30/91939 
tarihhıde •Avwrturalya ve Yeni Zelan

ON BEŞ GtiNDE BiR MUNTAZAM da limanlan için yük alarak hareket 
SERVİSLER edecektir. 

ANVEBS - IW'ITEKDAM - DANİ-
MARKA • BALTIK - SKANDİNAVİA SERViCE HARll'IHE 

S/s. ALGARVE A~sun oon Roamaln Karnpanyan 
haftasında yük alacaktır. PELEŞ vapuru 1 EyJQI 939 tarihlnde 

TUNts motörll EylillUn birinci hafta- gelerek Malta, Cenova ve Marsilya ll· 
smda y{lk alacaktır. manları için yUk ve yolcu alarak hare-
SİCİLİEN motöril EylO.lün ilçüncU ket edecektir. 

haftasında yUk alacaktır. N o T : 
BROHOLM motörU ilkteJrinin birin- İIAndaki hareket tarihleri ile oavlun-

ci haftasında yUk alacaktır. !ardaki değişikliklerden dolayı acenta-
Fazla tafsilat için Fevzi paşa bulvarın- mız mesuliyet kabul etmez. Daha fazla 

da No. 7 (Osmnnlı Bankası ittisalinde) tafsilat için İKİNCİ KORDONDA FRA-
1 J. NAHUM acenteliğine müracaat TELıJ SPERCO vapur acentasına mü· 
edilmesi.. r caat edilmesi ıica olunur. 

TELEFON : 3304 TELEFON : 2004/2005 

# ' 
Taze T emjz Ucuz ilaç 
Her Türlü Tuvalet Çeşitleri 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTUBAK 8ti7tik SaJepçfoğlu hanı ka11ısmda.. 

1 
iz MIR 

PAMUK MENSUCAT 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 
Yerli Pamuğundı.n At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen, Geyik 

ve leylak markalannı havi her nevi Kabot Bezi imal eylemekte 
olup mallan Avrupanın ayni tip mensucatma faiktir ... 

Telefon No. 2211 ve 3079 
Bayrak lzuıir 



müzakere ile _Jngiltere, Dailzig işinin 
Fakat tehditle vaziyetin 

hallini memnuniyetle kabul eder 
mukavemet azmindedir değiştirilmesine 

Polonyanın yeni notası Sade Danzig değil ... 
Danzigde tevkif edilen üç Polonya- Almanya bu vesile ile bütün mes-

lının serbest bırakılmasını istedi eleleri ortaya atmak istiyor 
Paris 15 (ö.R) - Beynelmilel hadise

ler bir mütareke devresi geçiriyor gibi
dir. Fakat diplomatik sahada dikkat Mil
letler cemiyetinin Danz.ig fevkalade ko
miseri B. Bürkartın Berşlesgadende B . 
Hitleri ziyareti ve Danz.ige döner dön
mez serbest şehir senatosu reisi ve Po
lonya fevkalade komiseri ile cereyan 
eden muhavereleri üzerinCle temerküz 
ediyor. Bu teşebbüsün manası ve şlimu
lil hakkında resmi haber mevcut olma
ması bir çok faraziyelere yol açmıştı. 

Bazıları milleUer cemiyeti fevknlnde ko
miserinin Berştesgadcndcn dikkate şa
yan teklifler getirmiş olmasına, belki de 
hatt§, Alman müddeiyatını tatmin et
mekle beraber, Danzig meselesini sulh 
yoliylc halle matuf olacağı iddia edilen 
Alman planını hamil bulunacağına ihti
mal veriyorlardı. Diğer iddialara göre, 
görüşmelerinin neticeleri hakkında Lord 
Hnlifaksla görüşmek için fevkalade ko
miserin Londraya gitmesi muhtemeldir. 

Milletler ceınlyeti komiserinin son fa
aliyeti hakkında Londrndan alınan ciddi 
haberlerde ise şu izahat vardır: Ingiliz 
hükümeti M. cemiyeti profesör Bür
karttan beklenmekte olan raporunu al
mıştır. Bunda, Cuma günil Berştesga
dende B. Hitlerle vuku bulan mültıka
hnın umumi mahiyeti izah edilmektedir. 
Bu rapor ve bundan sonra gelebilecek 
olanlar çok mahrem tutulacaktır. Diplo
matik mahfiller lngiliz hUldimetinin ne 
profesör Bürkarttan, ne de diğer hiç bir 
kaynaktan Danzig meselesinin halli im
kanı hakkında bir teklif almadığını tas
rih etmektedir. 

Profesör Bürkart, milletler cemiyeti
nin fevkalade komiseri münasebetiyle 
Danzigde serbest şehir senatosu ile Leh 
hükümeüni mUştereken alakadar eden 
meseleleri tetkike memurdur. Bu sıfat
la Danzig Polonya mümessili Ue ve onun 
vasıtasiyle Polonya hükümetiyle sıkı te
ma<ı halindedir. 

Londra 15 (ö.R) - lngiliz hUkUmeU 
milletler cemiyeti fevkalAde komiserin
den Hitlerle mülAkatı hakkında aldığı 

raporu, Uçler komitesinin diğer azası 

olan Fransız ve Liveç hilkümetlerine de 
bildirmiştir. B. Bürkart Führere In
giliz siyaseti hakkında beyanatta bulun
masına Ingiliz parlamentosunda yapılan 
aleni beyanatı aynen tekrar etmiştir. 

Franstz ve lngıliz erkanıharbiye reisleri bir ara.da 

Bunların esası da şudur: 
Ingiltere Danı.ig meselesinin müzake

re yoliyle hallini memnuniyetle telfikki 
eder. Fakat kuvvet istimali veya teh
didiyle Danzig vaziyetinin değiştirilmesi 
hususunda her teşebbüse mukavemet 
azmindedir. 
Polonyanın da 6 Ağustosta Mareşal 

Smigli Ridz tarafından söylenen nut-

kundan beri vaziyetini değiştirdiğini 

farz.ettirecek bir sebep yoktur. Mareşal 
şöyle demişti: Polonyanın taarruz1 ni
yeti yoktur. Fakat haklarını çiğniyecek 
veya haklarını ihlftl edecek bilvasıta ve
ya bila vasaa her taarruz teşebbüsünü 
reddedecektir. 

Londra 15 (Ö.R) - Polonya hükü
meti Danzig senatosuna bir nota vererek 
Pazar günil tevkif edilen Polonyalı güm
rük mUfettişinin derhal tahliyesini iste
miştir. Bunlar Nazi aleyhtarı beyanna
meleri Danz.ige sokmakla itham edili
yorlar. Bu beyannameler Danz.igde pek 
çok ise de Polonya hilkümeti ithamı red
detmektedir. 

Londra, 15 (A.A) - Alman - İtalyan 
görüşmeleri kadar Hitler-Burck hakkın-

mülakatı da İngiliz matbuatı için karan
lıkta kalmaktadır. 

Sabah gazetesi, Milletler cemiyeti ko
miserinin Berştesgadene gitmeden ev-

vel Londradan talimat alınmamış olma
sına rağmen Hitlere İngiltere hükümeti
nin katiyetle verdiği kararlar hakkında 
malumat verecek vaziyette olduğunu 

yazmaktadırlar .. 
Geri kalan şey, Burckhardtin yaptığı 

mülakattan ne gibi bir intiba edindiğini 
ve bilhassa bundan sonra ne yapacağını 
t.nyin etmekten ibarettir. 

Varşova, 15 (A.A) - Katoviç civa
rında kfün Szarlcjdc bir Leh - Alman 
hadisesinin cereyan ettiği resmen bildi
rilmektedir. 

Alman ekalliyetine mensup ve Polon
yada • Yungdeutsche Parteh ismindeki 
Nazi teşekkülü aznsından Paul Kautta 

ismindeki biri Martin Adamezik ismin
de mevkuf Polonyalı diğer bir Naziye 
refakat etmekte olan polis memuru Vic
tor SzvagUe tabancasiyle ateş ederek 
öldürmüştür .. Katil Kautta yakalanmış~ 
tır .. 

Varşova, 15 (A.A) - Polonya ma
kamıfrrı ekserisi Alman olmak üzere 25 
gazete ve mecmuanın satılmasını me
netmiştir. Menedilen diğer gazeteler 
arasında iki Moskova gazetesi, Bratisla
vada intişar eden Rusca bir gazete ve 
Parlste çıkan Çekçe bir gazete bulun
maktadır. 

Mihver önünde Japonya 
Antikomintern pakta Japonya hangi 

şartla girmeği kabul ediyor? 
Londra 15 (Ö.R) - Japon kabinesi

nin mahdud komitesi Cuma günü içtima 
edecektir. Royter ajansının istihbaratına 
nazaran Japonyanın mihver devletleriy
le münasebetleri hakkında bu içtimada 
kat'i karar verilecektir. 

Salsburg ve ·Berştesgaden görüşmelerinin akisleri 
Paris 15 (A.A) - Fransız matbuatı 

bugün de yine Alman - Italyan müza
kereleriyle m~gul olmaktadır. 

Epok gazetesi diyor ki: 
Almanya D.:ı.nzigi, istemekle kalmı

yor, biri biri ardından bütün meseleleri 
ortaya atıyor. Umumi bir tasfiye mese
lesi çıkarılmak istenildiği intibaı altın
da kalmamağa imkAn var mı? Fakat bu 
iş nasıl yapılacak? Harp ile mi? Bu ih
timal daima variddir. Fakat şayet harp 
mevzuubahis değilse Alınan manevrası 
hiç te mahirane değildir. Çünkil bütün 
meselelere birden temas etmekle tehli
kede bulunan bütün milletleri tek bir 
cephe halinde birle§tiriyor. Yok, Alman
ya büyük bir konferansın akdini istih· 
daf ediyorsa o zaman bunu anlarız. Bu 
geniş enternasyonal toplantıya görüşme 
mevzuları lazımdır. Almanya, azami me
talibatta bulunabilmek için mümkün ol
duğu kadar fazla meseleyi ortaya atmak 
mecburiyetindedir. 

Oeuvre şöyle yazıyor: 
Hepimiz biliriz ki, ne biz ne de Al

mnnlnr Danz.ig için ölmiyeceğiz. Eğer 
ölürsek, hem biz hem de onlar, bunun 
sebebi Hitlerin vaktiyle o kadar şiddetle 
tenkid ettiği ikinci VHhelmin siyasetini 
aynen ele almış olmasıdır. Hem de daha 
kötü şartlar altında, çünkü bugün 1914-
te olduğu gibi ne Ingilterenin vaziyetin
den, ne de Rusynnın ve hattt\ Amerika
nın knranndan şüphe edilemez. Eğer 
yarın Hitlerin iradesiyle ve Mussolini
nin muvafakatiyle bütiln Avrupa yeni 
bir harbe atılırsa, Danz.ig için değil, bo
şuboşuna ölmüş olacaktır. Bu ise ma
nasız.lığın son perdesi olur. 

Populaire de şöyle yazıyor: 

Hitlerin üç muhtelif po.:u 
Salzburg'dan sonra ve Hitlerin ya- sında bilhassa Danzig ve Akdeniz ~ 

kında söyliyeceği nutka intizaren ürküt- seleleri mevzuu bahsolmuştur. ıta~ 
mek ve maneviyatı bozmak mücadelesi lerin inkişafı dikkatle takip edilıne]ttl" 
gitgide şiddetini artıracaktır. Bu müca- dir. ti. 
delenin neticelerine göredir ki Hitler Berlin 15 (A.A) - Alman gazetele 
söyliyeceği nutukların metnini tesbit Italyan matbuatının formülünü te~ 
edecek ve hareketlerini tahdid eyliye- ederek hülasaten Salzburg göriişıne~ 
cektir. Evvela resmi mehafilden gUya nin mihver devletlerinin son ihta 
ifşaat yolu ile Italya ve Almanyanın giz- teşkil ettiğini yazmaktadır. 

li askeri hazırlıklarına dair haberler çı- Börsenzeitung, diyor ki: a· 
karılacak, aynı zamanda sulh plfinları- cDemokrat memleketlerde çıkan g 
na, konferans projelerine, muhtemel an- zetelerin telflşı bu memleketlerin s;~a· 
laşmalara, diktatörlerin sulh niyetlerine setlerini bir çık.mnza soktuklarını g'öt" 
dair şayialar dola§tırılacaktır. Ve daha termcktedir. 
şimdiden de başlamıştır. Maksat bir yan- Danzig şimdi olduğu gibi ilhak e~ 
dan tehdid ederken diğer taraftan ef- ceği güne kadar Avrupa için bir ın~ 
kArı umumiyeyi karıştırmaktır. Soğuk teşkil edecek ve kimse bizi, Almanya efl• 
kanlı olalım. Italyayı, bu meseleyi halletmekten Jl1 

Belgrad 15 (A.A) - Yugoslav mat- edeıniyecektir. . 
buatı Italyan - Alman görüşmelerile Mihverin cenubu şark.ide takip ettili 
meşgul olmağa devam etmekte ve bu politika açık ve makuldur. Bu istilcr 
hususta muhtelif hükümet merkezlerin- mette şaşırtma hareketleri yapıl~ 
de yapılan tefsirleri iktibas eylemekte- Bizim için Danzig, mihver siyase 
dir. çerçevesi içinde ilk plAnda bulu11Jll~ts' 

Gazetelere göre bu görüşmeler esna- dır. 

Amerika bitaraflık kanunll 
Ayan meclisinde ekseriyet lideri 

Barkleyin dikkate şayan sözleri 
dığı zaman yeniden müzakere edileeel' 
ni ilave etmiştir. 

Vaşington, 15 (A.A) - Ayan meclisi 1 satması Iazım geleceğine dair Roosevelt 
ekseriyetinin lideri olan Barkley, kong- 1 tarafından serdedilen noktai nazara iş
renin gelecek içtima devresinin başlan-! tirak ettiğini söyliyerek demiştir ki : 
gıcında bitaraflık siyaseti takip edilece- - Harp malzemesi alıcılara ait va- Campobello adası, 15 (A.A) - ~ 
ğini ilan etmesi 18.zım geldiğin1, çUnkU purlarla nakledildiği milddetçe gönderi- rika reisicümhuru Roosevelt, gaz.e 
böyle bir siyasetin açıkça tarifi Avrupa- len mallan ve bu vapurları himaye et- lere yaphğı beyanatta seyahat etın~ 
da harbin paUamağa mıini olmak husu- mek mecburiyetinde bulunmıyacağız.. eılduğu Tsculano kruvazöründe eııt111' 
sunda büyük bir tesiri olacağını söyle- Bu prensip bizim için harbe sürüklen- nasyonal vaziyetten muntazaman ~::; 
miştir. mek tehlikesini azaltacaktır.• dar edildiğini söylemiş ve bu vaz.JY 

Mumaileyh Amerikanın ıCash et Car- Barkley, netice olarak bitaraflık ka- iki haftadan beri daha ziyade fenaJI" 
ry• kanununa tevfikan silah ve cephane nununun kongre kAnunusanide toplan- madığı kanaatini izhar eylemiştir~ 

Çinde 
Tatbik edilecek 
para siyaseti-
Tokyo, 15 (Ö.R) - Maliye nazırı 

İşavati diğer devletlerin Çinde, Japon
yanın iştiraki haricinde olarak takibe 
kalkışacakları para siyasetinin akamete 
mahkfun oldu&tunu bildirmiştir.. Japon 

Macaristan müstakil 
bir harici siyaset istiyor Tokyo 15 (Ö.R) - Eyi haber alan 

mahifllcrin kanaatince Japon hükümeti 
Anikomintem paktını ancakSovyet Rus
yayn karşı askeri ittifaka iştiruk şeklin
de kabul edecektir. Diğer devletlere kar
şı ise umumi bir yardım formülü kabul 
olunacaktır. Bu planın esası imparator 
tarafından kabul edilmiştir. 

' hükümeti, bütün Çine tatbik edilebile
cek yeni bir para siyasetini tetkik et
mektedir. 

Paris 15 ( ö .R) - Bir müddettenberi Macaristanın harici siyasetinde çok 
müstevli bazı Avrupa cereyanları karşısında müstakil kalmak azmine ait d~· 
liller çoğalmaktl\dır. Macar çiftçi partisi reisi B. Tibor, yeni intişar eden bıt 
mecmuada c Yeni başlangıç> başlığı altında Macar harici siyasetine ait rnüda· 
fonlarını şöylece hülasa ediyor: 

c Beynelmilel vaziyetin gittikçe daha tehlikeli b ir şekil aldığı şu sıralarda• 
müstakil bir harici siyasete malik olmak lüzumunu cesaretle ilan ederiz.. Mıı· 
caristan, her hangi bir kimsenin siyasi satranç tahtasında keyfine göre o'/' 

Ordunun, Almanya ve Italya ile umu
mi ve tam bir askeri ittifak p1nnı başve
kil tarafmdan bertaraf edilmiştir. Ordu 
ise vaziyetini değiştirmemiştir. Umumi 
ve tam ittifakta ısrar etmektedir. Aske
ri ittifak taraftarları pek bozguna uğra
mamışlardır. Bunların fikirlerince Ira
omanın mutedil kabinesi tarafından alı
nan ve demokrasilere karşı hoş görün
meğe matuf ohın taahhütler zamanı ge
lince daha enerjik kabine altında başka 
kıymet iktisap edecektir. 

Tokyo 15 (Ö.R) - Domei ajansı tara
fından bildirildiğine göre basvekil ba
ron Iranoma ile harbiye nazın general 
Itagaki cAvrupadaki yeni vaziyeb kar
şısında ve Japonyanm tavır ve hareke
tine dair, hariciye nazırı baron Arita ta-

Japonyada bir nümayi§ 
rafından hazırlanan yeni bir formül üze- içtiınaında tasdik edilecektir. Bu kara
rinde mutabık düşmüşlerdir. Bu formü1 rın tatbikine dair diplomatik tedbirler
beş kişilik kabine, kabinenin yakın bir de kabinenin 18 Ağustos Cuma günU 

GL.FRANKO 
Romada bekleniyor •• 
Roma, 15 (Ö.R) - General Franko-

nun eylıilün başlarında İtalyaya gelme
si bekleniyor .. General tayyare ile Na
poliye gelecek ve buradan Romaya gi
decektir .. Şerefine Napolidc bir bahri 
geçit ve Romac1a askeri geçit yapılacak-
tır .. 

yapacağı içtimada kararlaştırılacaktır. 
Aynı ajansın bildirdiğine göre B. Ari

tn kabinesinin bu sabahki içtimaında Ti
yençin hakkındaki Ingiliz - Japon müza
kerelerinin yakında tekrar açılması 

ümidini izhar etmiş ve dün lngiliz sefi
riyle Japon baş delegesi B. Kato ara~ 
sındaki mtilAkattan memnun olduğunu 
bildirmiştir. 

b·ı W• h" f d w·ıd · B' M h · • • t" • · bıındııO ., ıta ı ecegı ır ne er egı ır. ız acınız. ve ancı sıyase ımız.ın 

başka istikameti yoktur. Bir taraflı bir harici siyaset ynpamayız ve kirnseY~ 
dostane iş birliği monopolunu, siyasi dostluk monopolunu ve hatta ku"VV'e 

1 M · b" ·· · · k. d z 1fJ1!.ta monopo unu veremez. acanstan ır serguzeşt sıynsetı ta ıp e eme · 
kapılmayız ve şerefli siyasetimizin hedeflerine varmak için sulhu boz.arrıııY~~ 
Macaristan şerefli ananesine uygun olarak Avrupanın umumi menfaatlerı 
kendi milli idealinin üstünde tutar.> 

Fransız komiseri Suri
ye vaziyetini anlatacak 

l• d b_ • • p·· p · de bek· Pariıı 15 ( ö .R) - F ransanın Suriye fevka a e lllUrnıserı uo arıs . 
lenmcktedir. FranBız - Türk anlagmasının akdinden ve Hatayın TürkıyeY" 
iadeainden aonra SuriJecleki vaziyet hakkında izahat verecektir. 


