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ita/yaya giden /spanyol 
a&keri he yeti 

Baraelon 16 (A.A) - General Queİpo 
de Llano, lapanyol askeri heyeti ile birlikte 
bu gün ltalyaya hareket etmiftir. Mumai
leybe, polis memurlan da refakat etmek· 
tedirler." 

Y-• J._ Metf.eumda Bı•1 1 ,.,_. - -· 

Milli manevra sahasında 

Trakya ma
nevraları 

---i;,---

ırklareli ınıntak sında 
şiddetli bir h rp başladı 

Asıl büyük harp bugün 
Edirne Cümhurreisimiz Inönii'nün 

baştan başa donandı. Halk sonsuz • 
teşrifi 

bir 
şerefine 

içinde sevınç 

Bütün Trakya heyecan için da 
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Maneııra aah43ını gösteren harita 

Nafıa Vekili 
Ordumuzun yeıillmo:z 
bir kuvvet olduğunu 
bir kerre daha 
tebarüz ettirecektir •• 

HAJCKI OCAKOCLU 

YlölT ORDUMUZ evvelki gün Manevralarda motöıize kuvvetlerimiz 

, 
1 

T rakyada yapılacak yol"'.' 
'*~~ lar hakkında izahat verdi 

değerli Mareşalımızın teftişlerinden Istanbul 16 (Telefonla) - Milli Şefi- mobille hareket etmişlerdir. Kendileri- m1 müfetti<i general K5.zım Dirilt refa-
lteçtikten sonra dün manevralarına miz İnönü saat sekizi yirmi geçe mai- ne başvekil Dr. Refik Saydam, Maarü kat etmektedir. 
başlamı§tır. yetlcriylc birlikte manevra sahasına oto- vekili B. Hasan Ali Yücel, Tra1.-ya umu- _ SONU 3 ÜNCÜ SAHiFEDE _ 

Her yıl Ordumuzun tekamül sey- ~-- -~------ -----·---'---.,------------
tini canlandıran bu manevraların da-· ----------

ha evvelkilerden bir farkı yoktur. ı·hvercı·ıeJll4 
Fakat Avrupanın içinde kıvrandı- . 

~ şiddetli buhranlar, bütün devlet
leri çok hassas ve çok müteyakkız 
bulunmağa sevk eyliyor. Cihan ı 
~rnumi efkarı o kadar heyecan için
dedir ki en küçük hadiselerden mu
~m manalar çıkarmağa uğraşan
ları bile alaka ile dinleyor. 

Her sansansiyonel habere kulak 
kabartıyor. 

Vaziyetin bu nezaketini istismar 
ttrnek istiyenler de Trakya manev-
1alarımıza hususi manalar atfeyle
lııekten çekinmemişlerdir. 

Süveyş 
Kanalının 

faası 

mü da-
• • 
ıçın 

Fakat bütün dünya inanmıştır ki 
'türkiye ve Türk Ordusu mütecaviz 
değildir. Bilakis tecavüzü önlemek 
İçin lüzumunda uhdesine düşecek Kahire, 16 (Ö.R) - SUveyş kanalının 
~a~ifeleri kudreti., ve şerefle yerine müdafaasını takviye için İngilterenin 
~etirmeğe hazırdır. Hint ordusundan 6000 zabit ve asker 
. Politikamızın esasları çok defa Mısıra gelmiştir. Bu takviye kuvvetinin 
~h edilmiştir. Vecize halinde her toııçuları şimdilik ehramların civann

ikinci bir Münih mi 
hazırlamak istiyorlar? 

Bir habere göre Papaya 30 günlük 
mütareke teklifinde bulunmuşlar 

•• 
MUTAREKE ŞARTLARI 

Bir ay, hiç bir devlet hiç bir harp hazırlığı 
yapmıyacakmış. .. İngiliz, Fransız, Alman ve 
İtalyan hariciye nazırları bir konferans ha· 
linde toplanıp Danzig işini görüşeceklermiş .. 
Bu iş halledilirse sıra diğer meselelere gele-

Edirne 16 (HUSU51) - Manevralar 
münasebetiyle Eclirneye bugün de An· 
kara ve lstanbuldan bazı mebuslar ve 
akşam üzerl de Nafıa vekili Ali Fuad 
Cebesoy otomobille gelmiıjtir. Baş m~a
vir Sabri Oney, vali Ferid ve halk tara
fından karşılanan Nafıa vekili, baş mü
şaviri makamında ziyaret ettikten SODl'a 

oda•ına çekilmiş ve beni kabul edeı-ek 
Trakyada Nafıaya ait en mühim işler 

hakkında aşağıdaki beyanatta bulun
muştur: 

Nafw. vekili Ali Fuad Cebesoy 
tadır. Yakında inşaata başlanacak ve bıı 
lasımdaki inşaatın bibnesiyle 1940 Ey.. 
!Ulünde Istanbuldan Edirneye kadu 
turistik yol mükemmel bir surette ta
mamlanıruş olacaktır. 

Turistik bakımdan yolun henüz bitı. 

memiş olmasına rağmen buglin Istanbu)o 
dan Edirneye dört saatte geldiğimi SÖY" 

!emekle de Istanbul - Edirne arasında, 

c- Turistik bakımdan fevkalllde 
ehemmiyeti haiz olan Istanbul • Edime 
asfalt yolunun Istanbuldan LUleburga· 
uı kadar olan kısınının bittiğini ve iş· 
!etmeye açıldığını biliyorsunru:. Bu yo
lun geçen kış içinde LUleburgaz • Kuleli 
arasındaki kısmında da faaliyete geçil
miş ve inşaat bir hayli ilerlemiştir. An
cak bu kısımdaki toprak killi ve çok yu
muşak olması dolayıaiy le ileride her 
hangi bir bozukluğa meydan venneınek 
için esaslı tedbirler almak zaruret! kar· 
§ısında kaldığımızdan inşaat biraz ağır 
yürümektedir. Bununla beraber en geç 
940 senesi Eylill veya Teşrinievvelinde 
bu kısmın inşası da sona ermiş buluna
caktır. Geri kalan Kuleli • Edirne ara· 
sındakl kısma gelince bundan iki ay ev
vel bu kısım da ihale edilmiş bulunmak- -SONU 5 İNCİ SAHİFEDE -l'.atnan tekrar edilen bu hakikat, da yerleşecektir .. 

hırdda sulh, cihanda sulhtur. ~....,,~~~....,,~~..,...~..,,,,""""""~~~~~~---~,...,,.....~~"""""""""'""""""~"""'"""""'.-~...,,,,,.,,,...,...,,,.,,""""""'""'""'"~....,,,,.,,...,...,,,,.,,,,,.,,,,,.,,,,,.,,,,,.,,..,.~....,.,..,.~e"""""""""'"""""""""'""""""'..,.,. .... 
cekmiş.... - YAZISI 3 ÜNC-0 SAHİFEDE -

Binaenaleyh emniyet ve istiklali
lııi~in bekçisi olan Ordumuz değiş
lııiYen bu esası her zaman müdafaa
}'a hazırdır . 

Yurdumuza göz koyanlar, teca-

Hava hücumu Turistik yollar için 
v·· 
\l~le cihan •ulhunu bozacak olanlar 
~İma Türk Ordusunu karşılarında 
Ulacaklardır. 

C) Böyle bir emel beslemiyenler için 
h rdumuzdan endişeye ve ondan her 
an~; bir tecavüz beklemeğe mahal 

~0ktur. 

Istanbula gece değil 
gündüz yapılacak 

la Manevralarımıza aklın ve havsa- T hJ • ke • t• f Jerİ g ( 
! nın kabul etmiyeceği manalar at· e 1 ışare ı, ayyare n e me-
"<lenlerin iddiaları nihayet bir kaç sı·nden saat evvel verı"lecek ~n içinde iflasa mahkumdur. yarım 

Po ~sen bu kabil neşriyat da tahrik İstanbul, 16 (Telgraf) _ Şehrimizde 
d htıkası takip eden memleketler- yapılacak hava taarruzu tecrübesine ait 

t e~ gayri hiç bir yerde en küçük bir hazırlıklar tamamlanmıştır. 
'eı d d "·ıd· r uyan ırmış egı ır. T "be . .. d" ıl ag-ı anla 

l• k k ecru nın gun uz yap ac -
»ıanevra sahasına en ya ın om- 1 k . d .. .. . h .. b ı 

•ııın B 1 ) b.l T" k. şı ma ta ısc e gunu ve saatı enuz e -
~ar uz ub~ar. ~r dı e, •f dur. ıyelye li değildir. Yarın •Bugün• saat 14 • 15 

Şı tam ır ıtıma tn ı a esı o an . . . 
Cevab k dd .. .. arasında yapılması ihtımalinden bahso-
tıı ı verme te tere ut gosterme-

1 işlerdir. Binaenaleyh biz de bu ef- unuyor. 
tqnele d " k d "·ı· Asıl Tehlike lı;areti, tayyarelerin şehir üze-re eger ver.ece egı ız. 

lneselen· ··h· kt b k d rinde görünmelerinden yarım saat ev-ın mu ım no ası a~. a ır. 

'fu"rk O d b ·· ,; b y ve! verilecektir. r usunun ugunun e ., 
lıelınilel vaziyetleri karsısında yük· Bir kısım halk, hakiki zehirli gaz bom-
1':,ndiği vazife ve mes,;liyetler çok baları ahlaca~~ şayiasiyle ürkütülmüş-
~kırdır. tür .. Bu yüzden bazı kimseler, İstanbul-

'fürkı' · " f• · ı· da bulunmamak için mefruz seferberlik ~- yenın cogra ı vazıye ı ona 
"'tavüz emelleri besliyenlere karşı hitamına kadar, Boğaziçine, Adalara ah
~lik vazifesini yüklemektedir. · baplarının, akrabalarının yanına git-

Ba!kan Paktı ile Balkanların ve ınektedirler. 
- SONU 2 İNCİ SAHİFEDE - Muhitlerindeki sığınakların yerleri-

ff AK J OCAKOCLU -SONU 5 iNCi SAHİFEDE -

ilk kazma töreni, dün Bostanlıda 
Valinin bir nutku ile yapıldı 

ederken ilkbaharda Bostanlı yolu devam 
Güzelyalı - lnciraltı yoluna da başlanacaktır 

Turistik yollar kanunu tatbikatının 
ilk fiili tezahürU olarak meydana geti
rilecek ilk asfalt yolun ilk kazması dün 
sabah saat onda Bostanlıda valinin eliy
le vurulmuştur. 

Bu yolun mebdei olan Bostanlıdaki 
tramvay durağında o civar halkı sabah 
erkenden toplanmıştı. Vali B. Ethem 
Aykut, turistik yollar bölge müdürü B. 
Emin Dizgin, bu işte çalışan mühendis 
ve persüneller, inşaat müteahhidi Fran
sız Reji Jeneral şirketi mümessil ve mü
hendisleri saat onda törenin yapılacağı 
yerde toplanmışlardı. 

Bu münasebetle bir nutuk •Öyliyen 
vali B. Ethem Aykut söze başlarken, 

toplantı maksadım anlatmış, lzmlr vila
yetinin ötedenberl yol faaliyetine önem 
verdiğini tebarüz ettirmiş, beton ve as
falt yolun 30, 40 senelik bir tarihe ma ı k 

- SONU 6 iNCi SAHİFEDE -
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Vali B. Ethem Aykut mıtk.tıı,. ,:ad werk.m 



Tiyatro, sinema ve kon· 
ser duhuliyelerini 

belediye tiyin edecek Bira 
-~ 

Fiatleri dünden 

Fuarın açılacağı gön 
Ticaret Vekilinin söyliyeceği nutka 

büyük bir ehemmiyet veriliyor 

Trakya ma
nevraları 

----tr·---
Orduınuzua yeailılld 
bir kuvvet oldaeuna 
bir kerre dalla 
tebarüz ettireCekdl' .. Bu müenuele~Jen clamğa, tay yare ve 

belediye resimlerile darüldceze hıs•esi 
olarak, bilet bedelleri üzerinden 

yüzde on re•im alınacak 

itibaren ucuzladı 
Bira fiati dilnden itibaren İnhisarlar 

idaresince tenzil~- 50 santilitre-

HAKKI OCAKOCLtJ 
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- BAŞTARAFI 1 met SAHiFEDE -

lik bira şişeleri dünden itıöaren ıs 1ru- Dün Limana oe ıehire gelen kara ve deniz 
ruşlan, G2 santi litrelikler 20 kuru~ ş k 

0 
eın· 

Ankara (Hususi) - Tiyatro ve sine
malarla konserlerden devlet ve beledi
yelerce alınmakta olmı damga, tayyare 
ve belediye ıresimleriyle darülaceze his. 
selerinin miktannn ve Slmma §ekline 
dair o1an yenl knnun. )iirürlüğe girnü;
tir. Bu yeni kanunla, halkın bedii ihti
yaçlarının tanziminde, mühim bir yeri 
olan bu mües elerin mükellefiyetleri 
azaltılmaktadır. lıialiye vekAlcti bu hu
susta bir izahnamc hazırlıyıırak alAkalı
lara tebliğ etmiştir. 

Yeni blik:ümlcre göre tiyatro ve .sine
malarla komer1erin bilet bedelleri üze
rinden damga. tayyııre ve belediye re
simleriyle darühicer.e hisseSi olarak bir 
kuruştan aşağı olmamak üzere yür.<le 
on resim almaalkbr. Resmin hesabında 
yinni paradan ğt 'kesirler yirmi pa
r~a iblağ olunacaktır. Bilet bedelinden 
maksat, bu vergi haricinde duhUliye üc
reti olarak bu mahalleri işleten1er tara
fından alınan paranın tamamıdır. 

O rdu evlerinde yalnızca subaylar ve 
askeri. memurlarla aileleri fertlerine gös
terilen sinemalardan resim alınmıyacak
t.ar. B u sinemalara, dı~arıdan ücretle si
villerin girmesi memnudur. Hayır ce
miyetleriyle, Ç>Or kulüpleri, mektepler 
ve halkvleri tarafından tamamen parasız 
olarak halka verilen konser ve temsil
ler ve gösterilen fılmler resme tAbi ol
mayacaklardır. Bu resim biletler üzeri
ne Maliye vekfilctince bastınlacak hu-

pulların yap!şbnlması suretiyle alı
nacaktır. Pullar damga resmi kanunu 
hükmü dairesinde ij>tal edilecektir. Ma
liye vekfıletinee tay:in olunacak )'erlerde 
resmin bil~tlcre matbu damga vaz'ı su
retiyle istifası mecburidir. Resmin tah
sil ve kontrolü maliye memurları tara
fından icra edileoektir. 

tir. :sanlmağa başlanmıştır. Bu fiatler pera- Va&ıtafarı cok kalabalıktı Saadabad Paktı ile Yakın ar ı f k· 
• niyeti kend i emniyetimizden ar 3 - Biletlere duhuliye ücretine göre kende fiatidir. 

yapıştınlması lizımgelen pu]daı.ı .coksan Fıçı birasının kilosu iki kuruş müda- Fuarın açılmasına ait hazırlıklar artık mUstahsillerden heyetleri kabul edecek sızdır. dedir Ci· 
pw l'apıştınlDllJ olduğu takdirde noksa- faa vergisiyle 24 kıuuŞtan satılmıştır. son safhaya gclmi§tir. lzmir §ehrl, bU- Ye nğlebi ihtimal odada yapılaeak bir T ~h ~özümüzün ~?ün ~ıı 
na ait re.sim, 25 kuruştan aşağı olmamak Yakında şarap fiatlerinde de tenzilAt yük misafirleriyle :fuan ziyaret edecek toplanbyariyaset edecektir. Ticaret oda- hanı ııstila :sevdasına duşenler ta· 
ür.ere be:ş misli cezası ile birlikte tahsil yapılacaktır. yüz binlerce ziyaretçiyi karşılamağa ha- sı, vekil şerefine bir ziyafet verecektir. Akdeniz ve !Küçük Asya yolunu 
olıınacaktır. -*- zırlannuştır. Iktısad vekili B. Hüsnü Çakır da bazı kip cy~ernislerd~:· . . Btı· 

4 - Biletlere 1..-apıştınlan pulların ip- ,..n zııu ~A·"'•Sf Dün de kaydeylediğin1iz gibi ticaret tetkiklerde bulunacaktır. Tarih t.Ckerrurden ıbarettır· · in 
" - .& ~" ım.1&4Cln •• .. •• ·zı . d deflerıJ1 

:tal muamelesi kanuna muhalif olduğu NASIL OLDU?- Vekili B. Cezmi Erçinle diğer vekilleri, Fuar münasebetiyle memleketin her gunun mutecavı erı • 5 

ta1cdirde bir ht resim miktarında ceza l mebusları ve ecnebi devletler elçilerini yerinde umumi bir turizm hareketi baş- yolun u takip edeceklerdir. .. ...
0

, 
Halkapınar istasyonunda \•ukubu an r ~ ı_ · T" k la Turk Bl1 

alınacaktır. hamil Ege vapuru Pazar sabahı saat on- lamıştır. Dün akşam ve gece memleke- u.u.ın u r sınır n, ve '·ter 
DUHULlYEYt BELEDtYELER TA- tren kazasında makinist Abidin oğlu da limanımıza gelecektir. Vali, belediye tin en uzak köşeleri.nelen gelen trenler gülen tarihi rollerini ıifa edeceıı. • 

YtN EDER Sadrettinin me.suliyeti anla:,c;ılmı§tır. reisi :ve diğer zevat Izmirin -Oeğerli mi- çok kalabalıktı. Dün ılstanbuld. an. gelen mütecavizleri ha_y~ ~ukutile ~~fr. 
Yeni kanun mucibince :ılınacak re- Sadrettin, idaresindeki lokomotife safirlerini vapurda istikbal edecekler- Elrüsk vapuru hıncahınç dolu ıdı. Istan- ]aştırmak kudretim gostcrecekl~,le 

sim, bilet bedeline dahil edilmiyecek "'e ~nevra yapt~dı~ı sırada Basma::rn~ dir. Zirnat ve1d1i ve lktısal vekilinin de buldan bir çok ekspozanlar ve ticaret e~- Bunu müdrik bulunanfann ~ e· 
biletler ür.erinde gôsterilmiyecektir. Bu- ıstasyonunn gınnış ve Me~ct t e ayru günde 1unire gelmeleri · kuvvetli yası getirilmiştir. bir hayal arkasından ko§ltlak cesaf., 
na ri yet edilmemesi veya yukanda1d vagonla lokomotif arasında 51 ~ ı:- bir ihtimal olarak ileri silrülüyor. Fuar mlinasebetiyle Istanbul - Iunir tini göstcrebilecelderini ümid etJtll 
eğlenoe yerlerine par.asız '-"e.Ya tenzilath Yere düşen Melunet Eşre~in. bır .ayagı Ticaret vekili B. Cezmi &-çinin iuann nrnsında vapur .seferleri sıklaşmıştır. yoruz. ıı· 
ücretle girenlere oturduk\an mevkie gö- :t.e'kcrleklcr nrasmda ikesilnuştir. Yatalı- açılacağı gün söyliyeceği nutka iktısadi Cuma sabahı saat 11 de Istanbuldan ha- Fakat ümidler .~ ~i~ çı}gı öı 
re pul veya matbu damgayı havl bil"t ya hastanede ameliyat yapılmıştır. mehafilde büyük bir ehemmiyet veril- reket edecek Cümhuriyet vapuru Cu- lıkla kar§llaşmak ı1htimallerın~ de &-
ver.ilme.mcsi halinde 6 ıncı maddede ya- - *- ınektcdir. Vekilin ihracat ticaretinde mariesi günü saat 11 de gelecektir. Ege önünde tutmak mevkiindeyız. tli 
zılı cezalar tntbik olunacaktır. Sı~ f eı11urlarının 1kısmi seibestiye doğru bir adım hakkın- vapuru Cumartesi günü saat 10 da ha- dumuzu herv gtlnden daha ku~~e-

Tiyatro, sinema ve konserlerden mev- seneJiJı m ezuniyetleri da bazı beyanlarda bulunması muhte- reketle Pazar günil saat onda gelecektir. b_:ılu.ndu~~agı •. onu a~ın en nıtıeğ'İ 
ki itibariyle alınacak duhuliye ücreti Merkez sıhhat memuru Hamdi Çiz- mel görülüyor. Cümhuriyet vapuru :Pazartesi gün.il, kamıl sılahlarıle techız eylenı , 
belediyeler daim! encümenince tayin ıneci oğluna bir ay, Tire belediye hasta- '.I'icarct ,ıckilimiz Pazartesi ·ve salı Ege Çarşamba günü 'lzmirdeı ayrıla- hem emniyetimiz için b ir vatan ~~n 
olwıAcakiır. Köylerde sinema ücretleri nesi he~c;iresi Münevver Seçkine bir ay günleri §clırimizdc ihracat tüccarlıuiyle caktır. cu, hem d.e beşeriyeti teaıvüzlerD""~ 
bütün resimlerden muaftır. Maliye veya izin \'C1'ilmiştir. Memleket hastanesi ---------------- - ------------- koru mak için bir medeniyet borc 
Dahiliye vektıletleriru:e yaptırılac~k tet- hem:..c;iresi Mesrure Kızılgün Gureba 
kikat neticesinde, hu ücretlerin yliksck hastanesi hcmŞreliğine tayin edildiği 

tnyin edildiği anlaşılırsa ücretlerin mü- için senelik :meruniyet \-erilmeml$ir •. 
nasip h adde indirilmesi Dahiliye veka- Merkez bclediye sıhhat memuru Fehmi 
letincc belediyelere tebliğ olunacaktır. Sadı IS gün :zm verilmiştir. 
Tetkikin istinat ettiği hesap unsurlarına ça 
belediyelerin itirazı bulunduğu takdir
de ikinci bir tetkik icrası için müracaat
te bulunabilecektir. Bu ikinci tetkik ne-

-*-
lcareteyinli 

tanıyoruz. ,, , 
Mevcudiyetimizi borçlu olduğU 

muz Ordumuzu, her türlü düşünce-
Borsa heyetinin bir kararı 

u.,zu•~ m pı·yasasıntn açıl- ler~;ııs~~~;;,~u=-a:..hur •sı;: 
lnönü ba~a olduğu halde baş\I' ;. 

ması neden tehı·r edı.idı· T:rke~~,:~~i:t:~:; ~ 
önünde Ordumuz hızlıt ekamül se)" ticeslnc göre bulunacak miktarlara be- bıJ 

lediyelerce ittiba mecburi olacaktır. rinin yeni örneklerini verecek · 

Belediyelerce tayin olunan bedelden Maliye vekUletinden vilayete aşağıda- Ala ah veki1lerin ht zın·He üziim ve manevra ile yeni bir imtihan de\l'resı 
fa.tla duhuliye ücreti alınlardan birinci geçirecektir. . . 1,~ 

ki Uımim gelmiştir : • • • ) d J d d imtihanın umdugvumuzclan >'~ defası :için 100 Hra ceza alınacaktır. T~ i · Jncu• pıyaSllSllllll 3Çl maSIO a ıay 3 Var ilr bt 
- ıLoznn muahedesiyle Ankara ti- sek neticeler verecegv ine en kat°ıi ~: kenüründe bu ceza ~ misline çıkarı- __ L.- t ,... 

•a .... •-•·r. liifnamesi ahkamına tftbi olan ~arın İmanımız vardır. Bu inanladır Imibat ve konrol için alakadar ma- ı '""~u d • Ç 
lamilarca memur edilenler hariç olmak Bu resim tahsilatından yüı.de yirmisi emı:ali bükümeünilze ıkalmt,J ?'1~ uğu Ankarndan akseden bir babere atfen. !emiflerdir. Ticaret vekilinin lzmiTden daha imdiden kalplerimiz 5~0 
üzere yu]mndald yerlere parasız ola- damga resmi, yüz.d <:-uzu tay·yare res- cihetle bu şahıslardan metrük 'lcarete- kuru üzüm piyasasının 11caret Vekili B. n,>'Tdmnsından bir g~n e~nr~ piyasanın heyecaniJe çarpıyor. . 
_L _ __,,,ıı1 "-" -~-1- • ::_.:ı • • • beledi b" . .. yinli gayri menkuller de bu meyanda Cezmi E.rçinin dile önümüzdeki salı günü açılmasına karar Yerilınesı pPhe edile- Ordumuza her :zaman rriivendı1'· 
:nsA veya CDUWJl ucn:ae &ıcü&C.Lo;;. our- nu, yw:.ue yunusı ye ıssesı. yuz- . . . . . _ • . k t.....:ı -e.-
duklan. mevklin bilet bedeline gene alın· de otuzu darülaceze hissesi olarak tef- hazıneye ınlıkal eylemiştir. aç.ilacagını haber TCl'Dllftık. Bu haber me.z ki bir tesadüf eseri olar& kaı>U Asla aldanmadık. 
maa Uvmgelen vergi mildanndan pul rik ıve damga ve tay.srare resimleri ait ol- Bu kabil mallarda eVkaf !idaresine ta- müstahsil üzerinde ciddi hir memnuniyet edilcmiyecektir. Daima <la güveneceğiz. Ak ~ 
ft7a matbu damgayı havi bilet verilme- dnğu fai.1a irat knyde>lunaeakt.u. Darül- sarruf hakkı tanınmas·m· a imlran }~kt.ur. uyandırmıştır. Borsa idare !heyeti dün incir piyuasa- ıihtiyarlardan, kocakarılardan tııttl .. 
ti( mecbur1 olacaktır. Aceze hissesi müesseseye ve belediye Ancak muahede \•e ıtililfname hüküm- Dün öcleden sonra borsad a içtima nın açılma gününü de müzakere etm,iJ, nuz da en gen~ delikanlılara ~r 

CEZA HOKUMLERI hissesi de bele-diyelere, tahsil .edildiği lerine tabi o1mıyan ve :vaziyetleri 15 ni- eden boma idare heyeti üzüm piyasası fukat iincir vaziyeti haldonda lifi .deie- bütün varhğmıız onu n emrindedir· 
Yukarıdaki yautı yerlere; ayı takip eden ayın on beşinci günü ak- san 939 tarih ·ve 333 sayılı kanun hük- hakkında bir karar almıştır. Bu karara ccde malümat d de edilemediğinden İD· Böyle milli ıbir varlığın, canla ba~ 
1 - Bilet kuTianılması veya bilet kul· mına .kndar tediye edilecclctir. Darüla- rnüne giren eŞha.ı;tan metrUk olan ica- göre üzüm piyasau 24 Ağustos pcrtembc cir piyasasının açılma günü. yann yapı- la kucakladığı, na~ bir ferdi 0]ırı~ 

!Janıldığı halde üzerine pulların yap!§- eeze bulunıruyan yerlerde belde halkın- reteyinli em:1:nl 13 eylül 331 tarihli mu- günü .borsanın üzüm salonunda .açıla<:a'k- lacak toplant17a bırakllmıştır. la gurur duyduğu kudret yenile:b1-

tm1rnaması veya matbu damga vurdu- dnn :fakir \'C yardıma muhtaç olanlara vakkat kanunun ikinci maddesiyle ev- tır. Bu geçikmenin sebebi hakkında dün ilk parti incir pazar giiııii ılzmire ce- lir mi? 
rulmaması halinde bu mahalJeri :iŞleten- ıvapılacak yardımlara sarledilmek üzere kaf idaresine 'tttkedilmiş olduğundan, malümatlaana müracaat ettiğimiz zevat, lecCktir. B. Hakkı Balcıoilu bugün Na- Asla.... ,,. 
1erc1en her oyun l--eya konser devresi darülaceze hissesi dahi belediyelere \'e- bu .ınallnra Jmzincce müdahale .ediline- ancak 24 Ağ~tos tarihinde piyasada zilli mıntakaıuna giderek tetkikat yapa· Türk Ordusunun yeniimali((1• 
için bu mahallerin alabileceği müşteri .rilecektir. Bu resmin tahsil ve konlro- mesi kararlaşbrilmıştır.v kafi derecede üzüm toplanacağını söy- caktır. harika ve m u cizeler y a ratmak hUS~-
saym kadar yerine, her biri iki lira he- ilünden dolayı beledJye darülaoeıe- '-'e -- ıundaki kudret ve k abiliyeti b iiWJl 

sablyle resim ve bunun 5 misti ~ alı- :köyleroeo hiç bir masraf alınmıyacak- ETRtiSK VAPURU Ha 1 k tipi Pre va ntif cihanca teslim edilıni~ hakikatle!' 
nacaktır. tar. Etı-ü , -apum Mersin seferini yap- dendir. 

2 - Duhuliye ücreti alındığı halde Yeni bnun mucibince alınacak ceza- Gaz ınaskeı-.-=-=- İthalat hakkında bir B u ndan dol·y- _]ır L·· yalnız -rur' mak üz re dün limanunıza ~lmiştir.. C&"'AUUa .. ro. ~ 
bilet ,,.eriJmemesi veva satılan biletlerin 1aruı takip ve tah silinde damga resmi ikin. cı· p!ll•tisi· de aeJdi • 1.-.: k L r - Jır-

V:apur İstanbula avdet edince. kar.an -- ., eınır ge ua- iyenin d~i Balkanların, L<!ie 
m ü§ter:iden alınarak yeniden satışa çıka- kanununun 11 ve 12 inci fasıllarında ~·a· Kızılay cemiyeti ~zmır. merkezm.ın· . Dün" u.pru· t..cekkill eden Takas Limi- . . . Akd . . b" ...::_ yatJ.ıt 

L h t..:,_,__ bik ol··----'- ilfıvcsi için Almanyaya gönderilecektir. ı ,,_ ~ ruzının enızın ULUll 

nlmnsı hallerinde verllmiycn V'el"a mü- zıu Ül\.unuec tat uuc=tAtır. -*- celbeylediği halk tipi ;gaz maskelerinden tet §irketinden ~hrimiz :ticaret odasına Şarkın 'em niyeti içi~ bugün ona bu-
kerrer :satılan her bilet icin tahakkuk !Memleketimize dışandan ithal edile- flk partisi tamamen tükendiği için dün gelen bir telgrafta, Prevantif itha1At, tün bir barış dünyası güven iyor· 
-ettirilecek resim Ye alınan ücretten ek- ..oek olan filmlerin gfünr:ük resiminde, QlDtetmenlerin ı.ı 

.,.... ikinci parti maskeler de İzmire getiril- yani ihraçtan evvel it.hal usulü ile yapı- Ordumuz bu aüvene layık okluğtJP 8ik: bedelle bilet verilmesi halinde alınan icabında tadilat yapmıya :Icra Vekilleri Kıdem zamları ıft v· 
miştir.. lacak ithalatın formalitelerini ikmal ve zamanında isbat edecek ve ınane . ücrete göre noltsan alman resim, bilet heyeti salahiyetli bulunmaktadır. Yapı- i 1 __ ., · d ı • ı 939 t-ıf 

L ille lk oku öğretml!!Uerın en ey u Resmi daireler meıuurinin en mühim ı:tüımük beyannamelerinin takas Limi- ralarile de kuvvet ve kudretini ıı bcşuıa beş liradan aşığı olmamak üzere .lan tadilat bir ay içinde Büyü-. M" t ... __ •st"hkak 
a~·ı ltlbat.iyle kı.w.."llıı zaınııuna • 1 kısmı maske temin cylemic:tir. Memur- .lct şirketi nam ve hesabına hareket et- kerre daha tebarüz ettirecektir ... b~ kat ceuısiyle birlikte tahsil edilecek- Meclisinin tasdikine arzolunacaktır. .,, ı· "--:t ınek u""zere İş Bankası İznu"r c:ubesın" e ta- HAIUU o~ A .,oJlıt• _ıJ kes'bedenlere ait •D• cetveu ma ıye ve- lara taksitle verilen bu maskeler, me- :ır ..,,~ V/lıl 
ktıletinden gelmiştir. Kıdem zamları ey- murların bütün efrat ve ailelerine t~- limnt verildiği bildirilmiştir.. Bundan 

Belediye Reisi Dr. Beh
çet Uz dün akşam geldi 

lulden itibaren verilecektir. mil olunm\l§tur. sonra, bu usul ile alış veriş ynpacaklar -*- İzmir halkından v mülhak.attan bir iş Bankasına müracaat edeceklerdir. 
D R çok istiyenler İzmir Kmlay merkezine --

et tabibi- ~=:.:~:ı:r~ünferiden maske tedarik Tramvay Şerelin-e-A~-t-a-kya 
Bayındır hükümet tabibi Dr. Yasin Halkevm· de ..,.eda 

Halkımız maskelere büyük bir rağbet .., 

B. Fethi Denli 

Şakir Kutsayın maaşı elli liraya çıka- • ~ ti 
Ank d ıstanb ıd f hakkın göstermic:tir. Gayet kullanıc:lı ve muka- lşçı"Jerı"nı·n hakları zıyaxe -• ~--nı;o· ara a ve u a uar · muştur. nlmıştır. -:ır -:ır A :ı,..., 16 (AA An ı11o-v-

d li beledi vim olan hu maskeler, milli müdafaa nta: .... ,.a · ) - veri .... ı 
da temaslar ynpan eğcı: · ·ye rei- * -*- ;L b f d •td • ı ... ~ · dil bık HataY ;P"' 

vekaletimiz tarafından da beğenilerek Ra U e l l o:.ıuguna :tayın e en sa bft 
sim1z Dr. Behçet Uz dün gece saat 10.35 Haber aldığımıza göre fuarıtı a~ sı·a ORMAN y A.NGINI konsolosu F.cthi Denli, halkevinde 

1 hr. · d"" takdir cdilmhıtir. İstiyenler altı lira mu- ·r lckt "k '""- t• il b · Jtt. te Bandırma ekspresiy e şe ımıze on- törenini müteakip, aglebi ihtimal cyIUl Sef rL• _ 1_ t k da "' ramvay ve e rı şu-1\.e ı e u veda ziyafeti yapmış ve bu münas.e~l• 
.. .. R . B ha . ı~.. d 'lk ~ 1 . d t . 1·1 ru· eı·uıısarm puınmu yo uşun çı- kabiündc bu maskelerden deı·hal teda- 1··esses"'de çalısan •şcı"ler arasındaki ih :v muştur.. eıs asına ne ıs.....,yonun a ayının ı gun erın e znur ı er mı ı ,_ da lOO d t n u .. ~ ,.. ~ - şerefine bir çay ziyafeti verilmiştit.~ 

b l CÜ • uavini beled" hir Şef f .......... i ·· ·· ·· t d ·· kl Ailn orman yangının a e çam rik edebilirler tiu·fı lıal 1·";" . ........ ıı.L.u·· ı eden ,__,,.....m ku c e ye reıs ro , ure ve şe ~ nonunu ara ann a gormc e _ 
350 

det y • ıa :s-· ~ mu- - r.iyafctte vali Şükrü Sökmensüer.. _.,. 
. . ..., . ,_. . agacı ve a meyvasız agaç yan- -*- ı b' h ı ekli b ı t H k k ,,_ meclısı erkanı, gazeteciler ve dosuan ta- sevıncceıuerdır. F •

1
. kal k dl" .

1 
M k ru u ır a ş umuş ur. a em u- müfettişi Hasan Reşit Tangut, mafuTC ..... 

af d h tle . tikbal 1 •• ~ Reisi"c'"mb b ekil d ktor mıştır. nı ı ya anara a ıyeye ven - - ·' . t de 1. . . b .ı .. rv--r 10 an arare IS O Unm~.ur. U urumuz '\•e aŞ\· O • . er ez cuıuna nyase e n va ı muavını OJ maarif müfetfuleri, seyyar jaDIJ." tl 
r is gelince doğru Basmahane istas- Refik Saydamın fuar açıldıktan sonra ~tır. Emin Kırış iki tarafın mütalaalarını aley- kumandanı ve balkevi mensuP1D 

~·onundaki fuar •MnlUmat alma· büro- fmüre gclecclderi kuV\'etle tahmin olu- -- Ban kas! oda dinledikten sonra işçilerin iş ve ücret ile Fethi Denlinin dostları bulwıı:nU~~ 
suna girmiş \'e bir müddet meşgul ol- DUyc>l"- Kadm döviilÜI' rnö1 •• hususunda müsavi haklanru tanımıştır. Halkevj 'başkanı Samih Azmi söyl -

Eşref~o;ada Giritli Cemali Baysan ve Yeni tay.inler y:aJbldı.. H~al~ veya m~z~iyet se~biyle üc:ret ği nutukta, Fethi Denlinin değ~ll ı:. D.. il T d 1 oğlu Mustafa, ev kirası meselesinden Cümhuriyet Merkez Bankası şehrimiz verilmiyen bazı ışçilere de ucret ven.le- metlerini anmış ve .kendisine eyı Y~ 
Un gece 1 aş e en SUYU Bn. Leyla adında bir kadını dö,•müşler müdür muavini b ay Ekrem Savq Ha- cektir. Ancak geçen vımanlar iç.in ara- luklar \•e muvaffakıyetler dileınljti!·,lt' 

BİR ÇOCUK Vakıflar idaresine ait Istanbul Taşde- ve yakalanmi....<ilıırdır. tay ştibesi müdürlüğüne, kontrolör bay nılan hnk ve ücret !için hakem kurulu Fethi Denli verdiği cevapta, Iia~ti· 
rranı111ntda 'UlntaJanffı len menba suyu da lzmire getirihneğe İzzet yeni t~~n edilen mill1 piyango :ida- karar Utihazı hususunda kendini saIW- kuriuluşunu gönnekten duyduğu 

--~ ~--- 1 ~---.-! ··---'·- ......................................... ~ 
Diln gece Kara~ tramvay caddesin- başlanılmıştır. Vakıflar iwu=-i munıAa- E Gelenler, Gidenler S resine Merkez bankası namına milrakip- yetsiz saymış ve bu meseleyi mUzakere yarlığa işaret eylemi~tir. 

de bir tramvay kazası olmu~. Asan- besi albnda bu!undurulacak oı:m b u su ....................................... ,. liğe tayin edilmiŞlerdir. ~tmemiştir.. Hiıkem kurulunun karan -*-
sörde 249 uncu sokakta 20 sayılı evde lzınlrdc satış merker.l olan Emirler çar- Polonya büyük elçiliği ticaret at~csi ŞChrimizde bulundukJan müddetçe Iktısat vekAletine bildirilecektir. T rab zanda 
oturan 12 yaşında Macit isminde bir ço- şısı arkasında 76 numaralı depoda satıl- '.'l'. Sumansky 1stanbuldan geldi. Denizli değerli çalışmalariyle muhitimize fay- -*-
cuk, Güzelyalıya giden 21 sayılı tram- maktadır. mebusu B. Yusuf Başkaya Denizliye, dalı olan bu iki güz.ide gencin şclırimiz- Amerikan konsolosu- İlk parti fındık 
vaya atlamak istediği sırada ay.ağı ka- -·- GUmrük ve İnhisarlar müfettişlerinden den ayrılmaları ark.adaşları arasında te- ftUft ziyareti- mahsulü sevkedildi srtİ 
yarak dü,,.c;müştür. Vatman Nunıllahm ÇAlfDARIJDA B. Medeni İnceoğlu Aydına gibnişler- essfirle karşılanmıştır. Şehrimiz Amerikan konsolosu Sanıu- Trabzon 16 (A.A) - Dün, illt P dı' 
idare ettiği bu tramvay, Macidin sağ Belediye teflıilfitı.. dir _ Evvelki gün şereflerine verilen veda el Gnle Ebling ve üs konsülil V illiam olarak yeni mahsul 60.400 kilo iç ~ 
ayağının küçük panruığını ezmiş ve aya- Dikili km.asına bağlı Çandariı nahiye Bir müddetten beri seluiınizdeki Zi- ziyafeti çok samiml ibir hava içinde geç- Cameron Young şehrimiz ticaret odası- ğın Aksu vapuruna yükletilmesi rll pıt
ğından ehemmiyetli surette yaralanma- merkezinde belediye teşkilatı meydana rant müesseselerini \'e t u arada Ziraat miş bay İzzet dün arkada,.o;lan tarafm- na gelerek umumi katip Turgut Tiirkoğ- sebetiyle burada büytik tezahürat >'9 

sına sebebiyet vermiştir. getirilmesi muvafık görülmüş ve karar- mel..1.ebi, ha5erat İstas) onu ve bağcılık dan u&'Urlarunt§br. lunu ziyaret etmişler ve muhtelif eko- mıstır. .,e 
Tahkikata mUddclumumi muavini B. namesi resmt gazetede çıkmıştır. Yakın- istasyonunu teftiş eden ziraat uınum mü- Bny Ekrem Savaş ta bugünlerde ye- nomik meseleler fü.erinde görüşmi.isler- Bu fındıklar Yugoslavya, Fransa 

Nndir vnzı\<'t rtıni tir. da çim yapılacaktır. fettişi B. Şevket Tunçok fstanbula gitti. nt var.ifesi başınn gidecektir. dir. Ingiltereye gönderilmektedir. 

, ' . 
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Milli Şef' manevra sahasında '· 

liırlilarell mıntakasında 
şldde1ll bir harp başladı 

-----------------

Asıl büyük harp bugün 

5········································1 i Bazı diltünceler: 
• : -- . 

=~ Reji Jenera ~ : 
Hdll:i 'J'ü;Jı ;..,,,,_,. , 
na itimat eclernlyeeelı: 
m11-

Reii Jeneral O•manlı impa· 
paratorluğu zamanında Tür
kiyede hayli faaliyet gö•ter
miı, çok para kazanmıı bir te
,ekküldür. imparatorluk dev
rinin çalışmalarındaki takip 
edilen yol ile Türkiye Cümhu
riyetinin temeli dürüstlük ve 

' temizlik olan çalıJma pren•ip
leri arcuında büyük farklar 
vardır. Reji Jeneral çok eski 
itiyatların te•iri altında yeni 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - coşkun tezahürat arasında sevgi ve say- dır .. Milli Şefin bugün Edirneyi şeref- Türkiyeyi anlıyamamıı, yeni 
Vali Dr. Lütfi Kırdar reisicümhuru- gı tezahüril göstermişlerdir. lendirmiyecekleri anlaşılmıştır. çalııma prensiplerine intibalı 

ltıU2u Babaeskiye kadar teşyi eylemiş- Cümhur reisimiz Trakya halkının bu Cümhurreisimizi karşılamak için saat • edememiş bulunduğu için 
tir. Milli Şefimiz Babacskide hususi tre- candan tezahüratına sevgiyle mukabele on ikiden beri şehir methaline devam uzun yıllardanberi memleke- • 
ile binerek manevra sahasına gitmişler- etmekte ve bazı yerlerde halkla temas eden halk akını bu haber üzerine dur- timizde hiç bir faaliyet göster· 
dir. Halkımız her yerde Milli Şefi coş- ederek dileklerini büyük bir alfilca ile muştur. memiıti. Hatta bize ecnebi 
lun tezahüratla karşılam~ ve «yaşa Mil- dinlemektedir. Edirne görülmedik bir bayram ve se- sermayesine karşı düşmanlık 
11 Şeb sesleri ayiika yükselmiştir. Edirne, 16 (A.A) _ Cümhu.rreisi Mil- vinç \"e heyecan içinde çalkanmaktadır. atfeden bu yolda propaganda 

MANEVRA BAŞLADI li Şef İsmet İnönünün Edirneye gele- MUHAREBELER DEVAM EDİYOR yapanlar arasında bu firketin 
Birinci ordu manevraları bu sabah şa- cekleri haberi Edirne halkı tarafından . . az çok tesiri olmuftur. Fakat 

lakla birlikte başlamıştır. Kırklareli b.. .. . . . Edırne, 16 (Anadolu aJansı hususi geç te olsa hakikat daima ken-
. dul 'd uyük bır sevınçle karşılanmıştır. Edir- muhabirinden) - Bu sabah manevra sa-

lnıntakasında mevzı alan or ar §ı - b .. 1 sil il tak1 1 .. 1 . di•ini göıterir. lfle Reji Jene-
detli bir harbe tutuşmuşlardır. Mavi ne u guzc ve e e ara sus enmış hasma gelen Mareşal Fevzi Çakmak ral yeniden Türkiyede lzmir 
~ kırmızı taraflar arasında ilk temas ve her taraf bayraklarımızla donatı!- yüksek kumanda heyeti huzurunda baş- turistik yollariyle faaliyete 
taat ondan sonra olmuştur. mıştır. lıyan harekAtta kırmızı ve mavi tarafla- bQflamtf bulunuyor. 

Manevra programına göre buradaki Halk, şehir methali olan Ayşekadın rın hareketlerini gözden geçirmişlerdir.. Dürüst, temiz çalışmak, ma-
kuvvetler Edirnenin §imali şarkisinde semtine akın etmektedir. Bu münase- Kırklareli mıntakasında kıtaat arasın- kul karlara kanaat etmek ıar
taarruza geçeceklerdir. Edirne ve hava- betle yakın köylerden de bir çok köy- da başlıyan şiddetli muharebeler akşa- • tiyle kendisine muvallakıyet-
lisinde halk sevinç içindedir. lülerimiz şehire gelmektedir. ma kadar devam etmiştir. Görünlişe na- ler dilemek vazifemizdir. 

Edirne, Cümhurreisimizin muvasalat- Manevra dolayısiylc şehir iki günden zaran bu muharebeler daha uzun müd- Biz ecnebi sermayesının 
ları şerefine baştan başa donanmıştır. beri sabahlara kadar elektriklede ten- det devam edecektir. düşmanı değiliz. Fakat bizi 
l4inı Şefimiz geceyi Edirncdc geçiriyor- vir edilmekte ve halk geç yakitlere ka- Diğer taraftap Edimenin şimali şarki- anlamak istemiyenlere de asla 
lar. dar eğlenmektedir. sindeki muharebeler de inkişaf eyle- dost olamayız. 

Babaeski, 16 (A.A) - Bu sabah saat Büyük Milli Şefin ikametlerine bele- mektedir. Maalesef bize haber veril-
8.20 de İstanbuldan hareket eden Milli diye dairesi tahsis olunmuştur. Harekatta kıtaların gösterdiği yüksek diğine göre Reji Jeneral daha 
Şef İsmet İnönü Çorluda Trakya umu- l\IİLLI ŞEF MA~'EVRA SAHASIN- kudret ve kabiliyet bilhassa kayde şa- işe başlarken mühendislik, us-
ıni müfettişi general KRzım Dirik tara- DA.- yandır. tabaşılık ve saire gibi bazı va-
fından karşılanmış ve öğle yemeğini Edirne, 16 (Hususi) - Milli Şef Ba- Bu harekata iştirak eden hava kuv- zil eleri mutahassıı namı altın-
Babaeskide yemiştir. baesklde öğle yemeğinden sonra yanla- vetlerimizin uçuş, keşif ve saire gibi fa- da gayri Türk anasırın eline 
İstanbuldan itibaren bütUn yol boyun- rında başvekil ve Vekiller olduğu halde aliyetleri de her türlil tekdirin fevkin- tevdi eylemiştir. 

ca biriken on binlerce halk Milli Şefe manevra sahasını teşrif buyurmuşlar- dedir. Eğer bu haber doğru İse he-

Japonların yeni hedefi 
Hongkong'a karşı hem havadan hem 

karadan harekata başladılar 
Kanton 16 (ölt) - Japon ordulan 

kumandanlığı cenup mıntakasında bir 
lem.izleme taarruzu yapmağa karar ver
iniştir. Bu sebeple Japon kumaruianlığı 
lngiliz imtiyazlı mmtakası idarecilerine 
bir nota göndererek askeri harekAtı iş
kAI edecek hiç bir tedbir almamalarını 
btemiştir. Notada ayrıca şu kayıt var
dır. 

cEğer Çin kuvvetleri imtiyazlı Ingi
liz mm takasından· istifade edecek olur
larsa Japon kumandanlığı bu hareket
ten doğacak mesuliyetleri kabul etmi
recektir.> 

Tokyo 16 (Ölt) - Bir Amerikalı ka
dının lngiliz imtiyazlı mıntakasına gi
rerken Japon kuvvetleri tarafından araş
tırmaya maruz kalması üzerine Ameri
ka Japonyaya bir protesto göndermiştir. 

Bu protestoda böyle harekete tevessül 
edenlerin tecziyesini ve buna mümasil 
yeni hareketlere meydan verilmemesi 
için lazımgelenlere ihtaratta bulunulma
sı istenmektedir. 

Hongkong 16 (A.A) - Japonlar, 
Hongkongdaki Ingiliz ordusuna 48 saat
lık bir preavis'den sonra Hongkong hu
dutları boyunca karadan ve havadan ha
rekata başlamışlardır. Hongkongun ka
tiyen tecridini istihdaf eden bir hare
ketin mevzuubahis olduğu zannediliyor. 
1000 Japon askeri Namea'na çıkarılmış 
ve Japon tayyareleri de Sumşunu bom
bardıman etmiştir. 

Hongkong 16 (A.A) - Chekial ajansı 
bildiriyor: 

Tiyençinden alınan haberlere göre 
§İmali Çinde Ingiliz aleyhtarlığı şiddet-

Mihvercile~ 
ikinci bir Münib mi 

hazırlamak istiyorlar? 
Bir habere göre Papaya 30 günlük 
mütareke teklifinde bulunmuşlar 

Brüksel 16 (A.A) - La Nation Belge 
gazetesinin Londra muhabiri Almanya 
Ue Italyanın Vatikana notalar göndere
rek Avrupa için 30 günlük bir mütareke 
teklif etmiş olduklarını haber vermek
tedir. 

ve mütareke Fransa, Ingiltere, Alman
ya ve Italya hariciye nazırlarının bir 
konferans akdetmelerini temine medar 
olacaktır. 

2 - Dört hariciye nazırı Danzig me

selesi için bir hal sureti bulmağa çalışa
caklar ve bu hal sureti icabında Polon-
yanın tasvibine arzedilecektir. 

lenmiştir. Tiyençinin eırafında bütün 
gümrük hudutlarına ve yolların birleşti
ği noktalara Japon memurları konmuş
tur. Bunların vazifesi imtiyazlı mıntaka
sına sokulmak istenilen bütün Ingiliz 
mallarını müsadere etmektir. 

lngiliz eşyasını ihtiva eden bütUn pos
ta paketlerine derhal vaziyet edihnekte
dir. Tiyençindeki Japon matbuatı, lngi
liz ticaret müesseselerinin ilWarını ka
bul etmemek emrini almıştır. Büyük 
bir kısmı Church of England Misson'a 
mensup olan bütün Ingiliz misyonerleri 
vazifelerini terketmek mecburiyetinde 
kalmışlardır. Bunlar, alAkadar Japon 
servisi nezdinde protestoda bulunmak 
üzere üç kişilik bir heyet göndermişler
dir. Fakat bu protesto, nazarı itibara 
alınmamıştır. 

Sovyet 
Deniz manevra

ları başladı 
Moskova, 16 (Ö.R) - Viladovostok 

civarında ve Finlandiya körfezinde Sov
yet deniz manevraları başlamıştır. 

B.Bonne,Amerika 
sefiri ile konuıtu 
Paris, 16 (Ö.R) - Fransız hariciye 

nazırı bay Bonne bugün Kedorseyde 
Amerika sefiri mister Ruliti kabul et
miş ve uzun bir görUşmede bulunmuş
tur. 

Bu görüşmeden sonra B. Bonne Fran
sız başvekili bay Daladiyeyi harbiye ne
zaretinde ziyaret etmiştir. 

B. Ruzveltin •eyahatı 

men ilave edebiliriz ki Reji 
Jeneral hala yeni Türkiyeyi 

" anlıyamamııtır. 
Burada her ıeyden, her kes

ten evvel iş kaynakları Türk 
vatand'lfların hakkıdır. 

O vatanda,lar ki yük•ek ka
biliyetlerini her •ahada ispat 
eylemiılerdir. Şimenclüler in
şaatı ve işletmesi, Ankara as
lalt yolları, en muazzam bina
lar inıaatı, milli banlıaların 
idare•i, Türkiyede her fey 
Türk gençlerinin liyakatli ve 
kudretli ellerindedir. 

Ecnebi •ermayedarlar için 
gayri Türk memur kullanmak 
bu memleket çocuklmına bir 
itimat•ulık veya en halil ma
ncuiyle bir ıaygı•ızlık harelt.e
tidir. Bunu mÜ•amaha ile kar
ıılıyamayız. 

Alakalı makamlcıTın bu İfİ 
ha11cuiyetle ele almalmını, 
memur ve müstahdim kadro
larını gözden geçirmelerini i•· 
tiyoruz. 

Türkiyede çalııanlcıT, Türk 
çocuklmınm haklarını baıka
larına veremezler. Verdirme
mek te ıalahiyetli malıamlar 
için milli bir vazifedir. • 

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

KUDttSTE 
Bir slUill deposu 
lıeşfedlldL 
Kudüs, 16 (Ö.R) - Kudüste bir sllMı 

deposu keşfedilmiştir. Silahlar Türk ve 
Alman mamulatıdır .. Umumi harp se
nelerinden kaldığı anlaşılmıştır. 

Göbels Romadan 
Berllne döndü-
Roma 16 (ö.R) - Alman propaganda 

nazırı Dr. Göbels Romadan ayrıldı. 
Dino Alfiyeriye bir telgraf göndererek 
Italyada gördüğü hüsnU kabule teşekkür 
etti. 

Konak vapur iskelesi üstünde 

Deniz 
GAZiNO 

Ve 
Lokantası 

-

Bu gazete papalık makamının Vati
kandaki Almanya ve Italya sefaretlerin
den birer nota almış olduğunu iyi bir 
hlenbadan ö!;ırcnmiş bulunduğunu yaz
maktadır. 

Bu notalarda Jtalya ve Almanya hü
kumetlerinin A :runaya müteallik ihti
lAfları muslihnne bir farzda halletmek 
arzusunda bı.ılu.ıC-ıkları ve garp devlet

3 - Danzig meselesi halledilebildiği 
takdirde 30 günlük mütareke konferansı 
diğer muallak meseleleri halledebilmesi 
için temdit olunacaktır. 

Almanya ile Italya notalarında teklif
lerinin kabulü hususunun beynelmilel 

Halifax (Yeni Jskoçya 16 (A.A) -
Ruzvelt, saat 11,10 da -mahalli saat
cTuscalosa> kruvazöriyle buraya gelmiş 
ve çift olarak atılan 21 pare topla seH\m
lanmıştır. 

Rcisicümhur karaya çıkmak tasavvu- ~ 
runda değildir. A'lnerika baş konsolosu 
Clinton ile yeni Iskoçya hükümeti mü
messilleri gemiye çıkmışlardır. 

İzmirin emsalsiz inbatı \'e gurubu 
karşısında zevkle yemek ve neşe 

ile içmek istiyenlere : 

Tabldot 

65 lerLıe ~ıdaki nihai teklifleri serdet- vaziyetteki gerginliği izale edeceği Uml-
1".!eğe Amade bulundukları beyan edil- dini izhar etmekte ve Vatikanın Berştes
bıektedir: gaden göril§meleri esnasında tertip edil-

1 - 30 günlük bir mütareke. Bu mü- miş olan Italyan - Alman planına manen 
~e esnasında her devlet her türlü müzaherette bulunacağı kanaatinde bu
,. .... tta 'bıa\pnmaktan içtinap edecek lunduklarım ilive eylemektedir. 

Ruzvelt, mektuplarını ve gazetelerini 
almak üzere HaJifaxda durmuştur. 
Vaşington 16 (A.A) - Dahiliye na

zınna tevdi edilen 50,000 imzalı bir isti
dada Porto-rico ahalisi Ruzveltin 1940 
intihabatında namzedliğini koymasını 

istemektedir. 

KURUŞ ... 
TELEFON : 4007 

. 

SON HABER 

Yeni Mısır kabinesi 
Ali Mahir paıanın karıılaıtığı 

zorlukların mahiyeti nçdir? 
Kahire 16 (A.A) - Yeni kabineyi te§kile memur Ali Mahir pap. 

buhranı hal için istişarelerine devam etmektedir. 
Jyi malumat alan mahafiJ, buhranın bu kadar uzun sürmesini ek

seriyeti teşkil eden Sadi ve Liberal partilerine dayanan bir kabine tet
kilinin zorluklarına atfeylemektedir. Asıl güçlük kabineye alınacak 
adamların ve bunlara verilecek nezaretlerin taksimindedir. Ali Mahir 
paşa mühim nezaretleri kendi noktai nazarında olanlara ve bilhassa 
hariciye nezaretini eski nazır Yahya paşaya vermek arzusundadır. 
Halbuki iki ekseriyet partisi bu şerait altında kabineye giremiyecek· 
Ierine karar vermiştir. 

Kahire 16 (Ö.R) -Ali Mahir pa§anın yarın sabah yeni kabinenin 
listesini krala takdim imkanını bulacağı tahmin olunuyor. Yeni kabi
neye bazı genç elemanlar dahil olacaktır. 

"ltalyanlar 1914 senesinde Almanların 
düştükleri hataya düşmektedirler,, 

Londra 16 ( ö.R) - lvining Standart gazetesi bir makalesinde, 
ltalyanın Fransaya karşı son zamanlarda serdeylediği gülünç müdde
iyattan bahsile diyor ki: 
~ - « ltalyanlar, 914 de Almanların düştükleri hatayı tekrar ediyor
lar. Bugünkü Fransa taze kuvvetlerile Marn ve Verdündeki Fransız 
kudretinin bir timsalidir. Fransa, Daladiyeye fevkalade salahiyetler 
vermekle isabet göstermiştir. 

Fransa, şimdiye kadar bu kadar kuvvetli bir veçhe göstermiş değildi. 
Bugünkü Fransa Avrupadaki nizamın teessüsü ve devamında mesul 
olduğunu her zamandan ziyade müdriktir.> 

Londra 16 ( ö.R) - Hariciye nazırı Lord Hali faks Labur partinin 
parlamento mümessili Mr. Green Vudu kabul ederek beynelmilel va
ziyet hakkında izahat vermiştir. 

Rumen Kralının nutku 
ehemmiyetle karşılandı 

Bükreş 16 (A.A) - Mü§ahidler Kral Karolun Romanyanın istik
lalini müdafaaya azmetmiş olduğunu bir kerre daha teyid için Kös
tencede de söylemiş olduğu nutka büyük bir ehemmiyet atfetmekte
dirler. 

Müşahidler önümüzdeki manevralar için bir çok ihtiyat efradını 
silah altına almış olan Romanyanın askeri faaliyetlerine işaret etmek
tedirler. 

Bükreş 16 (A.A) - Rador ajansı tebliğ ediyor: 
Dün Köstencede, deniz bayramı gününün kutlanması ve yeni 

Taschaul deniz üssünün taş koyma merasimi münasebetile Kral Karol 
söylediği nutukta demiştir ki: 

«Rumen olan hiç bir şey başkasına verilemez. Rumen olan her şey 
müdafaa edilecektir. Ve sulha bağlananlar şunu bilmelidirler ki hu
dutlar bir kerre çizildi mi, dünya harbı olmaksızın değiştirilemez, Ta
bii hudutlarımız içinde yaşıyan bütün hakiki vatanseverlerin imanı da 
bu olduğunu biliyorum.» 

Kral, Romanyanın ticaret ve harp filosunun son bir sene içinde yap
tığı terakkiye işaret ederek şunlan söylemiştir: 

c Milli müdafaa bakımından donanma lehinde sarfedilen gayretler 
isbat etmiştir ki, memleketimizde mesul olanlar orduya müvazi ola
rak donanmayı da kuvvetlendirmeğe azmetmişlerdir. Biribirine sıkı 
ııkı bağlı bulunan milli müdafaanın üç unsuru, deniz, kara ve hava 
orduları, büyük günde bütün ruhlariyle vazife başında bulunacağını 
pekala biliyorlar.» 

Amerika, Japonyaya gönderilen silah 
ve cephaneye ambargo mu· koyacak? 

Va§İngton 16 ( ö.R) - Japonyaya ihraç edilecek silahlara ve bil
umum teslihata ambargo vaz'ına dair bazı senatörlerin ileri sürdük
leri fikir ehemmiyetle karşılanmı§hr. 

Japon mahfilleri bunu hasmane bir hareket telakki etmektedirler. 
Eğer B. Ruzvelt buna muvafakat ederse halen meriyette bulunan 
Japonya • Amerika muahedesine aykırı hareket etmiş sayılacaktır. 

Polonya Cümhurreisi 
Bır zaler yıldönümü münasebetile 

ziyafette bir nutuk söyledi 
Vilno 16 {A.A) - Polonya Lejyonları fırkasının ve 1920 de Po

lonya tarafından kazanılan zaferin yıldönümü münasebetile fırka za
bitleri tarafından verilen ziyafette bir nutuk söy]iyen Reisicümhur 
Moscicki demiştir ki : 

-Pilsudskinin zihniyetini taşıyan müsellah kuvvetlerimiz bütün 
tazyik ve korkutma teşebbüsleri karşısında sarsılmaz bir mukavemet 
göstermektedirler. 

Bu yıldönümü münasebetile Vilnoda büyük merasim yapılmış ve 
halk vatani tezahüratta bulunmuştur. 

Hırvat lideri Maçek 
Roma radyosu haberine göre artık Sırp

larla anlafmak ihtimali kalmadı, demif··· 
Roma 16 ( ö.R) - Hırvat partisi lideri Dr. Maçek beyanatta bu

lunarak Hırvatların Sırplarla anlaşmasının artık imkansız bir hale 
geldiğini, Bundan sonra Sırplar sağı takip ederlerse Hırvatların cep
hesinin sola teveccüh edeceğini söylemiştir. 

Yeni bir h·idise daha 
Danzig tapraklarına giren bir 

Polonyalı asker öldürüldü 
Danzig 16 (A.A) - Bugün saat 3,20 de Kholeng köyü civarında 

vahim bir hudut hadisesi olmuş ve Danzig topraklaı ına giren bir Po
lonya askeri öldürülmü§tÜr. Polonyalıasker Danzig hudut muhafız
larının ihtarlarına rağmen bunlara tüfengiyle nişan almak suretilc 
mukabele etmiş ve Danzigii muhafızlardan biri atts ederek Polonyalı 
ukeri vurmuştur. 

• 
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Marina şaşırmıştı 
Meçhul miaafir, İmparatorun odasında ve 
onun yanında oturmuffU. Bu ise saray 
teırilat kaidesine tamamen muhalifti 

imparatoriçe, Leonun bu hareketin
d._ ve bilhaua kendisine tamamen ya· 
~ncı bir adamla hususi odasına kapan
"'-1 olmaktan kutkulandı. 

Hemen en emin kimsesi olan Marinayı 
''iırdı. 

Ona vaziyeti kısa kelimelerle anlattı. 
Ve: 

- imparator, dedi, şarap istiyor. Gö· 
tiİl\ü aç ... $arap götürdüğün zaman içer• 
delti yabancı ile neler konu~tuğunu öğ· 
'enrneğe dikkat d . 

Vaziyet. Marinayı da meraka düıür· 
ıtıüıtü . 

imparatorun yanında olanın kim oldu
iunu anlamak, ne konuşulduğunu öğren· 
lllek ve Scbastiyanoya haber vermek 
onun en başlı vazifesi idi. 

Derhal kilara koşhı. 
Biraz sonra elinde büyük ve gumuş 

bir tepsi içinde ve iki kiıilik şarap servisi 
ile İmparatorun huıusi dairesinin kapısını 
\'\lruyordu. 

Bu huauai daire de Leonun yatak oda
•ı olan büyük oda idi. 

Leon burada hem cümbüş alemi ya· 
14'.r hem de en mühim siyasi 
tini yapardı. 

Neden) 

görüşmele-

Çünkil ölen imparator Vasil de bu 
Yolu tutmuştu. O da bütün işlerini bu 
tek odanın içinde görürdü. Leon, ihti
mal bu görenek yilzünden ve babası ol
madığı halde adını taşıdığı ve saltanab· 
na konduğu Vasilin usulü üzerinden yö
tümeği belki de bir hayrr telakki et
rnifti. 

kanapede oturuyorlardı. 

Marina, kasden elini agır alıyor, mut· 
laka bir şeyler duymak istiyordu. 

işte tam bu sırada kulağına Leonun 
boı bulunarak veyahut Marinaya itima
den fazla ihtiyata lüzum görmiyerek söy· 
lediği bir cümle kulağına kadar geldi: 

- Demek Sebastiyanonun nerede bu
lunduğu belli değil... 

Leonun bu sualine meçhul delikanlı· 

nın şu cevabını da Marina duydu: 
- Evet ... O Bizans İçinde kayboldu .. 

Nerede olduğunu bilmiyorum. Belki 
Edirnede olan Hıristidi bilir. 

Marina titredi ... 
Buradn, bu odada ıı<;> len en sözlerin 

ehemmiyeti, kulağına r , ......... ... bu iki kü
çük cümle ile de anlaşılıyordu. 

Sebastiyanodan, Hıristididen bahse· 
den bu meçhul adam kim olabilirdi? 

Dost muydu? Diişman mwdı? 
imparatorun sesi yükseldi: 
- Size, bugünden itibaren hususi mu· 

hafızlığım vazifesini veriyorum. Her ne
reye gidecek olursam benden ayrılmı

yacaksınaz. Sarayda ikamet edeceksiniz. 
Eskiden teşl'İfat nazın olan Hıristidinin 

odasını size tahsis ediyorum. Şimdi ge· 
lin de bu yeni vazifenizin ve gösterdiği
niz büyük sadakatin şerefine içelim .. 

Leon ayağa kalkmıştı. 
Meçhul ziyaretçi de İmparatora imti

salen kalkmıştı. 
Ortadaki masaya doğru geliyorlardı. 
Leon, başı önüne eğik durmakta olan 

Marinaya: 
- Artık bizi yalnız bırakabilirsin ... 

Dedi. Yalnız sabık te~rifat nazırının ha-Marina. elindeki biiyük tepsi ile mü· 
saade aldıktan sonra bu odaya girdiği rem ile selamlık arasında olan odasını 

yeni ve hususi muhafızım için hazırlat .. 
Bu işi aana bırakıyorwn. 

:taman İmparatorla meçhul ziyaretçiyi 
Yanyana bir kanapeye oturmu~ ve haı
baıa görilıür buldu. 

Bu bal, saray teşrifatına çok yakından 
vakıf olan Marinanın derhal dikkatine 
sarı>b. 

imparatorla yanyana oturmak ... 
Bu, baıvekilin bile ma:ı.har olmadığı 

hir teveccühtü .. 
Mu hakkak bu ziyaretçi böyle t~rifat 

uıullerine vakıf değildi. 

Veyahut ta bu adam çok mühim bir 
adamdı iti imparator ona bu yüksele mü
aadeyi vermiıti. 

Marina, doiruca ortadaki masaya 
gitti. 

Elindeki tepai muhteviyatı ile mua
nın üzerini hazırlamağa koyuldu. 

Bir taraftan da genit odanın oldukça 
uzak bir köıe1inde oturan imparatorla 
meçhul ziyaretçinin konu malarına ku
lak misafiri oluyordu. 

Fakat duyduklarını İmparatoriçeye 

söylemek için değil, raporunu akşam 
Scbastiyanoya vermek için ... 

Halbuki Lcon ve büyük teveccühüne 
mazhar kıldığı meçhul misafir o kadar 
yava§ konuşuyorlardı ki... Kulağı çok 
hassas olan Marina sadece bir fısıltıdan 
başka bir şey iRidemiyordu. 

Oturdukları yer ile masanın arasında 
imparatorun büyük karyolası vardı. 

Marina, İmparatorun huzurunda eğil
di, ve doğrulduğu zaman da büyük bir 
merak içinde bu kadar büyük teveccüh
lere mazhar olan adamın hiç deiilse yü

zünü görmek için başını onun bulunduğu 
tarafa çevirdi. 

Marina, eğer tecrübeli ve kendisine 
hakim olmağı bilen bir kız olmasaydı 

bu anda muhakkak bir hayret çığlığı 

koparırdı. 

Çünkü, imparatorun yAnındaki meçhul 
delikanlıyı tanımı,tı ..... 

•• Bi'J'MEDİ •• 

KOMTBETLEN 
Poloayaya gitti... 
Belgrad, 16 (A.A) -- Bir müddetten 

beri Yugoslav sahillerinde kain Trste
noda ikamet eden eski Macaristan baş
\•ekili kont Bellen, dün otomobille Po
lonyaya hareket etmiştir. 

Bir tayyare rekoru 
İstras, 16 (A.A) - Binbaşı Risdi 

Amiot tipinde iki motörlü bir tayyare 
ile saatte vasati 311, 6121 kilometre ka
tederek Oanali daire dahilinde on bin 
kilometrelik daire rekomnu kırmıştır. 

Eski rekor üç ınotörlü bir İtalyan tay
~ nrcsi tarafından bir ağustos 939 tari
hinde te~is edilmi~tir. Ve saatte 236,970 
kilometre icli.. 

Nafıa Vekili 
------~~·-------

T r ak yada yapılacak 
yollar hakkında iza

hat verdi 
--tr-

- BAŞTARAFI 1 iNCİ SABlFEDE -

otomobillerin kolaylıkla ~leme.itte ol
duğunu tebariiz ettin:nİf olurum. Bir ta
raftan bu yolun inşasına devam edilir
ken diğer taraftan da Trakyada yapıl
masını lüzumlu gördüğümüz bazı mil
hlm yolların ve köprülerin de i~asına 
başlanacaktır. Bu arada Trakya ile Ça
nakaleyi birbirine bağlıyan esaslı yol
ların da en kısa bir zamanda ıslahı prog
ramunız ve kararlarunız meyanındadır. 
Bunlardan başka Mericin temizlettiril
mesi işi de dost ve komşu Yunan hü
kümetiyle aranuzda mevcut mukavele 
mucibince iki tarııfın salahiyetli heyetle
ri tarafından etüd edilmektedir. Pek ya
kında sona erecek olan bu etüdleri mü
teakip bu büyük işe de başlanacak ve 
böylelikle Meriç boyunca iki memleket 
topraklarında hem ziraate elverişli ge
niş ölçüde arnzi kazanılacak, halk su 
baskınlarından kuıiulacak ve hem de 
Meriç seyrüsefere müsait bir hale gele
cektir. 

Binaennleyh Boğazların garp ınınta -
kasındaki muvasala ve münakale keyfi
~ eti pek ynkın bir zamanda tekemmül 
ve inkişaf etmiş olacaktır. 

1\fıı.cımmer aBlcıoğlu 

Hava hücumu 
---~·---

latanbulc.' a gece detil 
gündüz yapılacak 

-~-
- BAŞTARAFI l lNCt SAHİFEDE -

ni şimdiden tayin ederek kulakları dü
dük sesinde bekliyenler de bir haylidir. 

Musanın Hayatı 
PEYGAMBERLER TARiHiNDEN 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Musa, hiç ağlamıyordu 
müddet meme emmemiı, gıda Fakat uzun 

almamıı ve aç kalmııtı 

Nil üzerinde ve 11ıklar içinde parlayan 
bu adadan yük.selen cümbüı seıleri kar
oısında bir kadın, diz çökmüı.. Bafllll 

Nile eğmiı. gözyaılarını Nil ıularına "a
nştırıyordu. Arasıra vücudunu sarsan 
bir hınçlmığı. duyulmamak için güç npt
ediyordu. 

Bu kadın. Umranın karısı ve Musanın 
anası idi. 

Y avruaunu Nile bıraktıktan sonra du· 
ramamı~.. Suların sürüklediği tabutu ta
kip ederek adanın karşısına kadar gel· 
mişti. 

Tabutun. adanın sahiline yanaıtığını 

gördüğü zaman kalbi heyecandan çatlı· 
yacakmış gihi oldu. 

Vakıa, tabutun yanaıtığı noktada otu· 
ran Asiyeyi görmüştü. Fakat onun ya· 
nında Firavun da vardı. 

Zavallı anne, ölümden kurtulmak için 
Nil sularına emanet ettiği yavrusunun 
boğazlandığına ıahit mi olacaktı). 

Onun bu üzüntü ve heyecanı, tabuttan 
Muaanın çıkarılmasına ve Firavunun ku
cağına verilmesine kadar devam etti. 

Firavun, çocu~u sevdikten sonra As.i
yeye verdi~ini ve Asiyenin de onu bağ· 
rına bastığını görünce derin bir nefes 
aldı. 

Yavrusundan ayrılmıı! olmanın elemini 
onun ölümden kurtulmuş olmasının se· 

bugün boğazlanan oculdar arasında bu
lunduğunun açık bir delili idi. 

Omitaizlilıc içinde saçlannı saltallannı 
yolarak dövünmeğe ba,ladılar. Bu sı

rada bir se1 duyuldu: 
- Ey Beni lsrailin uluları 1.. Sizler ki 

kavminizin en çok bilgili, görgülü ve dini 
bütün kişilersiniz, bilmez misiniz "i Al
lahın işine karqılma:ı. ve onun yaptıkla· 
rının hikmetinden sual edilmezi .. Ken· 
dini fazla yeise kaptırmanın ve ümitsiz
liğe düşmenin günah olduğunu da bil
mez misin) Gökte büyük hıı.laskann yıl
dızının sönmesinden telaş ve üzüntüye 
dü~eceğine onun yerine parlıyan yeni 
yıldı:zının doğuşuna sevinin. 

Bu sözleri. klihinlerin en ihtiyarı olup 
mağarada kalmış bulunan Maran söy· 
lem işti. 

Bütün kahinler gözlerini Maranın par
ma~ı ile İşaret ettiği gök tarafına çevir
diler ve orada yeni ve parlak bir yıldızın 
doğduğunu gördüler. 

Ümitsizlik içinde bükülmüıı belleri 
doğruldu. 

Gözlerinde yeni ve taze bir ümit ışığı 
çaktı. 

Sadece kapanıp Tanrıya şükrettiler '\'e 
bu meaut hadiseyi bir an evvel Beni Is· 
rail halkına muıtulamağa koştular. 

* vinci takip etti. 
Dün ak,~, Eminönü meydanına ko- y bb' y Lb" d' ld . - ara ı.. ara ı.. ıye mırı an· 

nulen büyük bir tayynrc bombası, hın- d o hk b · d ~·ı s · d' F k t 

Cünbüı adasında eğlence devam ettiği 
müddetçe cMuaa> Asiyenin. kucağında 
kalmıfb. Geç vakit saraya döndükleri 
zaman Asiye Musayı koynuna aldı. 

. ı. ar enım egı .. enın ır. a a 
lerce halkı oraya toplamış, bu ccsını b d · d k b' k l M d 

1 
en e senın sa ı ır u unum. a am-

bombayı heyecanlı bir alaka ile uzun k' b . b"' 1 h 1 h' ı~d 
ı enı oy e ayır ı ır ev a a ana yap- Musa hiç ağlamıyordu. Fakat uzun 

müddet meme emmemiş. gıda almamıı 
ı:e aç kalm11tı. 

ınüddct seyrcyleıniştir. 

* Şehrin her tarafında •Hava müdafa-
asıo başlıca konuşma mevzuudur. Tec
rübenin kenar muhitlerde uyandırdığı 

heyecan bUyüktür .. Buralarda halk, ço
cuklanru dışarı çıkamuyor. Küçük bir 
düdük sesi olsa, her kes kaçı§lyor. Dün
kü on iki düdüğü Beyazit meydanında 
küçük bir azizlik yaptl. Her gün, ayni 
saatte bu dUdüğü duymağa alışmış olan
lar nedense bu sefer yadırgayıverdiler ... 
Her kes, evvela birbirinin yüzüne bak
tı .. Sonra göiler bir müddet havada do
laştı .. Acele acele Beyaz.it camisine doğ
ru koşanlar, sokak aralarına teli<ıla sa
panlar görUndü .. 

Köpekler radyo ile 
terbiye ediliyor 

-*-Avusturyada polis köpeklerini radyo 
lie terbiye etmeğe başlamışlardır. Bütün 
polis köpeklerinin sırtına acı alan rad
yo makinelerinden küçük birer makine 
iliştirmişler. Radyo istasyonu köpeklere 
yavaı sesle kumanda vermekte ve kö· 
pekler sırtlarındaki ses alma makinesin
den gelen sesle terbiyeye alıştınlmakta· 
dır. Köpeklerden bu suretle çok fayda· 
lar temin edilmiştir. Çünkü, köpekler 
hırsızları takip hususunda her nerede bu
lunursa bulunsun emir telakki edebil· 
mektedirler. 

tın. Yaralı ana kalbime de ya sabır ver 
ya merhamet et. Beni evladımdan uzak 
tutma: 

Ve sonra baıı gogsune eğile, gözya~· 

lannı bastığı yola akıta akıta evinin isti4 

kametini tuttu. 

* Mısınn kıp ti halkı, Mısır sarayı ile be· 
ıaber cünbüı nete içinde çalkalanır ... en 
Beni lsrail mahallesi matem içinde di. 

Yavruları boğazlanan yüzlere~ ve 
yüzlerce analar, seslerini yükselt.nekten 
zalimlerin, katillerin neşesini bozmaktan 
korkarak gözyaşlarını içlerin" akıtıyor
lardı. 

Asiy~ sarıı.yda bulunan emzikli kadın· 
:arı çağırdı. Musayı emzirmelerini eöy
ledi. Fakat Musa, onların hiçbirinin de 
memlerini emmedi. 

Asiye çok üzüldü. 
Çocuk belki de hiç meme emmediği 

için memeden korkuyordu. Kendi meme
sini çıkanp u:ı.atb. 

Mu.sa.. Aliyenin memesini yumuk ve 
minik elleri ile kavradı emmeie batladı. 
Fakat ne yazık ki Asiyenin sütü yoktu. 
Çocuğun, kimsenin memesini almaması 
hayret edilecek bir şeydi. Aaiyenin üzül-

Haremlerinin bu yeni felaketi karşı· düğünü gören Firavun ertesi sabah tel
sında Cenabı Hakkın artık kenditt-rini lalları çağırttı: 

tamamen terkettiğine zahip olan Beni - Gerek Beni lsrailden olsun, gerek 
lsrail kahinleri, Mısır haricindeki mağa- kıptİ kalkından olıun, bütün emzı1tli ka
ralanna çekilmiı. Yakup ve Yusuf Pey· dınlar sarayda toplanack 1. 
gamberler zamanında iıledikleri giinah- Mmrda, her tellll niduı Beni lsrail 
ların artık affedilmesi ve kendilerine halkının kalbini korku verir ve yeni bir 
merhameti ilahinin nihayet layik görül- felaket doğururdu. 
meai için dua ediyorlardı. Onlar da, Mu- Bir gün evvel, çocuklu hdınları ça· 
sanın doğduğuna alamet parlak yıldw ğırmıılar ve çocuklannı boğazlamıılardı. 
evvelce görmüıler ve sevinmiılerdi. Ma- Şimdi de sıra kadınlara mı gelmi§ti) 
ğaralarda dualarını bitirdikten sonra ma· Bu endiıeye dütcn Beni larail kadın
ğara dışına çıktılar. O yıldızdan, büyük lan evlerinden dışan çıkamadılar. Sara· 
kurtarıcının doğuıunu müjdeliyen yıl- yın davetine sadece kıpti kadınları ica· 
dızdı:ın da yardım dilemek için ba«larını bet etti. Bunlar: 
görmeğe kaldırdılar. Firavunun huzurunda Musayı emzir-

Hepsinin de boğazlarından bir anda meğe çalıştılar. Musa, lıiç birinin ı 1eme· 
bir yeis haykırışı yükseldi Yıldız .. Kay- sini almadı. 
bolmuştu. Firavun, yavaı yava~ hiddetleniyor-

Beni larail halaskarının doğuıunu müj- du: 
deliyen yıldız .. yok olmuştu. Bu .. Onun •• aırMEDt •• 
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~~;DllSA! U>.JJl»llPFAJw..r/71~..ö'r/~~ yapmış oldukları ufak bir gezintiden zaruretinde idi.. seven ve çok emniyet ettiii bir adam-

Ve onlar, karyolanın tam yanındaki 

Dedi.. Kral ise Markiye sadece gil4 Diyerek biraz evvel monsenyör Lui- ve itimadım gibi .. Kral, hu gizli seyaha-

•••••• . ...................... .. EV 
Kadın 
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Plaj 

den 
hı yaf etleriniz
bıktınız mı ? -·-Ağuıtos içindeyiz. Yaz bitmek üzer~. 

Yağmuru kapalı pençereler arkasında" 
seyredeceğimiz günler kıaa bir zaman 
sonra gelecek. Y a:ı.m bu son ayından İs· 
tifade etmemiz, bol bol gün~lenip yüz

memiz lizım. 
Güneş banyosu, deniz banyosu, bun

lar sıhlıatimiz, zevk.imiz için la:ı.ım olan 
şeylerdir ama • niçin itiraf etmiyelim -
biz bunlan da spor zevkimizi tatmin et• 
mele için i.tediğimizi cistediğimiz kadar 
iddia edelim. Biz bunları asıl , güzel ol· 
mağa, yani gü:ı.el deniz kıyafetlerile do· 
laşmağıı. heves ettiğimiz için severiz. 

Çünkü her bahane gibi nihayet plij 
da şık bir kadın için güzel olmak ve sü~ 
lenmek için bir bahanedir 

Fakat bu sene sıcaklar çok erken baı· 
ladığı için hemen hemen haziran başın
danberi plajdayız. Yaz ba11nda yaptırdı· 
ğımaz deniz kıyafetleri çok görüldü. Hay
di görülmesi bir şey değil diyelim. Fakat 
biz.i de sıkmağa başladı. 

Çünkü bir kadın için en sıkıcı vey 
mütemadiyen aynı kıyafetle aynı insan· 
lar arasında. dola§mak değil midir) 

Fakat plaj elbiseleri ancak kısa bir za· 
mana inhisar eden bir devrede giyildiği 
ve bir daha İşe yaramadığı için bütçesi 
pek geniı olmıyan kadınlar · ancak birer 
kılık yapabiliyorlar. 

1 çimizde arbk tek kılığından sıkılmıı 
olanlar varsa onlara plaj kıyafetlerini tu 

suretle değiştirmelerini tavsiye ede-rim. 
Ekserisi açık renkten. hatta beyazdan 

olan bu kısa eteklerin düz, esvaplann ko· 
yu bir renge yani laciverde boyanrnu.ı 
pek kolaydır. Bunun bir iki saatte kendi
niz yaparıınız. Eğer beyazken uzun bir 
tayyör idiyıe kısa bir bolero yaparsınız 
ve bir müddet de lacivertli gezersiniz. 
Malılm ya lacivert renk denize plaja en 
ziyade yakışan bir renktir. 

Eğer mütemadiyen bir tek deniz kı
yafetiyle plajda dolaımaktan bıkbnıua 
bu taVIİyeme riayet ediniz. 

Arkadaılarınız bunu farketmiyecekler 
ve mnba"kak yeni kıyafetinize lıayran 

olacaklardır. 

Köpeklerin terbiye
aine verilen ehemmiyet 

Umumi harp bittikten sonra Frarmzlu 
(harp köpeklerini) bealememeie batla
m11lardı. Yani bir harp çıkacağı ta)'iala
n üzerine köpekler yeniden eski ehem
miyetlerini almıya baıladı. Majino hat
bna bile köpekler gönderilmiıtir. Diğer 
milletler köpeklerin harplerde göreceii 
hizmeti çok ehemmiyetli addetmektedir. 
F ranaızlar bu milletleri gqrcrek büyük 
alaylara "öpekler dağıtmaya ba,lanq· 
lardır. Köpekleri terbiye etmek kolay 
bir it değildir. 19 1 3 senesinde bir askeri 
geçit reaminde köpeklerden mütetekkil 
bir bölük geçerken Pariate çok albtlaa
mıııtı. Bütün Umumi harp müddetince 
umum cephelerde köpekler çok kıymetli 
hizmetler görmüştür. Ekseriyetle bu hiz
met, yaralı askerleri bulup meydana çe

karmaktır. Siperlerde ukerlere köpek
ler yiyecek taşımııtır. En tehlikeli yerlere 
köpek poıtaları göndermiştir. ltalya, Bel
çika, Almanya ve japonya (Köpek as
kerlere) çok kıymet vermektedir. SıhlJ 
istikıaf, ve işlerinde köpek kıymetli biz. 
metler gördüğü için Almanlar köpek ter-
biye etmek üzere bir akademi açmıtlar· 
dır. 

----~-==-------

/nıan ömrünün son 
haddi nedir ? DEMIR MASKE şimdi avdet buyurdular.. -- Barbezyö .. Yalnız sen gel.. mış .. Tıpkı benim size karşı olan sevgim 

lümse~ ve : nin terkelmiş olduğu daireye girdi. ti esnasında yanındaki asihadeleri bir 
~ - Bonjuı· Danjo.. Etrafına seri bir nazar atfetti.. yerde bırakarak bir hapishanede cefa Rusyanın Kiyef tehrinde bir konferana 

Demekle iktifa etmişti.. Sonra salo- Saltanatını elinden almağa kalkan çeken mahkUmlan ziyarete gitmiş.. İş- yapan Rus doktorları bir insan ömrünün 

1 
nun köşesinde toplanmış duran insan korkunç rakibi demek biraz evveline te bu ~ırada kralın tam tamam benzeri ıon haddi olarak 180 seneyi tayin etmit4 

m a Cefa f 0 ffi 3 0 J kalabalığına hitaben seslendi : gelinceye kadar burada .. Bu dairede bu- olan o serseri vaziyetten istifade etmeği lerae de doktorlardan bazıları bu ömrün Büyük tarih ve 
(ıKıNCİ KISIM) 
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- Ro7.arj.. lunuyordu... tasarlamış ... Nasılsa elde ettiği kralın uzatılabileceğini doktorlar Voronof n 
Rozarj, insan grubundan ayı-ılarak Bir koltuğa oturdu.. elbiselerini arkasına giyerek bu asilza- diğer doktorların insanları deiiıtinne 

yaklaştı : Barbezyöye de eliyle karşısındaki kol- delerin yanlarına gelmiş ve kendisini metonnm eskidiğini söylemişlerdir. 
- Monsenyör... tuğa oturmasını işaret etil.. kral gibi göstenniş .. Marki .. Sonra ne Konferansta söylenen sözlerden anla-

-- Majeste.... Uzun ve kendisine acı gelen bir sü- On dördüncü Lui ona şu emri verdi : Bu büyük teveccühten memnun olan olmuş biliyor musunuz? .. Hiç akle, ha- ııldıima göre, yalnız Ruayada yüz y.,.. 
Ve sonra içinden gayri ihtiyari düşün- kuttan sonra : - Hareket hazırlıklanru tehir ettir .. marki ~tle verilen bu emre itaat yale gelmiyecek bir §eY ohnuş.. Kralın tan yukarı 29, 562 kiti yqamaktacbr. 

dü.. - Marki... Dedi, siz çok garip bir şe- Ben Ron oteline gidiyorum .• Sen de ora· ederek kralın karşısına oturdu.. en yakınları ve dostları olan bu iki asil- ProfelÖr Krqctsk.i Ukranyada 56 ibti-
- Bu acaba hakiki kral mı... Yoksa kikle aldanmışsınız... Beni daireme ka- ya gel.. Adamlarımız yeni emr" intiza· On dördüncü Lui bir müddet daha zade, bu serserinin oynadıjı oyuna ka- yar üzerinde yaptığı tecrübelerle inaa 

öteki mi?.. dar takip ediniz.. ren burada kalsınlar.. sustuktan ve düşündükten sonra şu su- pılmışlar .. Onu kral sanmışlar .. Gözleri- ömrünün 185 ten daha yukan uzatıla-
Fakat bu kararsızlığı çok sürmedi. - Ron otelindeki daireniı.e mi?.. Ve sonra iki asilzadeye dönerek : retle söze başladı : ni açıp ta bu serseri ile hakiki kral ara- bileceiini ıöylemittir. 
Çünkü kral onu görmüş ve: - Evet... - Haydi .. Gidelim.. -- Zavallı dostwn Barbezyö .. Vakıa sında bir fark bulunup bulunmadığını 
- Barbezyö ... Siz burada ha?.. Barbezyö, kralın yanıbaşında yürüye- Dedi .. Yolda hiç konuşmadılar .. Otele biraz canın sıkılacak amma .. Sana eski .. araştırmamışlar .. Kulaklarını açıp ta bu 
Diye haykırarak ve elini uzatarak rek Danjonun dalgın dalgın dUşündüğü girdikleri zaman otelci bUyilk bir telaş- Çok eski bir masal anlatacağım .• Evvel serserinin sesi ile krallarının sesi ara-

kendis:nc do''l'U koşmuştu.. hanın salonuna girdiler.. la karşılarına çıktı : zaman içinde bir kral vannış ... Bu kra- s.mdakl farkı tetkik zalunetinde bulun-
Kral kendisine en sadık bir asilzade- Danjo, birden bire ortadan kaybol- -- Ah monsenyör... Diye haykırdi ... lın hüküm sürdüğü memlekette ise tıp- ınanuşlar .. Krallarını terkedip bu se:rse-

Yi bulmuş olmanın sevinci icinde Mar- masının arkadaşının üzerinde hasıl et- Ben esasen zatıasilfuıenizin avdet buyu- kı kendisine benzer bir de serseri mev- :rinin peşine takılmışlar .. 
kiııın C'llerinl sıkıyordu.. tiği tesiri gördüğü kralın şimdi Marki racağınızdan emindim ve dairenizi bu cut imi§ ... Kral, ekseriya memleket için- On dördüncü Lui bu söz.lel'i söylerken 

B. bczyö, ne söyliyeceğini şaşırdı ve ile beraber içeri girdiğine şahit olunca emniyeUedir ki düzelttim. istirahatiniz de müstear bir namla tetkik .seyahatle- içinde kaynıyan hiddet ve asabiyeti zap-
1 Pı ı ' ' : az daha aklını oynatacaktı.. için hazırlattım.. rine çıkarmış ve bu seyahatlerde de ta çalışıyordu .. 

:.h !Olr .. Ben majestcnizi bir kaç Yerinden sıçnyarak ınınldandı : Bu saygı tezahürlerinin her biri haki- yanna daima kendisine en yakın, en Soluk almak için sustu •. 
\ l ~ol rıkmıs ve buradan ay- -- A ... A. .. Samajeste .. ! kati bir tokmak gibi on dördüncü Lui- sadık asilzadelerini alınnış.. Yine bir Barbezyö ise, dinlemekte olduğu bu 

:rıl e ~ordum.. Barbezyö, vaziyeti kurtarmak için nin kafasına vuruyor ve onu hiddetten gün bu kral böyle bir seyahate çıkmış. masal ... dan çıkacak neticeyi evvelden 
kı nlın yüzünde gayri ih- atıldı : kudurtuyordu.. Fakat hissettiğini, dü- Ve sadık asilzadelerden ikisini de yanı. kestirmiş bir h81de ve silkiknetle sordu: 

rı ıklıklat ı peyda etti. - Monsenyör Kont dö Marli civarda şündüğUnil, yani hakikati söylemeıuek na almış .. Bunlardan biri kendisini çok •• B1'J'MEDf -

·····~~···•,!••••••\••··············· : ~ aehm erbabının : 
E nazarı dikkatine i 

sAşçı arayanlard. 
Sanatiyle müftehir lıtan

buldan yeni ıelmit bir qçı 
otel, lokanta, veya evlerde 
kendisine İf arıyor. 

Müracaat Mirali mahalleıi 
Derebatı ıokak Numara 56 ! 
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Turistik yollar • • 
ıçın 

ilk kazma töreni, dün· Bostanlıda 
Valinin bir nutku ile yapıldı 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
olduğunu anlatmıştır. Vali sözlerine şöy
le devam etmiştir: 

- Bir memleketin imarının birinci 
prademesi onun yollarını ynpmakla baş
llar. Yolu olmıynn bir memlekete istedi
ğiniz kadar eser yapınız. Yol yapılma

l dıkçn hiç bir şey ifa edilmemiş olur. 

Izmir vilayeti tabiatin en verimli kö
oelerinden biridir. Hükümctimiz asri va
'ıWesini en asri yollara başlamak suretiy
le ifa ediyor. Bu toprakların altında 
'ınevcut olan tarih hazinelerini görmek 
\:::e dilnyanın en uzak yerlerinden zi. ) 

tçiler buraya gelmek istiyorlar. Bir .,..... 
~ . .Jıl~ ...... _a·· memleketin yolu demek can damarı de- ·~ 

t 
mektir. Hariçten seyyah celbi için esas .... ..., ... . 
olan yoldur. Bu yollarla hariçten gele- Amele ilk J~a:::mayı ııururkeıı 
eek ve getirilecek istediğimiz kafileleri doğru kıymetli hareket ve çalışmalarını kadar olan kısmı ise 941 senesi Ağustos 
ıilhuletle gezdirmiş olacağız. burada şükranla yad ederim. Izmirde bidayetinde bitmiş olacaktır. 

Bu asri ve her memlekette tatbik edil- turistik bir yol yapmak gibi mühim bir Güzelyalı - Inciraltı - Ağamemnun 

ıniş yolun inşasını normal bir şekilde işe giriştimiz bu fuıda, Milli Şefimizin asfalt yolu, Karşıyaka yolunun asfaltına 
yapma.ğı arzu ettik. Dk kazmasını da elinde Climhuriyet bayrağı olduğu hal- başlanmadan, yani 940 yılı Nisan ve Ma
fbndi vuruyoruz. de yurdu her noktadan, en yüksek nok- ıyıs aylarında başlanıp Uç ayda ikmal edi-

CUmhuriyeün §imendifer ve yol için talara kadar fs'ad edeceği imaniyle te-
1
Iecektir. 

yüce himmeti - asırlarca memleketi ida- yemminen ilk kazmayı vuruyor ve bun- Bu arada Karşıyaka ile beraber Hal
re edenlerin bu sahada bir adını atma- dan en evvel istifade edecek olan bura- kapınar - Bornova yolunun asfalt kap
dıklarına göre - ne kadar takdir edilse nm toplanmış halkını kutlulıyorum. Bu lanması ameliyesi de 941 senesi Ağustos 
yine azdır. Topraklarına en son usulde işte çalışanlara muvaffaloyet dilerim.> nihayetinde bitmiş olacaktır. 
yol yapmak istiyen Cilmhuriyet bükü- Vali, nutkunu müteakip ilk kazmayı Aynı şirketin taahhüd eylediği Tepe
metinin feyizli muvaffakıyetlerinden bi- vurmU§ ve orada toplanan amele grup- köy _ Selçuk arasındaki 9 metre geniş
rine ilk kazmayı vurmakla bahtiyar ları işe başlamıştır. liğindeki şose, 940 senesi nihayetinde 
oluyorum. Bu yolun asfaltı ile beraber Bostanlı- münakallta açılacaktır. Bu yol, 2,5 kilo-

16 senedenberi Cümhuriyet idaresinin, dan Naldöken mevkiine kadar olan kıs- metre kısaltılmıştır. Turistik yollar 21 
yurdun en ücra köşelerinde bile öınrana mı, gelecek son baharda, Halkapınara sene için garanti edilmiştir. 

Avcılar Cemiyetinde 
Vali ve Müstahkem Mevki komutanı 

Cemivet merkezini etti1Pr 

Izmır Halkt:.vı ... vcılar ve atıcılar cemi
yetinin vaki daveti üzerine vali bay Et
hem Aykut ve Müstahkem mevki komu
tam gener11l Rasim Aktoğu dün gece 
cemiyetin Tilkilikte merkezini ziyaret 
etmek suretile cemiyete ve dolayısile iz
mir avcılarına şeref vermi§lerdir. 

Cemiyetin bahçesinde bir müddet is
tirahat edildikten sonra fişenk doldurma 
odası, müzakere salonu, idare heyeti 
odaları ayrı, ayrı gezilerek cemiyet reisi 

Mustafa Barıtçıoğlu tarafından :misafir
lere izahat verilmiştir. Bundan sonra ce
miyetin av hayvanatı müzesine geçilmiş, 
müze misnfirlerin bihakkın takdirini ka
aznmıştır. Hatt!ı vnli Bny Ethem Aykut 
bunun eşini bir yerd~ görmemiş olduğu
nu itiraf etmek suretiyle takdirini izhar 
etmiştir. 

Cidden kıymetli ve nadide eserlerle 
zengin bir şekilde tezyin edilmiş olan 
müzedeki eserler birer birer tetkik edi
l rek ve izahat alındıktnn sonra tekrar 
bahçeye geçen sayın misafirler bir saat 
kadar avcılarımız.la hoş müsahabeler 
yapmış milli sporumuz olan avcılık ve 
atıcılık mevzuu C'tr.:ıfında kıymetli mu
ha\ relC'r c rcyan ct~tır. 

Cemiyetin hatırat defterine intibala
rını yazan gerek vali ve gerek müstah
kem mevki komutanımız cemiyet bina
sının merkezi bir yerde bulunmamasın
dan dolayı cemiyet idarecilerinin hüsnü 
niyetine müstenid büün gayret ve çalış
malarına rağmen inkişaf etmek imkan
larını bahşedecek müsaid bir zemin mev
cut olmadığını tebarüz ettirmişler ve 
maamafih avcılarımıza aynı heves ve 
aşkla çalışmağa devamı tavsiye eylemiş
lerdir. 

Filhakika on beş sencdcnberi bu sa
hada faaliyet gösteren ve faaliyetini 
günden güne artırmnğa ve yükseltme-

ğe muvaffak olan bu teşekkülümüz ma
hiyeti itibariyle memleketin iktısadiya
tına, mi.idafaasına ve sportif maksatla
rına en uygun bir şekilde çalı~an bir 
gençlik yuvasıdır. Bu kıymetli ve çalış
kan yuvanın bir mahalle arasında sıkı
şıp kalması memlekete daha faydalı 
olacak bir şekilde inkişafına engel teş
kil ettiği muhakkaktır. Bu ihtiyaç ve 
zaruretin vali ve müstahkem mevki ko
mutanımızca da nynı zamanda takdir 
buyurulmasını avcılarımız lehine ha
yırlı ve fa-çdalı ''rüyoruz. Binaenaleyh 

ISVtÇRE 
Federal meclisin·~ 
aldığı · tiyat 
t · ler· •• 
Bern, 16 (A.A) - Beynelmilel vazi

yet dolnyısiyle federal meclis, İsviçrenin 
iaşesi için bazı ihtiyat tedbirleri almış

tır. 

Müessese şefleri jsletmelerini abloka 
veya harp hnlinde istihsal kabiliyetlerini 
muhafaza edecek bir hale getirecekler
dir. Aile reisleri de evlerinde ihtiyat er
zak bulunduracaklnrdır. 

in ... z 
ah e shiri 

denize indirildi ... 
Porl-;mouth, - Nevhaınpshire, 16 (A. 

A) - Buranın tezgahlarında lşa edil
mekte olan •Seavolf• tahtelbahiri sade 
bir merasimle denize indirilmiştir. 

•Skalus• tipinde olan •Seavolf• un 
uzunluğu 91 metre, genişliği 8.50 met
redir. 

Gemi, 1.450 tonluktur.. İnşaatı nisan 
1940 ta bitecektir. 

Parlamentolar birliği 
kon2eransında Polon· 
ya delegesinin sözleri 
Oslo, 16 (A.A) - Parlamentolar bir-

liğinin 35 inci konfernnsında söz alan 
hatipler arasında, Polonya delegesi Al
manyayı çılgınlık yapmaktan menede
cek bir müdafaa zaruretini ileri sürmüş.
tür .• 

YUGOSLAVYADA 
20 bin murahhasın 
iştiraki ile yapdan 
lt2aiye kongresi 
Bclgrad, 16 (A.A) - Yugoslavya it

faiye kongresi dün Ljibljanada kapan
mıştır. Kongrede muhtelif memleketler
den 20 bin murahhas iştirak etmi~. 

Bu münasebetle tertip edilen merasi
me kral nnnunn başvekil ve dahiliye na
zın Zvetkoviç ile bazı nazırlar iştirak 
etmişlerdir. 

--&-
Ha, ha ı dumanı ile 
deliye dönen araplar 
Suriyede F ranıız makamları haşha~ 

istimalini yasak etmi~lerdir. Bu yasağa 
rağmen Araplar gizli olarak haşha§ ye
tiştirmektelermiş. Geçen ay içinde Li
vanda geniD bir arazi parçasına haşhaş 
ekildiğini gören Fransızlar haşhaşlann 
toplanıp yakılmasını emretmişlerdir. 
Emir tatbik edilmiş, fakat, çıkan duman
lardan civardaki Araplar sarhoş bir hale 
gelerek gülüp oynamağa başlamışlardır. 
Araplardan maada develer de ha!lha!I 

" " dumanından müteessir olmuş ve acaip 
hareketler yapmağa koyulmuşlardır. 

el birliğiyl eyapılacak bir yardımla ce
miyetin merkezi bir yerde çalışmasını 
temin etmek çok yerinde olacağı şüphe
sizdir. 

Cemiyetin bir çok azası başta Halkcvi 
reisi doktor Bay Hüseyin Hulkinin ha
zır bulunduğu bu samimt toplantı iki 
buçuk saat kadar devam ettikten sonra 
misafirler çok memnun olarak nyrılmış
lar ve avcılarımız tnrafından hararetle 
u v•urlanmışlardır. 

Demokrasiler 
111 

Silahlanma yarııın-
dan muzaffer cıkacak , 

Totaliter devletlerin ekonomik siste

Karımd n 
Gizlediğim Sır 

mine karşı göıtereceği rekabet ga}'l'etin- Cllmı•••••••••amma 
de, kapitalizm servetinden kaybedecek-

Yazan: Üç Yıldız -
4-tir, halbuki otarıi bizzat kendi mevcu

diyetini oynamaktadır. 
Mihverin ıilahlanma yarışı bizi müca

deleye mecbur ediyor, mali bakımdan 
liberal bünyeli bir devletin asla görme
miş olduğu müthiş bir tazyike tabi kı
lıyor. 

Bu sene dünyada harp vasıtaları ima
line sarfedilecek meblağın 800 milyar 
franga yaklaşacağı tahmin olunmuştur. 

Fakat, aynı zamanda sulhçu devletler 
olan kapitalist devletler lazımgelen fe
dakarlıklara katlandıkları ve ıonuna ka
dar çalı§maktan geri durmamıya azmet
miş oldukları içindir ki harp ihtimalleri 
azalmı~hr. 

Fransada, Birleşik devletlerde, lngilte
terede silahlar ıermaye ile ödenmekte
dir. 

Almanya ve ltalyada ise silahlar in
aanların alın teriyle ödenmektedir. Bu 
memleketler ihtiyaçları olan bütün ham 
maddeleri kendi memleketlerinde bul
ıalardı bu hal devam edebilirdi. Fakat 
hal böyle değildir. 

Mihver istediği kadar ıun't benzin ve 
lcauçulc imal etsin, tabit kaynaklannın 
ekıiklerini istediği kadar tamamlamıya 
gayret etıin, enternasyonal mübadelele
re muhtaç kalmaktadır. 

Altını olmadığı için trampa uauliinü 
bulmuştur, fakat trampa da her zaman 
mümkün olmıyacakbr. Şimdiden AJ
manyada kömür aanayünde müşkülat 
zuhur etmiştir. Almanya kömür lstihsa
latının arttırılmaıı için bir genel komiser 
tayin etmiştir. 1932 de 104 milyona 
yükselen kömür istihsali 19 38 de 192 
milyona çıkmı§tır. Bu sene 220 milyon 
ton kömüre ihtiyaç hissedilmektedir. 
Halbuki mukabili olarak dövize ihtiyacı 
olduğu için 38 milyon ton kömürün 
ihracı zaruridir. istihsali arttırmak müm
kün olmazsa, istihlaki ve bilhassa elde 
mahrukat olarak kullanılan kömürü azalt
mak icap edecektir. öyle ki bu sene Al
man harp fabrikaları halktan esirgenecek 
olan mnhrukatı yakacaktır. Ren ötesin
de imal edilen toplar daha tamamlan
madan evvel can yakmaktadır. 

Kapitalist milletlerde mübadele mu
vazeneleniyor: farkı ödeyen altındır. 

Fakat lngiltere ile birleşik devletler 
arasında bir trampa anla§ması yapılmış
tır, denilecek. Prensibe aykın bir hare
ket mi~ Doğru olmamakla beraber bu 
kabul edilse bile, siyaıi bir sistem için ka
bul edilen §ey, yani halihazır ~artlarına 
intibak etmek hakkı, iktısadi bir ıistem 
için reddedilemez. 

Tehlike karşısında, parlamentarizm 
daima otoriteye meyletmiştir. 

Çok baıık bir kapıdan geçmek için 
uzun boylu adam eğilir. Sonra tekrar 
doğrulur. Kendiıine empoze edilen zor 
geçidi aşmak için liberal rejim icap hale 
intibak etmektedir. Meaela Fransanın 

tatbikine girişmiş olduğu Reynaud pla
nı - nazır bizden gizlemiş değildir -
liberal bir memlekette tatbik edilecek 
bir dirije ekonomi planıdır. 

Almanya iktısaden dayandığı müd
detçe bi~ de mukavemet edeceğiz; ltal
yanın §İmdiden soluğu kesilmiş görünü
yor ve ortağından evvel yıkılması muh· 
temeldir. 

imdi, Almanya - halkının muktedir 
olduğu enerji, çalışma kudreti ve istis
nai mukavemet de hesaba katılarak ..:...
mütahassısların ifadesine göre, bugünkü 
halde on sekiz aydan fazla yaşamıya da
yanamaz. 

On sekiz ay müddetle kapitalizm kuv
vetinden kaybedecek, hiç bir şey iade 
etmeden her verileni yutan küpe ıervet
lerini atacaktır. 

Fakat bunu yaparken kapitalizm insan
ların enerjisini tasarruf etmekte, bun
ların ıstırap ve mahrumiyetlerini önle
mektedir. 

izzeti nel• me•ele•inde kadın
lar, bilhasıa genç kız.im erkekler
den çok fazla haHa• oluyorlar. 
Hattci o kadar ki onlar mesele ol
mıyacak ıeyleri bile mesele yap
maktan adeta zevk duyuyorlar. 

Bu böyle olduğuna göre benim 
açıktan açığa yaptığım bu haka
ret karşısında lclcil evvela •arar
dı, •onra mormdı. 

Gözlerinin dolduğunu hiHeder 
gibi oldum. 

- Ya .. dedi .• iJyle iıe alleder
•iniz. Sizi rahat.ız. edeceğimi bil
ıe idim yanınl%a hiç gelmezdim. 
Maamalih •ize teşekküre borçlu
yum. Çünkü açık konu,tuğunuza 
bana karfı içiniz.de olan hi•lere 
terceman olan ıualleriniz bir hal
tadanberi •İzi dü,üne dü,üne hal
ledemediğim bir muammanın 
çözgümnü bana verdi. Tekrar te
fekkür ederim Nuri bey .. Allaha 
umarladık .. 

Biz böyle konuıarken tramıJay 
Karatafta durmu,... Yolca inmiı 
bir kaç kip binmiı ve tekrm hare
ket etmifti. 

lclal henüz. hl%lanmam'Lf olan 
tramvaydan bir keklik gibi yaya 
kaldırımına atladı .•• 

Fakat gerek heyecanından ve 
gerek•e teUifından ayağı burku
larak yüzü koyun yere düıtü .. 

O anda bende artık ne hiddet, 
ne izuti nel• .. Hiç bir ıey kalma
mtftı .. 

Ok gibi yerimden fırladım ve 
tramvaydan atladım .. 

Bir kaç kiıi düşen lclalin yanı
na koşmuştu. 

O, derhal ayağa kalkmıştı. 
Sağ dizi çok acımış olacak ki 

eliyle etekliğinin üzerinden bas
tırıyordu. 

Evvela beni görmedi. Yahut 
göreceğini ümit etmedi. 
Koşup gelen adamlara: 
- Birşey olmadı.t 
Diye ha/ilçe gülümsedi. işte bu 

~ırada göz göze geldik. 
Bana öyle bir bakışı vardı ki .. 

Bunu anlatmak imkansız .. Bu ba
kışta •anki «İşte •enin yüz.ünden 
oldu» der gibi açık bir ıerzenif 
okudum. 

Orada bulunan kimıelere ya
bancılığımı hiaıettirmemek için 
ltiübali bir tavırla: 

-lclal .. Acıdı mı bir yerin .. Na
ııl düştün .. Hiç insan muvazene
.iz atlar mı.. Biraz bekliye idin 
öteki durakta inerdin .. 

Dedim. Yabancılar benim böy-

Almanya da Polon
ya kadar itidali 

olsaydı 
T aymis gazetesi, Danzig vaziyetini 

hülisa ederek diyor ki: 
cPolonyanın enternasyonal mesuliyet 

itibariyle gösterdiği itidalin bir kısmına 
Almanya iştirak etse, müzakere yolu ile 
hal edilmiyecek hiç bir mesele kalmaz. 
lngiltere ve diğer devletler - ki bunların 
içine şimdiden Rusyayı koyabiliriz - Al
man rüesasının indi kararlarına karşı 

koymağa azmetmis bulunuyorlar. Avru
pada böyle tecviz edilemiyecek hareket 
hattı ittihaz eden bir memleket bulun
dukça sulh olamaz. Böyle bir hareket 
hattının tabii ve yegane neticesi bütün 
devletleri bu memlekete karşı birleştir

mektir. 
Niyuz Kroniki de şöyle yazıyor: 
cAlmanların Danzig işinde aynı Sü

det meselesindeki tabiyeyi tekrarlama
ları çocukça bir harekettir. O zamandan-

le kona,mamı duyunca uzaklQf• 
tılar. 

lclal hcilô. ıağ dizini tutuyor ıJtl 
•u•uyordu. 

- Çok z.ekiıiniz Nuri bey .. 'de· 
di. Sanki çok eskiden ahbap imi· 
şiz veya karde, imifiz. gibi rol oy.o 
nadınız. Tebrik ve te,ekkür ede
rim. 

- Benim yüzümden düıtünüs 
değil mi? 

- Siz. de benim yüzümden düf· 
müştünüz .. 

- Evet .. Fakat ka,ki •izinle bu 
•uretle tantfmamlf olsa idim .. Ben 
düştüğüme değil .. Sizi gördüğüm• 
yanıyorum. 

- Demek ben o kadar nefret 
edilecek bir mahUikum .• 

- lclcil, Allah a•kına •itemi bı· 
rak.. Seni gördüğÜm giindenberi 
ha•ta oldum. Gözüme bir dirlıem 
uyka, ağzıma bir lokma ekmek 
girmiyor. Tramvayda •ana •Öyle· 
diğim acı •Özleri unut.. O •Özler 
bile ıenin yİİ.%iind en ncuıl pcrrirın_ 
olduğumu upata kafi.. Ben, eyi 
bir aile çocuğuyum. enginim •. Sa
na karıı hi•aim riyadan çok asalı 
ve doğrudan doğruya kalpten ge· 
len bir hiıtir. Beni, •özlerimi al
/et. Tekrar ediyorum.. Doıt ıJS 
eğer iatenen mkadaf olalım .• Brı 
doıtluk ve arkadaılık belki bi.si 
daha me•ut yollara •evkeder. 

Benden iki üç yaf küçük olan 
bu genç kızın karfuında ben ar· 
tık biraz. evıJel böbürlenen, horuz 
gibi kabaran kahraman değil, ıa· 
çunu hanımına al/ettirmek için 
yaltaklanan bir kedi olmuştum. 

Erkekler, delikanlılık çağına 
ayak bastıktan ta moroklasınca· 
ya kadm kadınların kars;,.ında 
evvela parlarlar ve sonra yelken· 
leri suya indirirler.. Bu onların 
hislerine dizgin varamadıklarının 
en büyük miıalidir. Kadınlar iıe 
genç kızlık çağından koca karılık 
devrine kadar en kuvvetli hisleri· 
ni bile yerine ve zamanına göre 
gizlemesini bilirler. 

Sizi çok sever görünen bir ka· 
dının içinde olan pazarlık ve hiç 
ıevmez görünen bir kadının kal
binde size karşı yanan ıevgi işte 
bu e•rmengiz karakterin eıeridir· 
ler. 

Ve zannederim kadınların er· 
keklere karfı hakimiyetinin ve er• 
keklerin kadınlara karfı olan dai
mi zaafının büyük •ebeplerinden 
biri de bu olıa gerek .. 

- Bl'J'MEDI -

National Zeitung Po· 
lonyayo hücum 

ediyor 
Mareşal Cöringin şahsi gazetesi olan 

cNational Zeitung> Polonyanın tarihi 
hakkında bir takım mülahazalar neşret• 
mektedir. Bu makalenin mahiyeti atağı
daki şu cümlelerle ifade olunabilir: 

« ..• Polonya 18 inci asırda komşuları 
tarafından tasfiye edilmiştir. Liberal 
Romantik tarih ve ustalıkla propagan• 

dalar, bu siyasi zarureti ve kiyasetli ha
reketi Polonyaya karşı yapılmış bir ta· 
rihi haksızlık olarak tavsif etmiştir.> 

« ... 19,39 Polonyası da 1782 Polon· 
yasının aynıdır: Medeniyet için hir hi· 
cap, Avrupa sulhu için bir tehlike, kendi 
halkı için bir felaket.> 

Kapitalizm ihtiyatlanndan kaybetmek- beri değişen bir unıur vardır: Gelecek 
tedir; fakat ihtiyatları pek mebzuldür. darbelere karşı daha evvelden tedbirler 

« • • • Polonya, ahlakı bozulmut ve 
gemi azıya almıt bir idareci ıınıfın aefa• 
hatinden başka bir şey değildir. Dahilde 

şerefini k~ybetmiş olan bir devlet, cid• 
den siyasi fikirler kapısına dayandı ını 

tefeasüh etmek gerektir. Askeri bir dik· 
tatörlüğün haklarından mahrum ettiği 
Polonyalılar ve ekalliyetler, Prusya ida
resinin refahını, Avusturya idaresinin ni· 
zamını ve Rus idaresinin rahatını arıyor· 
lar.> 

Paul de Mariteau alınmıştır. T ereıısüm eden buhrana, ya-
lntranıi&eant pılan tahaşşütlere ve nihayet ültimatom-

. • llJ 
BIRŞEHm 

lara hepimiz hazırlanrdış bulunuyoruz. 
Asabımız sağlamdır. Aradaki fark işte 

Alevler içinde yanıyor budur.> 
Memel, 16 (A.A) - Memelin 18 kilo· 

metre şaıkında bulunan Litvnnyaya alt 
küçük Gardsen şehri ateşler içindedir .. 
Şehir tamamiy]e mahvolmak tehlike.sin
dedir .• 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
DiBİMDE DOGRU YOK': 
LU GÖS'J'EREN BİLGİ_; 
DJR .. 
Sevgili çocuklar .. 

Okumaya hevesli, fakat kitap ala
mıyncnk kardeşleriniz için okudu
b'llllUZ mektep kitaplarını çocuk 
Esirgeme kuntmuna verirseniz Bil
gili arkadaşlarınızı çoğaltmış olur- : 
sunu~. : ...............................•.....••.. : 

~~..z:zmY~ZX2fJ'JZZ7...zzT..L.ZnmW~1R21------

~ "Alsancak Sıhhat Evi,, 
~ Doktor Sadık Çağlar'ın « SIHHAT EVi » adındaki otuz yatakb 
!\hususi hastahanesi Birinci Kordonda Alaancak vapur iskelesi ka~ı ~ 
sındadır. Ge~e gündüz hasta, doğum, ameliyat kabul eder· ~U1l•. 

Nmütahassıa doktorları vardır. Mükemmel ameliyathaneler, dogl1:111 

~
salonu, Rontken - Diyatermi .. ( Undala ) - Ultraviyole - EnfraruJ -

lektrik ve su tedavileri Bakteriyoloji liboratuan vardır. Denize kart• 
ok güzel manzaralı havadar saltin bir hastahanedir. . d 

Fiyatlar: Umumi salon 2,5 liradan ve hususi odalar dört hra an N 
aılar. 
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kız mı, oğlan mı? Ankara Radyosu 
---:~·---

DALGA 11zu11ı.11ou 
BllG'UH 
- ·:::r-

Bir zamanlar ne idi... [ e o R s ~ 
Şinıdi ne oldu ? ZAHİRE 

Tıb ilmi pek yakında bu 
meseleyi de halledecek 
Ekıi yiyeceklerle bealenen hamile kadınlar 

ekseriyetle kız çocuk diin )'a )'a getirirlermif 

istikbalde insan tarihinde çok mühim Oğlan doiurtulması istenilen hi.mile bir 
rol oyıııyacak bir hadise bütiin Amerika kadına bikarbonatla yüzde ilç derecede 
•• Anupa llimlerinin bugiinlerde fazla. karıfbnlm11 yemekler verilmektedir. Kız 
.. mqgul ediyor. doğuracak kadına ise sütlü ve ekti ye· 

Doiacak çocuğun kız mı oğlan mı, mekler yedirilir. 
0lacağına dair ıimdiye kadar kat't bir Maamafih, tıp alemi müstakbel nesil
aöz söylenemiyordu. Halbuki. ana rah- lerin kız veya oğlan doğabilmeleri üze· 
inine düıen blr yavrunun kız, yahut oğ- rinde tetkikat ve tatbikat yaparken, iç
lan olabilm•i hakkında tıp ilimleri ba- timaiyatçdar, bu sun't doğurtmadan ia
Zı tedbirler almıya n bu tıbbt tedbirler tikbalde bqeriyete gelecek zararlann 
layeMııde hlmile bir kadına istedikleri büyük olacağını söylemeğe bqlamtflar
cibi.. kız, yahut oğlan doiurtabilmeğe dır. Çünkü. evlat merakl11ı babalardan 
b&flamıılardır. ekserisi doğacak çocuğun oğlan olmasını 

1639 m. 183 Kc:a./120 Ww 
180 çuval Buğday 4 

1'. A. P. 3L70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 

1'. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 
12.30 Program 
12.35 Tilrk müziği 

1 - Mahur peşrevi 

Fuarda perili cadılı mağaralar 

Cin. peri, ecinni, cadı efaaneleri 

330 Ton Buğday 
413 çuval Arpa 
188 çuval Susam 

15 Ton K. Darı 
68 çuval K. Darı 
65 çuval Bakla 
25 ton Nohut 

210 Balya Pamuk 
173 kilo Balmumu 

3 50 

6 50 

38 

3 5f 
16 5( 

6 7! 
3 5C 
5 81 

43 7! 
80 

2 - Arif bey - Mahur şarkı 
Seninle durmak derdinak eyler 
3 - Şerif İçli - Mahur şarkı 
Alamam doğrusu desti emele 
4 - Refik Fersan - Mahur şarkı 
Bir neşe yarat hasta gönül 

F uanmmn en aüzel bir Mhprm var. dokunan küçiicük mahlUklar sayılırdL 
Y eralb odalarında cinli. perili, ednlili Büyük tılsım ve netameyi kendilerhı· 
yerler yapmıılar, cin peri ve ecinli, cadı de toplıyan bu mahl'1klan rahabnz etmek 
gibi alda ııığmıyan mahlUk.lar hakkında mutlaka bir zarar görmek mananna gel· 
semavi kitapların da sözü vardır. Ben diği için onlann bulunması muhtemel 
bu mahlukların adlariyle tipleri arasın- yerlere geceleri destur demeden su dök· 
da bir insicam görürüm. mesell cin ile mek, besmele çekmeden geçmek onların 

Para Borsası 
5 - Santur taksimi 
6 - Dede • Rast şarkı - Çalıma 

bak efede 

peri arasında fark vardır. cin denilince httmına uğramak demek olurdu. Londra 1 
küçücük, cüssesinden beklenmiyen bir O zamanlar belediye inzibab zayıf ol- Nev - York 100 
çeviklik içerisinde fıldır fırdır gözleriyle duğundan sokaklara bulqık suyu dök- Paris 

13.00 Memleket saat ayan, ajans ve Milin insana gah görünen gah gorunmiyen mele ve hatti evlerin dibinden sabunlu 0 

meteoroloji haberleri C hoppa korkunç bir şey düşünürüm, peri mülevves suların bir mecra yaparak ak- enevre 
13.15.14 Milzik (Karışık program pl) Amsterd 

öyle değildir o yumuşak, esiri kanatla- ması görülen ve bilinen ,eylerdendi. it- am 
19.00 Program B 1in 

riyle uçan bir diti cindir, ekseri mezarlık te bu mülevves çirkef sulan böyle cin ve er 
19.05 Müzik (Operetlerden seçme par- Brüksel 

servilerine konar, hazan boynu bükük perilerin kaynattığı yerlerden sayıldığı 
çalar - pl.) mezar ta•ı diplerinde rüzgar varlıgv ı ka· için böyle meceralardan atlaın· L ı'rin Ati.na 

19.30 Türk müziği (Fasıl heyeti) " ~ r-· 
dar hafif bir tül gibi oturmUf aaçlannı mutlaka destur demek gerekti. Muharrir Sofya 

20.l5 Konuşma (Ziraat saati) tarar gibi sessiz. lafsız bir sükut mutlak Hüseyin Rahmi merhumun Gulyabani Prag 
20.30 Memleket saat ayarı, ajans ve M d "d içindedir, tılsımı büyüktür, zararlı olma· romanı bu efsanelerin içyüzünü gösteren a rı 

meteoroloji haberleri v sı görünmesidir, çünkü korkutur, ecinni büyük bir eserdir. Cin peri hikayeleri et· arşova 

20.50 Türk Müziği büsbütün bqlca bir tiptir. Ecinlide bir rafında mütahit gibi söz alanlar ruhan Budapeşte 
l - Neveser peşrevi hoyratlık vardır, adeta cinin hovardası, hasta olanlardır. Bükreş 
2 - Sadettin Kaynak - Neveser Be1grad daha doğrusu külhanbeyisidir, ecinni Türkün büyük inkılabı bu ıı'bi efaan~ 
~rkı - Hicranla harap oldu sev- y: kob ~ kırmızı ve sivri burunlu, karanlıklar için• vt hikayeleri düzen nekadar cehalet ve o ama 

da.. den insana dilini çıkaran arsız bir malı· hamakat yuvalan vana bepainl .Upür- Stokholm 
3 - Osman Nihat - Nihavent şar- --.:ko hiktur Rumeli muhaceretinden eonra mOı. ilim ve irfan bu mual teklini alan .ı.u.ua va 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Kapanlf 
Sterlin 5.93 
Dolar 126.6i 
F.frangı 

Liret 
İsviçre F. 
Florin 
Rayşmark 

Belga 
Drahmi 

3.3~ 

6.6E 

Leva l. 
Çekoslovak 4. 
Peçeta 14. 
Zloti 23. 
Pengü 
Ley 
Dinar . 2.8 

~Kr. :.~ 
Ruble 23.90 

Uzun yıllardır bu doğum hadisesi hak- istiyeceklerdir. Fakat her devlet erkek 
.... da hayvanlara yapılan tatbikatla tec· cinsinin fazla olmasını ister. Çali§Rn faz· 
ril>eler oluyordu. Amerikada bazı do- la erkelı: bazusu, harbedecek erkek kuv· 
l1lrD mUtahaa11ları inaanlara da bu fC- veti lizımdır. Binaenaleyh, erkeklerin 
kide tatbikat yapmak teşebbüsüne gi- dünya yüzünde fazla olmasını her -devlet 
rİtoıitlerdir. ilk teoebbüsün neticesi 5 arzular. Halbuki siparişle çocuk doğur
!yltilde olacakbr. Nevyorkta doktor Ik· tacak babalann ekseriei oilan istiyeceği
eol'Ulll ı...taııeünde aiparif üzere doimuı ne göre kızlar az doğacak ve dünya yü
, Leltleaen bir oilanın müstakbel babası- zünde kadın kıtlığı bat gösterecektir. 
~a hastane hemıirelerinden biriı Bunun neticesinde de bir kaç erkeğin bir 

- ı.tediiiniz ve beklediğiniz oğlan kadınla evlenmesi icap edecektir. Bu ha-

kı - Yine bu yıl ada sensiz 
4 - Keman taksimi 

memleketimize bir de vampir geldi, bu periler üzerine filit sıkar gibi mantık ilim s .. -u....-_ ---'-' bir Türk · kıranta bıyıklı kısa boylu çakıır veya ve irfan sıkmttbr. Bir zamanlar memleke- _.._..._. A....,&_ 
Cloğdu; diyebilecektir. disede evlenmeden kalmıı yaşlı kızlar 

Doktor lksonun nezareti altında bulu· karlı çıkacaklarsa da. içtimayatçılar bu 
ban bir hlmile kadın 5 EylCilde çocuğun m~elenin tehlikelerini daha şimdiden' 
dofum lriiniinil tamamlıyacaktır. düşünmeie ba,lam.ıılardır. Amerikalı 

Diler Amerikalı &limler de doktor ilimlerden bafka Avrupalı alimler de 
~adar bu çocuiun oğlan doğacajma bu mühim hadise üzerinde uzun yıllar
in •ktadırlar. Amerikada hayvanlar danberi tetkiklerde bulunuyorlardı. 
berinde yapılan erkek mi, difi mi, tec- Profesör F rist Unterberg ile Londrada 
.-ubeai timdo-e kadar yüzde dok.san beo doğum mütahassısı doktor Gordan Ker· 
~üabet netice Termiıtir. Doktorlara gÖ· vin yaptıklan tecrübelerde yüzde 70 ve 
te. Ekti :yiyeceklerle beslenen Umile yüzde 64 nispetinde istedikleri kız ve 
~ct.lar ekseriyetle difi doğurmaktadır. oğlanı doğurtabilmişlerdir. 

------
Almanya iktısaden 

çemberlenmiş değildir 

21.30 
21.45 
21.50 
22.00 

5 - Medeni Aziz ef. - Hicazkar 
şarkı - V az geçip nazil edadan 
6 - Zekai dede - Hicazk!r yü. 
rük semat - Bülbül gibi pür. 

poturlu pomak ıivesiyle konutan mezar- timizde yqatılan bu muallar bugün birer makahilitlir
lık bekçisi gibi teneıir ve tabutlukta gÖ• efaane olmUf, tılsımlı evler perili ltötk· 
rünür. Gulyabani büsbütün batka bir ler aklın manbğın bıpsmda manen ta- Sterlin 
tiptir, onda hayvan bünyesi de vardır. mir görmiit, modem apartmanlar haline Dolar 

7 - Hicaz.kAr saz semaisi D-1-
Boynuz, kuyruk, li.f etmekten ziyade gelmiotir. Fuanmızdaki perili mağaralar. ~ 

Satq 
593. 
79.34 
4.6710 

29.95 
7.1610 

8 - Abdi efendi - Rast şarkı Fransız &anla homurdanmak ve saire. cadıya gelince efsanevi perileri ihya eden bir eğlence 
Senin aşkınla çik oldum d . . k k d T b b . 'd' - --L- d d-..1:%.:-:- Peseta ca ı perının oca ansı ır. a a etı ru· yen ır, ...ua ev aynası ""'"51&&&&6 ay-
9 - Arif bey - ~t şarkı - Za- Florin 14773 hiyede manyak denilen ruh ve akıl has- nalarla iman hayallerini acaip tckillerde · 
hiri hale bakıp. al k t-~ .___ 3 5146 

t ı lannda bu cin, peri ve ecinninin gösterecek bir teYlermi dir. Öyle ya o İsveç~vıı:ı; ., &auaıı • 
10 - Refik Fersan ·Mahur şar- kronu 3.2883 sahne olduğu yerler de va.rdır. Ateşi muvazeneeiz aynalar, sivri burunlan, yu-
kı - Dün yine gUnüınUz geldi be- No...,_ kronu 3.3737 yüksek hastalıklarda nasıl haya}at vana sı gözlerle krvnk kulaldan, Ph yamyaaa - ·-~ 
raber.. bazı akıl hutalıklannda da tabiatta ol- glh upuzun insan kılaklan yaradırlar, Çek kronu 23.20 
11 - Mahur şarkı • Saba tarfı Dinar 35 40 mıyan bazı garip mahlnklar görmek Avrupada lüneparklarda rutlacLiunız · 
vefadan peyam.. Leva &l.41 

vardır. Cin peri ve ecinniyi Zooloji ilmi zemini oynayan odalar, etrah acaip ay· 
Konuşma (İktısat saati) Ley 83 

almıyor, hayvanattan bahseden bu ilimi nalarla kaplı sahalar mı göreceiiz. her· · 
Neşeli plaklar - R. • Avusturya "1i 4.5390 

hayvanı bizim telakki ettiğimiz manada halde ben bu perili dehlizlere ilk gire- · 
Müzik (Melodiler - pl.) Mark L98 

değil canlı mahluk manasına kullandığı ceklerden birisi olacağım. bakalım ken· 
Müzik (Küçük orkestra Liret 15.10 için cin, peri ve ecinniyi kabul ederek dimi karmakanoık bir kılıkda upuzun, 
Şef : Necip Aşkın) 1 1_ Dr8hmi • 94 a ması geredi, müsbet ilim sahasında ci- gözleri fırlamıt. burnu uzanut, boyu kı- · 
1 - Heinz Valther - Danseden Zloti 4.2153 nin, peri ile deniz kızı ve devin yeri yok· salmıı görünce nasıl bulacağun) Kendi· 
kuklalar (Fokstrot) Pengu 3 6984 

590, 
78.94 
4. 

29. 

7.~ 
1.48 
3.4~ 

3.2'iı 
3.3 

23. 
35.22 
64.08 
82. 

4.5 
l.9'ı 

15.03 

Afmanya korkunç bir meqene içine 1933 le 1938 arasında, % 40 la 60 ara· tur, kaf daiınm haritada yeri olmadığı ni heyenmiı kibirli zevata cok merak B __ .., t...--L---- •• 
2 - Brahms - Macar dansı No.3 u • ı.auer ~ içın ı.a.. bir 

~ilmiıtir. Demokratik devletler sanda değioen nispetlerde yükselmiJtir. gibi. Yakın zamana bdu etin. peri. oecin- ec:U:Yorunı. perili deblizde kenctini böyle ......., 
3 - Heinz Munkel - Venedik ha- ahhUt ve meaUliyeti mutazammm de 

~ alyueten çemberlemekteclirler. Jk. Demir cevheri ve hurda demir it.'ıa- ni ve cadıdan bahsederJer çoktu. sabaha bir cadı görmek aiır eelmiyecek ;mi.. • 
tırası (Serenad) k b d clir 

,_den, baıhca ham madde kaynaklarını !atında artış rok daha büyük nispette ol- arşı evin mut aın a abdest alan bir ka· En enteresanı nişanlı çiftlerin birer acaip • 
" 4 - Heinrich Strecker - Kalbi-

Wlerinde tutan bu devletler, onu açlık· muştur. Loren eyaletini kaybetmesine rış boylu beyaz sakallı dedeyi görenler cin oluşudur. Herhalde çok eğlenceli ve ESHAM VE T"~rh ıT 
min sahibisin ~" ıLa '-8 nlmeye malıkılm ediyorlar. Bu iti- rağmen, Almanyanın demir cevheri it- eski tarz evlerin yüklüğünde hora tepen çok zevkli bir oeydir, Fuan iple çekiyo-

L ~ 5 - Nielsen - Maskarade komik 1933 T" k bo I u.na hayat sahasını fethetmek Alman halatı 1913 le 1933 arasında 14,024, parmak kadar insanlan reyelayn müşa- rum. ur rcu · Peşin 19 
Peşin 1 

Peşin 19 
ı.. -~eti ·ıı · · · h ~ b' operasından İspanyol danslan hede edenler ··unda· nerede .. Cm,' pen· ECZACI 1933 Türk borcu 11. 11eY1 ve mı etı ıçın ayau ır zaruret• 000 tondan 4.5 70,000 tona düşmüştü. " 
tir.> 19 H le 19 38 arasında demir cevheri 6 - Eduard Künneke - Ledi Ha- ecinni görünmiyen, insanlara zarar lan Kemal K. Aldat 1933 Türk borcu IlL 

milton operetinden potpuri. 
l,te Fübrerle en yakın emekdaşlann- ithalab 23 milyon 600.000 tona çıkarak 

, 7 - İtalo Nucci - İlk baharın çi-
1938 % 5 F. ve ikramiyeli 
1933 ikramiyeli Ergani 
Sivas - Erzurum battı istikrazı L 

Clan aldddara ilhama itaat ederek Alman beş mislini bulmuotur. Hurda demir it· ÇeJı• k • _, ı• adam 
çekleri (intermezzo marş) cıger 1 lazete ve radyolannın tekrarlamaktan halatı da aynı nispet dahilinde tırtmıt-
8 - Tomarın - Viyana hülyaları 

aerl durmacWdan tez budur. tır. (vals) • • • • • n. 
1935 le 1936 seneleri arasında Al- Üzerinde ısrar edilmeye değer bir nok- d • ..., • k ı l de • • • • • ID. 

Planyanın ithalata. 1913 veya 19 38 le ta daha vardır: Almanyamn ithalatı hal- V ) } } 11 11 
• • • iV. 23.00 Son ajans haberleri, ziraat esham se gı z a ev en 

tahvilat, kambiyo, nukut borsası 1932 Hazin bo af_ 5 
.l93S aruında Almanya tarafından ya- kına rahatça beslenmeyi, ve endüstrisine e nosu .7° fatzıi 
Palmtt olan yaati ithalattan çok daha kolaylıkla çallftllayı mümkün kılacak (Fiat) 1932 Hazine bonosu % 2 faizli 
.. L--!.........o.lı 23.20 Milzik (Cazbant - pl.) ruı_L • t ..... -'- bankası ~ olmuıtur. miktardadır. Fakat ona bu maddeleri Çelik ciğer içinde yaftYan Fred Snite detle çelik ciierden dlfUda kalm11tır. ~uuınurıye .ı.uenı;ez 

23.55.24 Yarınki program '""-,_, tş BANKASI 8a kaideden ancak buicfay, pamuk, veren kimlerdir) _ geçen gün Şikagoda çocukluk arkadap Doktorlar kendiainin evlenmesinde .1. u.cıuye 

'6a. kenmr ve kömiir ithali.ti mÜ9tC9- 19 36 de Almanya Britanya İmpara• - T erez L.arkin ile evlenmİ§t:ir. T erez Lar· hiç bir mahzur eörmemeleri üzerine. uzun Osmanlı Bankası 
.. adır. torluğu, Fransa, Felemenk, Belçika ve Avrupa si yaaeti ve kin 25 Yllfltlda esmer. mevimli bir kız- müddettenberi kendini seven ve biç bir Anadolu demiryollan I. ve n. 

Bu maddelerin itbal&b muhtelif nis- Sovyetler birliğinden, yani onlar tarafın· ' dır. Fred Sitin çocukluk arkadqı olan zaman )'IUlllldan ayrılmayan çocukluk Anadolu Demiryollan % 60 hisse sen 
pederde azalmıpa, bunun sebebi müs• dan demokratik ve çemberleyici diye JOpOn giJrÜfiJ bu genç kız çelik ciierli adamı temiz bir arkadafile evlenmiftir. Mümessil 
talısller tarafından Almanyaya yapılan tavsif edilen memleketlerden: Buğday, Ciheti askeriyenin gazetesi olan cKu- aıkla aevınektedir, nitekim Fıed Sniti Çelik ciğerde mahpus olmasma ni· Arslan çimento 
~ azalmaaı deiil. fakat bizzat Alman· yağlı maddeler, demir cevheri, kurıun, kumin> gazetesi, Avrupa meselesi hak- bu müthiı hastalığa yakalandıktan eonra men Fred Snit çok laucketli bir bayat Şark Değirmenleri 
)'ama takip etmit olduğu otarpk llİyuet- krom ve çinko cevheri ithalabnın % 40 kında baıvekilin görüşüne yardım edi- genç kız bir lüıze bile yanından aynlma· yapmaktadır. Bir çok seyahatler yapmıı. -.Y-.-•• ARD-.-•• -.-•• -.-.

1
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11
.-.-•• ,-.-.D-.-~-•• -.-.

8
.-.-l'&:!!-.-•• -':l-.l-K•_•__.•• 

Jlr. ila 50 sini. kauçuk, manganez. bakır, ni- yor ve diyor ki: mıtbr. olan çelik cilerli adam bu seyahatlerine Dft UZ"U, 
Almanyanın aldığa tedbirler neticeain· kel cevheri, dökme. hurda demir ve ka- cCiheti askeriyenin umumt vaziyeti Yeni evliler derhal Şikagodan hare- ait habralanna anlatmakta. hatta bir ki· Yf C:DAlf ZEYKfDİR-

de buğday lstihsalab 1909 dan 1913 e lay ithalatının % 50 ila 75 ini almıştır. nazan itibara alarak daha genİf bir zih- ketle Niyagara ,elilesi civanna doğru tap )'Umaktadır. YtJJtD YAVRULARI 
it.dar bet menelilt vasatisi olan 118 mil· lıte bu yüzdedir ki Almanyanın kötü niyetle hareket edeceğine ve ifbirliği po· balayı seyahatine çıkmttlardır. Madam Bu kitapta Fred Snit inaanlann nikbin 
ton büte)den, 1933 elen 1938 kadarki maksatlı devletler tarafından çenberlen· litikaaıru kabul edeceğine batvekil emin Fred Snit de kocasının arabasında bir olması icap ettiğini müdafaa etmekte ve 
Le. eenelik vuatiai olan 185 milyon bü· miş olduğunu dünyaya ispat etmek güç· bulunuyor. Hariciye nezaretinin Avrupa doktor ve bir hutabakıcı ile birlikte se· buna en güzel misal Olarak da keneli 
tele yükselmittir. Senelik istihllk 184 tür. siyaseti hakkında tanzim eylediği plan yahat etmektedir. vaziyetini gö.tennektedir. 
blilyon bU,el raddelerindedir. Almanya ihtiyacı olan maddeleri 5 Haziran tarihinde tespit edilen siya- Yeni evlilerin her ikiai de mesut ve Filhakika Fred Snit mükemmel bir 
Buğday ithalatının azalman istihsalin düımanlan diye gösterdiği devletlerden seti esaslı bir surette değiıtirmemekte• 'TlÜteheyyiç göriinmektedirler. enerji misalidir, Müthiı bir hastalığa 

Okuduğunuz mektep kitaplarmı 

Çocuk Esirgeme kurumuna verirse-: 
niz yeni yılda kitap alanuyacak ar- J 
kadqlaruuza yardım etmİf ve ldl-j 

.çüklükte ba uıvld tatmq olarsunUL ......................................... 
a,.. kesif artıııyle birlikte harp stoklannın bile temin etmektedir. Eğer şikayet edi- dir. Ancak mezk'1r siyaseti vaziyetin Filhakika Fred Snit, Lurda yapmıı müptela olduğu halde bir an bile bedbin 
'riic:uda getirilmesi sırasında vukua gel· yorsa. bedelini ödemeden bunlara teaa• icabatına uydurmak üzere bqka tatbik olduğu seyyahatten sonra çok yükselt bir olmamıı ve bugün de sıhhati düzelerek 
lllittir: 1936 1 Nisanından 1939 1 Nisa- hüp etmek istediğindendir. Çünkü Al- usulleri derpiş eylemektedir.> maneviyata sahip olmuotur. Hattl Fred evlenmesine müsaade edilmiıtir. Yalnız- IZMIR BELEDiYESiNDEN: 
ilana kadar Almanyanın buğday stoklan manya ham maddeleri istemekle bera- --*- Snit bir mUddettenberi her gÜn çelik ci- ca Amerikada değil bütün dünyada her- Kadutro 1190 belediye 38 ad 

' 

-!ti 750 000 d 3 mil v d _L .L d ı _1_ 1_ b 'f d __ ,,._ ·v l' nın 454 metre murabbaındaki uwyon • ton an yon ber, bunlardan hiç de ikmadt olmayan 7 f bü üklükf ger en çor.ar~ yavq yavq o qm~ta- a.ea u genç çı te aaa et ve 'r'ıa. çıger ı 
ıı3 000 k k .k. isi' -'- me re y e dır So lar-'- b' .. d-'-''-- ''d d -~LL dil le ed' .... ..-J uyıh ananın aatıtı L--• tona çı ara ı ı m me y~ın maksatlar uğrunda istifade etmeyi de ia- · n o - ır saat uç aıua.a mu • a ama 1111111at eme t ır. ..--- --T 

artınııtır. Almanlar eier gıda hususunda temektedir. Harp vasıtalan imal etmek b • r f r f k • • tiplikteki tartnameıi veçhile aç 
ır ,-o og a ma ınesı IZMIR BiRiNCi MINT ... .,. a. artırmaya konulmuftur. Muha 

llbntı çekiyorlarsa, ki biz böyle bir şey- ve harp stoklarını tamamlamak için ham Jngı·ıtere -'e ana '" ~ 
... _ Kleveland madenlerinde dünyanın en aı ne,.,e- TAPU SiCiL MUHAFIZLIAIN- men bedeli 2270 lira olup ihal 
-.en haberdar değiliz. anbarlannın tıka madde istiyor. Bu ıartlar içinde, ham u 
L. d ı ld v d" .. . büyük fotograf makinelerinden biri yer· r··tıı· Jtrı·n -'oğur -'uğu DAN·. 1-9-39 Cuma günü saat 16 dad ..... o u o ugunu uşum.ip müteselli madde satın almak yüzünden ifliaa mah- "'G 5 aı Uı 1 
o)-L •1. 1 leıtirilmiştir. Bu makinenin uzlinluiu 7 Urla yolu u··zerı'nde arap mezar- ftirak edecekler 170 lira 25 

111>1 ır er. kum olması pek tabiidir b • / 
8 . k I AI k ·w metre 62 santimdir ve 152 X 152 büyük- mec urıyet er lıg"'ı namı ı'le maruf a.a.rkan, •ar- rutluk teminab öileden ıonra k 

ır aç misa manyanın çe tıgi eöz- Fakat bu akibet hiç de çenberlemenin T- e 
de L 1 k h kk d b ' fik' , _Af• lüğünde resim alabilmektedir. Foksun lngilterede haAla"' muhafaza edilen bazı ben ve cenuben hali.dur tarlası palı bulunmaama binaen öğled 

~ıt ı a ın a ır ır vermeye .:a ı neticesi değildir. ank 
Relir. lntnmaiııeant yerine yerleıtirilmesi küçük bir elektrik adetler vardır, ki bunların ekserisi orta timalen Urla fOıaıı ile mahdut evvel İf b uına yatırarak m 

1913 de Almanyanın 29 bin ton kau· _ motöril ile olmaktadır. Bu fotograf ma- devirlerden kalmadır. Yeni yıl baıların- mezarlık yerinin bu baptaki ka- buzu ile encümene gelirler .. 
çuia ihtiyacı vardı. 19 33 de Almanya kinesinin kıymeti 25000 dolardır. da asilzadelerden bir çoklan krala he- nuna tevfikan lzmir belediyeıi l 7-22-25-2S 3024 (l 703) 
60 bin ton kauçuk istihlak ediyordu. Ne var' ne yok? --.tr- diyeler vermek mecburiyetindedir. Lord namına teıcili talep edilmittir. 
1936 ve 1938 senelerinin her birinde is- Yere inme -'en Mürey her yıl batında kral aileaine bir Mezkiır mezarlık yerinin tapu 
h't.. _ l Pilotsa• tayyareler Uı kaydı bulunmadığından ve ıenet-._.. vasıtası 100,000 tonu apnıştır. M sepet yemiı hediye eder. Bu yemişin ya· 

Almanya 1913 de hariçten 1,025,000 Amerikada yeni inp edilen en süratli diinyayı do/aşaçak nında bir oişe de prap bulunur. Atol ıiz tuarruf hükümlerine göre de 
ton pirit alırdı. 19 33 de 849,000 ton pi· b taıarruf cihetinin teıbiti ve hu-lit I bom ardıman ta)(Yarelerinin tecrübeleri Tayyarelerle yere inmeden en fazla arşidükü krala beyaz bir gül gönderir. dutlarının tayini için tarihi ilan-

a rnıştı. 19 36 da bu maddenin ithalatı yapılmaktadır. ilk tecrübeler biT bom- yol alma rekoru halen Jngilizlerden al- Diğer bazı asilzadeler de böyle hediye d 
1 ınilyon 42,00 tonu ve 1938 de 1, 430, b d an on gün ıonra mahalline gidi-OOo ar ıman tayyaresinin saatte 5 79 mil yol malt üzere çalıımalara baılamışhr. Bun- vermek salahiyetini haizdirler. leceğinden bu gayri menkule ta-

tonu buldu. Alminyüm imaline yan· alabileceğini göstermiştir. Bundan baoka lar arasında Rus tayyarecileri de vardır. Matingam ailesi kralın eski elbiselerini ıarruf iddiuında bulunan var İle 
ha boksit. kul'fUn, nikel, çinko gibi Amerika bükümeti hava kuvvetleri için Geçen sene .kutuplara giden Rus tayya· giyebilir. Buna mukabil kral kendisine bu müddet içinde muhafızlıiımı
ıı...ctdelerin ithalat rakamlarını gözden küçük alb tayyare daha siparit etmiıtir. recisi Gromof dünyayı tayyare ile hı'ç b' b d'I' h d 0 d B ah ah 11" d k" ~ _ . . . ır urun men ı ı e ıye e er. u men• za ve y ut o gün m a ın e ı 

• aynı U'bf 8e)'rini muplıech Bu taJyueler radyo ile idare edilecek n TeN inmeden dolaımak üzere hazırlık- dili aldıiı s\in Lord Londradaki fıkara• memura miracaatJan ilin olunur. 

Zayi 
lzmir erkek muallim mekte 

ikinci aınıfnda iken 1336 - 1 
yılında tahsilimi terkederek al 
olduium 19-12-933 tarihli tasdi 
name ıuretini zayi ettiiimden 
niıini alacağıından eskiıinin h .. 
mü kalmadığını beyan ederim. 

Mersin it bankası muhuebec 
Ziya Ol 

___ ... ___________ /'1""8'\ 
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FUAR MÜNASEBETlYLE FEVKALADE UCUZLUK ... 
J7J KURUŞA HEZARAN SANDALYE .. 

HASAN 
HJÇ YILMAZ 
MOBİLYE 

KARYOLA 
SANDALYE 
MEŞHERİ 

YENİ KAV AFLAR ÇARŞISI No. 11 
FABRİKASI: 

Y <'ni müzayede Bedesteni civan Ak 
F..ken sokağı No. 34 

İZ MİR 
. IJ~ğaznnuz dahilden ''c tnşrndan hususi 

siparişler kabul eder .. 
YENİ KA \' Afl..ARDA 11 numarada HASAN HİÇ YILMAZ MOBİLYA 

müessesesi : 20 nl:ttıstos 939 dan itibaren bilumum mobilya eşyası ,.c bilhassa 
müessesenin kendi mamulatı olan sandalye çeşitlerinde rekabet kabul etmez 
derecede ucuzluk yapmağn ve beher sandalyede yirmi beş kuruş iskonta etmek 
sureti~ le iki liraya satmakta olduğu sandalyeleri 175 kuruşa satmağa karar 
verdiğini sayın müşterilerine beyan eder ... 
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1 zmir Vakıflar müdürlüğünden: 
Birinci kordonda kain 196/320 numaralı ev Mayıs 940 f!ayesine 

kadar kiraya verilmek üzere müzayedeye çıkanlmııtır. Senelik kirası 
630 liradır. İhalesi 26. 8. 939 cumartesi günü saat 10 dadır. 

Taliplerin yüzde yedi buçuk pey akçesile Vakıflar idaresine mÜ· 
racaatlan. 

17,21,25 
• 

3010 (1705) 
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Genel Acentaaı: Necip Sadık Damlapinar 

Balcılar Cad. No. 230 Tele fon 3045 

iz mir 

;...,....._ ___ . ---
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sa 

HASAN ÖZLÜ UNLAR/ 
Pirinç .. •• ozu 

Buğday özü 

Patates özü 

Mısır özü 

Arpa özü 

Türlü özü 

KALORi 
KUVVET 

G!DA.: 

Bezelye özü 

Yulaf özü 

Mercimek .. .. ozu 

Çavdar özü 

Badem özü 
Bilumum Eczane, Ecza depola unda ve IJaf?Jıaliye mağazalarında muvaffafııyetle saııımafıtadır • 

Hasan Deposu lzmir Şubesi: Kcmcrnllı Hiikümet caddesi No. 69 TELF.FON: 3180 

n n 
n D 

CZTJ:Z7..7..7.7..7JTL7..7...:ZJr7:.7..J!Z7'J:ZZZZZ1 

ilan 
Manisa Bağcılar Bankası 

Ozüm bandınnağa mahsus ol
mak üzere hususi auretle zey
tin yağı temin etmiştir. Jyi ve 
renkli üzüm çıkarmak istiyen 
meraklı bağcılarımızın bu yağ
dan acele tedarikleri için Ban-

~ kaya müracaatlannı tavsiye 
ederiz. 

~ 1~3 (1688) 
r~s a~~L7ZZ7'.Z~ 

DOKTOR 

Celal Yar~m 
JZMJR MEMLEKE'J' 

n 

" 
Toptan satış yeri Yeni Kn\'nflar çarşLc;ı No. 24 Telefon : 2862 
ICnrşıy:ıka satış yeri FERAH ECZANESİ TELEFON : 5023 

---~~~-~· ""i:W --:-~ -

Tütün ikramıyesının tevziine 
ait ilan 

Tevzi edilme! te olan harp malulleri ve §ehit yetimleri ikramiyesi
nin arkesı evvelki tamim veçhile 18. 8. 939 cuma gününe kadar alı
nacaktır. 

Halhuki komisyon her gün hali içtimada ve intizarda bulunduğu 
halde istihkak sahiplerinin müracaat etmemesi yüzünden tevziat dur· 
muttur. 

19. 8. 939 gününden itibaren komisyon dağılacak ve faaliyetini üç 
ay sonra toplanmak üzere tatil edecektir. 

Alacaklıların İstisnasız ve hemen komisyona müracaatları bu kerre 
de tavsiye ve rica olunur. 

16, 17 3008 (1690) 

meyve ve 
kooperati-

ELYAFI IMPERMEAB1L1ZE OLDU -

GUNDAN SERTLtGtNt MUHAFAZA 

EDEN YEGANE D1Ş FIRÇASIDIR 

Her ecza ve tuhafiyecilerde bulunur. 

'PAR t S F AKOL TEStNDEN 
diplomalı 

DJŞ rABJPLERJ 

Muzaffer Eroğul 
VE 

...__.._ ___ • HAS'J'ANESİ DAHİLiYE 
---------· Ai&---IEli-- MU'J'AHASSJSJ 

lw AGONLi il KOOK Doktor Muayenehane: İkinci Beyler sokak 

lzmir ve cıvarı yaş 
sebze Tarım satış 

/in-den: 
Kemal Çetindağ 
Bastalannı her gün sabah saat 9 

dan başlıyarak Beyler • Numan za
de • 21 numaralı muayenehanelerin
de kabul ederler.. TELEFON: 3921 No. 25 TELEFON: 3956 

ŞİRKETİ 1Zl\1İR ŞUBESİ c ~·t T 
1 Devlet Hava Demir ''C Denizyolla- a 1 uner ..... ~o'-r.A_l_ı· R-ı·z-a 

n biletleri ile bilfunum Avrupa ve ı.' 

Amerika hatlan için izahat ve bilet 
,·erilir. 
ADRES : Birinci Kordon Ticaret 
odası nltında No. 126 Tel : 3934 

Tclg : SLEEPİNG 

Satılık sağlam 
bina 

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

iLAN 

Sinir hastalılıları 
mütahassısı 

Her giin saat iiçten sonra Şamlı 
sokak No. 19 da Hasta kabulüne 
başlamıştır. 

TEL. 3559 

Doktor 

Ali A~~~ Dinel 
ÇOCUK HAS'J' ALIKLARI 

MV'J' AHASSISI 
Borsa idare heyetinden: Yaz mevsiminin sonuna kadar cumar
y eni mahsul çekirdeksiz üzüm tesi ,.e pazardan manda her gün basta

piyasasının 24 Ağustos 939 Per- larını eskisi gibi İKİNCİ BEYLER so
şembe günü saat on birde açıla- kağında 8-i numaralı muayenehanesin-
cağı ilan olunur. de kabul eder. 

17-19 3029 ( 1702) Evi BİRİNCİ KORDON No. 272 .• 

1 ...,._: ,: -:.· ,.. ', ,.,. •• ' • ,. .:: · - : .t • •. ,;.~~ ~ - .• •• .. . • 

•• 

Un len 
Doğum ve Cerrahi Kadın 

hastalıkJarı Operatörü 

N Her gün hastalarını saat üçten son
ra AtatUrk caddesi ıEski Birinci 
kordon• 222 numaralı muayeneha-
nesinde kabul eder. 1 

TELEFON : 2987 1 
cz;o:zr~,LZY/7ZZ7.2'CZ.Z.D'-~--~ .., 
OPERATOR DOKTOR 

Ahmet Cemil 
Oral 

Fransız hastanesi 
Operatörü 

Her gün öğleye kadar Fransız hasta
nesinde öğleden sonra Birinci Beyler 
sokağında .. 
No. 42 TELEFON 2310 
•=> -

Kooperatifimizin yıllık adi kongresi 31 Ağustos 939 tarihine rast
hyan per§embe günü saat 14 de Bahribahada Halkevinde yapılacak
tır. Görü§ülecek hususatı bildiren ruzname aıağıda yazılıdır. Mukay
yet ortakların bulunmaları rica olunur. 

RUZNAME: 
1 - ldare meclisi ve mürakipler raporlarının incelenerek tasdik ve 

idare meclisinin ibrası 
2 - 4 ayhk blanço, kar ve zarar hesaplarının incelenerek taadiki 
3 - Birlik fonnulüne göre yapılmı, olan 939 - 940 bütçesi için 

idare meclisine salahiyet verilmesi 
4 - 2834 sayılı kanun ve ona bağlı ana mukavelenamenin istilzam 

eylediği ve kooperatifin menafiini alikadar eden bilumum hususah 
yapmak için idare meclisine ıalihiyet verilmesi 

5 - Muvakkat idare meclisi yerine yeniden dört aza seçilmesi 
6 - Mürakiplerin yerine 2 mürakip aeçilmesi. 

3021 (1704) 

Akşam kız sanat okulundan: 
Okulumuzun 937 - 938 ders yılı son sınıf talebeleri veda çayı mü

nasebetile aralarından toplıyarak okula bıraktıkJan paralar kendilerine 
iade edilecektir Para sahiplerinin 20 Ağustos 39 tarihinden 1 eylul 39 
tarihine kadar okulumuza müracaatlan ilin olunur. 

3023 (1708) 

Akşam kız sanat okulundan: 
Okulumuz talebe kaydı 20 Ağustos 939 pazartesinden itibaren 

ba§lamıJtır. izahat istiyenlerin okula müracaatlan ilin olunur. 
17, 18, 19, 20, 22, 23 3022 (1707) 

- • . • ..• • • : - . . - 1 ..... 

Kestelli caddesi No. 82 

Diş Tabibi 

Mat~ule Süren 
Salı günleri fakir kimselerin 

ditlerini meccanen çeker. 
H-3 (l~) 

Doktor Operatör 
Sami Kulakçı 

KULAK, BOOAZ, BU· 
RUH H/:.S'J' ALIKLARI 

M'IJT.4HASSJSI 
.l\luayeneluı :c Birinci beyler No.42 

TELEFON : 2310 
Evi : Göztt ~e Tramvay Cad. 992 

TELEFON : 3668 
ti191i(lilıHfflll,,..l-lr/'J!lwıt•m2A1?1f.ZZ~B 

:·············································································································································································· ~ı· •················ . . . . . . . 
• • . . . . . . . . . . 

Ben Eı-kek istiyorum .. [ • 
Siz diıi göndermişsiniz • 

Alo: Ben size (Hilal Eczanesine) gidiniz, Kemal K. Aktaşın 
Zümrüt damlası kolonyasının erkeğinden bir şişe alınız demiştim siz 
bana dışı kolonya getirmişsiniz. Evet Baharçiçeği de olsun, Kenıal 

Aktaşın Gö11lü de •.. güzeldir, bir şişe de Gönül kolonyası isterim •. 
................................................................................................................................................................................................... 



Bovven Rees 
ve şürekası 

Messageries 
Maritimes 

Um dal 
-*-· 

UllUldDDdZ 

Olivier ve Deu tsche Le- Sperco 

-+
CUHARD 1.İNE -*

KVMPANYASJ 

ACENTALICI LTD. 
Şürekası vante Linie Vapur Acentası 
-~· - - 1 - -·-

.... ,,cı KORDON REES G. ·M ••• H. HAJIBURG ~aurtcA s. A. DJ 
L VE GLASGOV HATl'I 

ANGHYRA vapuru 20/ 22 .;ustos BlNASI rEL. 2UJ HERAKLEA vapuru 14 ağusto.tan 19 NAVIGArlONE 
THEOPHILE GAUTİER vapuru 2S arasmda beklenilmekte olup Rotterdam LONDBA. HUU ~7 tustoeta ağustoea kadar Rottıeıdam Bremen w BRIONi motöril 14/8 tarihinde saat 

için ~~ vap~ •H 1 i . Hamburg limanları için mal alacaktır. 8 de gelerek 15/ 8 de saat 17 de Pire, 
vapuru 20 eylUl tarihinde tanbul, Pire, Napoli ve Marsilyaya luv yük alacaktır. g~~p !~ e a ar Lon a ve u çın THESSALİA. vapuru 28 ağustostan 3 Korfo, Porto, Brindizi, Valona, Draç, 

Liverpooı w Gfasgov için mal ala- reket edecektir. BALKAMLAR AWI yü • ._.E1~~-..u.ır B .ııa -ı eylltle ~ B.otterdam, Breınen ve Gravoza, Spalato, Zara, Fiyume, Tries-
11.ATTI &dY. ~ .... &. Hemburg limaıı1an içbı mal alacakta-. ite ve Venediğe ıı.rebt eder. 

vapurlann muvuallt tarihleri. Her türlü izahat ve malfunat için Bi- ZETSKA PLOvtDBA OPORTO vapuru 30 ağustosa kadar ARCTURUS vapuru 11 eylO.lde 17 LERO motörü 17/ 8 tarihinde gelerek 
ve navlunlan hakkında acenta rinri Kordonda 158 numarada LAU- A. D. KOTOR Liverpool ve Glasgov için yUk alacaktır. cylCıle kadar Rotterdam, Bremen ve ayni gün Patmos, Leros, Kalimnos, ls-
llt altına giremez. Daha fazla KENT REBOUL ve ŞEBİKİ vapur acen- nl.OTCEJIH DEUTSCRE LEVANTE - ıJN1E Hemburg limaolan için mal alacaktır. tanköy ve Rodosa meket eder. 

almak için T. lloftD Kem ve Şr. tammı mürauat edilıaesi rica olanur. Vapuru 12 Alustos 939 cumartesi gil.- DELOS vapunı 23 ağustosta Ham- BELGRAD vapuru 25 eylO.lden 2 ilk VESTA \-apuru 20/ 8 tarihinde gele-
telefon numarasına mUracaat TELEFON : 2 3 1 5 nU Köstenceden gelip 13 alu!tos 1939 burg, Bremen ve Anversten gelip yük ilk teşrine kadar Rotterdam, Bremen ve rek ayni gün Midilli, Sel!inik, Dedeağaç, 

pazar giinü saat 12 de: çıkaracak... Hamburg limanlan için mal alacakttr. İstanbul, Burgaz, Vama ve Köstenceye 
Pire - Arnavutluk limanları - Kotor- LEVANTE vapuru 9 ilkteşrinden 15 hareket eder. r-•--------------.-1

----... •• Dubrovnik-Sp~t Venedik ve Triesteye H Whı•tta)] ilk tcp'ine kadar Rotterdam, Bremen ve 

T hareket edecektır. • ve Hamburg limanları için mal alacaktır. ROYALE NEERLAN . C. Ziraat Bankası ANGL:::ımAN şürekası oEN NoasKE MıooEı.- oAtsE KVMPAHYA.rı 
PİRE MARSJLYA ve PİRE Bl'!.'YRUT _ __ HAVSl.İlf.JE, OSl.O ULYSSES vapuru 15/ 8 tarihinde ge-

KaraJuş faPifll: J888 HAYFA - İSKENDERİYEYE ha~ TELEFON: 3120 BOSPHORUS vapuru 30 ağustostan terek Burgas, Varna ve Köstence liman-
lermayesi : 100.000.000 Türk lirası.. nC:UR~ ~İTY· ı~OKs VAPURlsU de 'J'HE MOSS-HUrCHİSON 1 eylUle kadar Diyep ve Norveç liman- ları için ~·ük alarak hareket edecektir. 

l\larsılfa ıçın Beyrut-lla)' fa· kcn- İ İ 0 ....... +o:s 21 • 'abe ve ajan adedi: 262 hareket tarihleri deriye için hareket r.ıNE ı, M TED hın için mal alacaktır.. PY ıvııu..ı ~ vapuru 18/939 tari 
Zinıl ve ticari her aevi Banka muameleleri tarihleri IİVERPOOL - GLASGOV VE (Bu vapur Norveç limanları için ancak hinde gelerek Rotterdam, Am.sterdam ft 

t ARA BbdKTtRENLERE 28.800 LtRA 24/ 8/ 1939 18/8/1939 BRlsTOL hattı :n ağustosa kadar tahmil edecektir.) Hnmburg limanları için yük alarak ha-
mRANıYE VERECEK 7/9/1939 1/ 9/1939 ETRİB vapuru 4 eylülde gelip Liver- BALK.İS vapuru 25 eylıllden 28 eyl<i- reket edecektir. 

t bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en az. (50) 21/9/939 15/9/ 939 pul ve Glasgovdan yük çıkaracak ve le kadar Dieppe Dlinkek ve Norveç li- ULYSSFS vapuru 4/ 9 tar.ihinde 
buJunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plAnn göre ik- GOULANDRİS BROTHERS LTD. ayni zamanda Liverpul ve Glasgov için ınanlan için mai alacaktır. gelerek Rotterdam, Aınsterdam, Ham-
e dağıtılacaktır : PİRE mnl alacaktır. BOSPHORUS motörü 25 ilk teş- burg limnnları için yük alarak hareket 

t Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira uNEA BELLASn isbrandtsen • Moller rinden 28 ilk tcşrine kadar Diyep Dün- edecektir. 
4 • 500 • 2.000 • Lüks transatlantik vapuru ile Pire Line: • JıilevyorJı kerk ve Norveç limanlan için yük ala- HE B M E S vapuru 18/ 9 tarihin-
e • 250 • 1.000 • Nevyork hattı... DAiFA. İSKENDERİYE • NEV-YORK caktır. de gelerek Rotterdam, Amsterdam ve 

• • lOO • 4.ooo • Pire • Nevyork seyahat müddeti 12 gün PIDLADELPHİA HATTI O. T. R. T. Hnmburg limanları için yük alarak ha-
• 50 • 5.000 • Nevyork -.fuan için hususl ~~er.. GERTRUD vapuru ağustos nihayetin- KASSA motöril 15 ağustosa doğru reket edecektir. 
• 40 • 4.800 • Pireden hareket tarihi de gelerek, Hayfa, İskenderiye, Nevyorlc bekleniyor. Tuna limanlan için mal ala- henslıa Orlent IJnlen 
• 20 • 3200 • 3 Eylıll 1939 ve Philadelphia için mal alacaktır. caktır. BRAGELAND motöril 15/8 tarihinde 

DlkuT: S-plarındak:l paralar bir sene içinde :SO liradan aşağı dilşml- Gerek va~r.14nn muvasalAt tarihleri. GUDRUN MAERSK vapuru 10, 12 SZEGED motörü Ağustos sonlanna gelerek Rotterdam, Hamburg ve Skan-
.-ıı- 0ıcramı,. Çlkbll takdirde y{lzde 20 fazlasiyle verilecektir. gerek vapur umnleri ve navluDlan bak- eylMde l'elerek Hayfa, İskenderiye Nev- d v L_1_1 • T 1' anla ;..ıw. dina\irya limanlan iri" •. nı. alarak hare-.. k d t b. ı,• .. al . ogru ~enıyor. una _ım ___ n -..-. r- ~...,. ,_..._.-.le t .ıeıa, ı BJiffU, ı B.irind Unaa, ı Mart ve ı lluiran tarih- m a acen a ır 1 -.~ 1at tına gıremez.. york ve PhUndelphia için mal alacaktır. 1 ala ktJ ket edecektir. 

f"lll..._ çeldlMtktlr. • . Daha Caz~a tafsilit almak için Birinci Gerek vapurların muvasalat tarihleri, m~UN: m:~ 7 eylölc doğru bekle- VİK.İNGLAND motörü 22/8/939 tari-

r------------~-----~--~-~·- K~~ W n~~ ·~il·~~~~~~~~~~ . Tunalimanlan'"mal~-~hind lkRttrdamHb - . nıyor. ıçın 1W1a1Aur. e ge ere o e , am urg ve 
------------·-------------~~-~~A~~~~m~~t~ta~ot~~~~~o• ~ eERV~E~A-~ı~E s~~a~ı~n~~~~ 

edılmesı nca olunur... tafsilAt almak için H. VHITl'AI. v~ Şsı: ~ • .., .._ A& A ... hareket edecektir. 

B R l S T O L Telefon : 4072 Mudflriyet 3120 No.hı telefona müracaat edılmesı ROVMAJJI 

Be yoğlunda 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

• 

OSMANIYt 
Sirkecide 
••••••••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en e&ki otelcisi 
•• 

B. Omer Lütfi Bengü 
d i r 

Telefon • 3171 Acente nca oıunur. BARDALAND ınotörü 31/8/939 tarl-
. DUROSTOR vapuru 2 eylMde belde- hinde lerek. Rotterd Hambuıs ve 

niyor. Köstence, Kalas ve Tuna liman- Skan.ı:vya limanlan ~ yük alarak 
ları için mal alacaktır. hareket edecektir. 

ARI\IEMENT TEWF1K 
ANGLE MABRO vapuru 9 ağustosta BORELAND motörü 13/ 9/939 tari-

1._ 1_1 • K'·stc Kal . . 1 hinde gelerek Rotterdam, Hamburg ve 
ucıuenıyor. o nce ve as ıçın ma k dina limanları ·..oı.. 

S an vya ve Norveç ı~ 
.uacaktır.. k alara1c: h k edeceitir 

Vapurların hareket tarihleriyle nav· yü are et · 
lunlardaki değişikliklerden acenta me- SAGOLAND motöril 28/ 9/939 tari-
suliyet kabul etmez. hinde gelerek Rotterdam, Hamburg ve 

Daha faz.la ınfsilAt için ATATURK Skandinavya limanları için yilk: alarak 

caddesi 148 No.da W. F. Heney Vnn Der hareket edecektir. 
z~ ve Şst. Vapur acentalığına m~ca· ZEGl.UGA POLSKA 

Her kesiu kullaacbP ve beğendiği traı bıçağıcbr at edilme.sı rica olunur. lııırnpanyası 
TELEFON : 2001/!008 LEV ANT vapuru 25/ 81939 tarihinde 

44 Sen z lilr lecrübeli idaresile bütün m~terilerine kendisini 
eewclia lliuttir •••• lzmir inhisarlar Basmüdürlü- Det F orenede 

gelerek Anvers, Damia ve GG)'Dia i
manları için yilk alank hareket ede-
cektir .. ~ miaafir blanlu evlerindeki rahati bulurlar .. latanbulda 

Ete ve lzmirliler hu otellerde buhı,arlar •.. 
Hu.u.iyetleri çok olan hu otellerin fiyatlan da rekabet kabul etmi

,..,_ derecede ucuzdur.-

S ~çları dökülenlere Komoien Kanzuk 
~ 1 
~~ a ı t dökiilmcsinc \ 'C kcpekJcnmesine mini olur. Komojen saçların kök-
"" f uv,·etıendirir ve besler. Komojen saçların pdasıdır. TabU reıiklerinl . " . . . . 

• 
., H 1 gunaen: 

3437 sayıh kanun hükümlerine uygun olarak tütünlerini denk ya
pan Givurköy (Buca, Cumaovan, Değirmendere, Bozyab, Kara
bağlar) ve ödemit tütün ekicileri arasında, ayni bnunmı 17 inci 
maddesine göre, lzmir ve ödemif emanet ambarlannda 19/ilktepin/ 
1939 perşembe günü aaat on beıte bir müsabaka yapılacaktır. 

Müsabakada birinci, ikinci geleceklere para Ye takdirname, üçün
cü, dördüncü, be,inci geleceklere yalna birer takdirname verilecek 
ve bu ekicilerin adlan, soyadları, köyleri mahalli gazetelerle ilin edi
lecektir. 

Mütababda tunlar tetkik edilecektir. 
A - Denklenle eBer, nevilerin aynlmaa, ezik, bu.k, hestahkh, 

fena, ye,il, çürük, yanık ve sair yaprakların aynlmq olması, 
B - Denklerin temizliği, intizama, 
C - Kalite, mentee göre, benzerlerine kİyuen nevi, içimi, kokmu, 

yanması, rengi, yeıilliği, ineliği, elestikiyeti ve daha hqka vasıflan, 
Müsabakaya girecek olanlar. 
1 - 16/ilkte,rin/1939 pazartesi gününe kadar mahalli inhisarlar 

idaresine bir dilekçe ile müracaat ederek kayıt olunacaklardır. 
2 - 19/ilktqrin/1939 gününden önce; 
A - Adlannı, soyadlarmı, köylerini, kontrol cüzdan numaralannı, 
B - Tohumun cinsini, • 
C - T arlalannm, yerini ve geni§liğini, 
D - Tarlanm, kır, taban, veya ovada olduğunu. 
Tütün denklerinin üzerine yazarak mahsullerini mahalli emanet 

ambarlarına teslim edeceklerdir. 
16/ilrtefrin/1939 gününe kadar inbiaarlar idaresine kaydolunmı

yan ve 19/ilktetrin/1939 dan önce tütünlerini mahalli emanet am
barlarına getirmiyen çiftciler müsabakaya gİremiyeceklerdir. 

15, 17 2993 (1684) 

Anbar inşaatı 
Toprak Mahsulleri Ofisınden: 
1 - Ilgın ve Sarayönü İ,taayonlannda yapılacak anbar, idare binasi 

ile bmıa müteferriğ itler kötürü olarak kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulmUflur. · 

Keıif bedelleri Ilgın için 6392.8,48, Sarayönü için 63176,36 liradır. 
2 - Eksiltme evrakı ( 6,5) altı buçuk lira mukabilinde Ofis umum 

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

sında yapılacaktır. Teklif mektuplarını ha.i 7.arilar makbuz mukabi
linde Ofisin muhaberat Servisine teslim edilecektir. 

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

5 - istekliler teklif evrakı meyanuıa ~ye kadar yapbldan bu 
gibi işlere ait veıikalan ve eksiltmeye girebilmek için Ofiaden alacak
lan ehliyet vesikumı koyacaldardır. 

6 - 1 inci maddede yazılı infaat ayrİ ayn kimselere ihale edile-

Dampskibs - Selskab Holklnda .uua.aıı
Rattt --&-

S P RİNG F O NTEİN vapuru 30/9/938 
COPElfBAGB• tarihinde aAvusturalya ve Yeni Zelan-

ON BEŞ G"ONDE BiR MUNTAZAM da limanları için yük. alarak hareket 
SERVİSLER edecektir. 

ANVEaS - .arıBll.DAM - DANi-
MA&KA - BAL'DK - SKANDINAVİA SERViCE MARll'!llE 

S/s. ALGARVE Ağustosun eon Roanıaı. ~ 
haftasında yUk alacakbr. PELEŞ vapuru 1 EylO.l 13t tarihinde 

TUNts motöri1 EylQliin birinci hafta- gelerek Malta, Cenova ve Manilya li-
sında yük aı..-..r. rnanları için yUk ve yolcu alanlc bare-
Slctı.b:N mot&il Eylöliin üçüncü ket edecektir. 

haftumda yük ahıcaktır4 N O T : 
BROHOLM motöri1 ilktepinin birin- İlAndaki hareket tarihleri ile n.avlun-

ci haftasında yük alacaktır. !ardaki d~klerden dolayı acenta-
Fazla tafsilit için Fevzi pap bulvann- mız mesuliyet kabul etmez. Daha fazla 

da No. 7 (Osmanlı Bankası ittisalinde) tafsillt için İKİNCİ KORDONDA FBA
t J. NAHUM acenteliğine müracaat TELLİ SPEBCO vapur acentasına mU-
edilmesi.. racaat edilmesi rica olunur. 

TELEFON : 33M TELEFON : !904/Ztei 

Sıhhat 
• BAŞTURAK Büyük SUepçioilu bam karpamda.. 

"'' Urla tahaffuzhanesi müdürlü-
ğiinden: 
1 - ~· konulu İf: Urla hlhaffushaneai dlılailincle tepbirbane, so-

yunma, ciYinıne, 1abnma, llfl dairelerinde ,.aptD"llacak kalorifer t~İseb. 
2 - M"t.a-z ıa ketif bedeli: 4629 lira 71 lnıırutblr. 
3 - Eluiltmenin tekli: Açık olarak ,apdac:aktır. 
4 - Muvakkat teminat: 339 lira 73 kurut olup makbuz mukabilinde 
Urla~ vemuiııte yatU11.caktw. 

5 - Eluiltmenin nerede ve hangi gün yapılac:aiı: lbale 25 A;ustoı 939 
Cuma giini aut 11 de Urla tabaffuabaneai binaamda 1apdaaıkbr. 

İte eireceklerin kanunun ta)'İa etmİt oldaiu vesaiki ibnz etmel-1 liaundır. 
istekliler kqifıwneyi ve fU1nameyİ sönnek üzere her sün Urla tahaffuzba
nesine miiracaat edebilirler. 



SAlllPSJe 17 Aiustos Per$embe ıo~ 

imdi sıra Macaristana mı geldi? 
Macaristanda hava _birdenbire değişti Macar vatanperverleri memleketleri 
nin hazır bir lokma gibi Almanya tarafından yutulacağından korkuyor/at 

MACAR ÇiFTÇi PARTiSi REiSi DiYOR Ki: 

Tehlikeli anlar yaşıyoruz 
Macarların vazifesi her ne olursa olsun 
vatanlarını, istiklallerini korumaktır 

Paris 16 (Ö.R) - Fransız gazeteleri 
Salzburg ve Berştesgaden mülakatların
dan çıkan neticeyi tahlil ederek Macaris
tanın istikbalinden endişe ile bahsedi
yorlar. Duçenin Macaristanı yalnız hı
nk.arak Macaristan meselesinde Alman
yaya serbest bir kart verdiğini beyan 
ediyorlar. 

Filhakika Macaristanda hava tama
men değişmiştir. Şimdiye kadar mihver 
devletleri lçln müspet d~ünceler aşı
yan Macar milliyetperverleri şimdi Al
ınanyaya karşı menfi düşünceler besli
)orlar. Almanyanın ergeç Macaristam 
~olay hazmedilir bir lolona gibi kursa
ğına indireceğinden korkuluyor. 

Macar çiftçi partisi reisi neşrettiği bir 
makalede diyor ki: 

- cTehlikeli dakikalar yaşıyoruz. 
Macarların vazifesi vatanı ve istiklali 
korumaktır.> 

Londra 16 (ö.R) - Peşteden alınan 
telgraf haberleri çok şayanı dikkattir. 
Macaristanın Alrnanyanın niyetlerine 
karşı ciddi şüpheler uyanmıştır. Bütün 
Macaristan, dostluk maskesi altında bir 
tazyik çenberi kurmağa çalışan Alman
yaya karşı koymak düşüncesi içindedir .. 
Almanyanın mukaddema Avusturyaya 

Macar bQ.§1.ıekiLı 

yaptığı gibi Macaristana karşı da eko
nomik ve askeri tazyik yaparak nüfuzu 
altına almak istiycccğinden bahsedili
yor. Hiç bir Macar milliyetpcrvcri bu 
vaziyeti kabul edemez. 

Peşte 16 (ö.R) - Askeri mahfillerde 
beyan edildiğine göre Macar askerinin 
Leh askerine karşı silah kullanmasına 
hiç bir veçhile imkfin yoktur. Macaristan 
istiklnlin manasını müdrik milliyetper
verlerle doludur. 

Berlin 16 (A.A) - Salzburg goruş
melerinin son bir ihtar teşkil ettiğini ha
tırlatmakla beraber Alman matbuatı Al
man noktai nazarının garp memleketle
rinde yanl~ anl~ılmış olduğundan şi
kayet etmekle iktifa eylemektedir. 
Deutsche Allegemeine Zeitunz diyor ki: 

«Faris ile Londra, Danzigin statüsü 
meselesini müzakereye hazır bulunduk
larını bildiriyorlar. Fakat Paris gazete
leri Polonyanın hnklarırun muhafazası 
lazımgeldiğini tasrih ediyorlar. Bu hal, 
demokrasilerin icap eden neticeleri is
tihsal etmekten henüz uzak bulunduk
larını gösteriyor. Bu vaziyet ise, Polon

yanın hattı hareketini sertleştirmekten 
başka bir işe yaramaz. Demokrasiler 
daima Polonyanın haklarını öne sürdük
leri halde Almanynnın ve Danzigin hak
larından hiç bahsetmiyorlar. Garp dev
letlerinin 1939 da 1919 daki zihniyetle 
mi hareket ettikleri keyfiyeti suale şa
yandır. 

Sovyetlerle görüşmeler 
Diplomatların yapmadıkları işi Erki
nıharpler çok yakında yapacaklar 

Parie 16 (ö.R) - Moskova telgraf
lan lngiliz - Fransız - Sovyet askeri mü
zakerelerinin çok müsait bir hava içinde 
eereyan ettiğini bildiriyorlar. 

Müzakerelerde lngiliz Amiralı, Fran
eız generalı ve mareşal VoroıiJof bir ma
• ifgal etmekteler, heyetlerin diğer yar
dımcı halan da baıka bir masada ça
htmaktadırlar. 

Toplantılar, Sovyet hariciye komiser
liğinin büyük ziyafet salonunda yapıl

maktadır. Fransız murahhas heyetinden 
gelen haberler müzakerelerin cereyan 
tarzının çok iyi olduğunu göstermekte
~ir. 

Fransanın Moskova aefiri tarafınran 
fngiliz ve Rus heyetleri ıerefine bir ak
f8m ziyafeti verilmiıtir. 

Londradan gelen haberlerde lngilte· 
renin, Sovyetlerin müzakere mevzuu 
tızak prkta bir Sovyet - Japon rnüsellah 
ihtilafı üzerine de teşmil etmek istedik
lerine dair bir malumat yoktur. Bu pyi
alar, Sovyet hükümetinin eon günlerde 
!uzak prktaki kuvvetlerini takviye etmiı 
olrnuından çıktığı zannolunmaktadır. 

Zira yine verilen haberlere göre iki gün
denberi dış Mogolistanda japonların 
Sovyet - Mogol kuvvetleri arasında bü
yük bir harp olmaktadır. 

Moskovada müzakere eden Ingiliz ve Fra.nsık askeri heyetleri 

lngiliz - Fransız - Sovyet görüşmeleri- aaat 1 O dan 14 e kadar devam ediyor. 
ne aahne olan bina gizli polis teıkilatı Heyetler, evvelce kararlaşhrıldığı üze
tarafından çember içine alınmııtır. He- re günde iki toplantının güç olduğunu 
yet azasından dııarı ile temas pek müı- anlarnıılardır. Filhakika sabah 1 O dan 
küldür. üç üç buçuğa ve 17 buçuktan 20 ye ka-

Londra 16 (ö.R) - Dey1i Telgraf 
gazetesinin Moskovadan istihbaratına 

nazaran Moskovadaki askeri konuşma
lar ciddi bir terakki eseri göstermiştir. 
Oiplomatlann yapamadığını dürüst ko
nuşan askerler en çok bir hafta sonra 
yapacnklnrdır. Netice müsbet bir yol ta
kip ediyor. 

Bugün FranslZ maslahatgüzarı Lon
drada Lord Halifaksı ziyaretle uzun bir 
görüşme yapmıştır. 

Bu görüşmede askeri heyetlere gönde
rilecek yeni talimatın mevzuu bahis ol
duğu sanılıyor. 

Moskova 16 (A.A) - Havas: 
Fransız ve fngiliz askeri heyetleri Vo

roşilof ve arkadaşları ile günde ancak 
bir toplantı yapmaktadır. Bu toplantı 

iki Amerikalı haydut 
Güpe gündüz iki banka memurunu soydu
lar. Bütün Amerika polisi haydutlar pşindee 

Longbeach -Nevyork devleti- 16 (A.A) - Silahlı iki haydut, çan
talarında takriben 70,000 dolar bulunan iki banka memurunu güpe
gÜndüz soyduktan sonra otomobille firar etmişlerdir. 

Polis, haydutları civar devletin arazisine geçmeden 
edebilmek i in elinde bulunan bütü ler· 

dar iki toplantı yapıldığı takdirde he
yetlerin kendi aralannda görüşmeğe va
kit bulamadıklarını müşahede etmişler
dir. 

Bu askeri müzakereler etrafında mu· 
hafaza olunan mahremiyet, siyasi mü
zakerelerdekindc;n bittabi daha şiddetli
dir. Mnamnfih Fransız ve Ingiliz müza
kerecilerinin intibaı mükemmel olduğu 
sarahaten anlaşılıyor. 

Roma radyosu 
--1:?

Uydurma bir haber 
daha neşretti... 
Roma lG {Ö.R) - Ingiltere ve Fransa 

hükümetleri şarki Erdün Emiri Abdul
lahı müstakil Şam krallığının başına ge
tirmeği karar~tırmışlardır. Müstakil 
Şam krallığı Suriye, Maverayı Erdün 
ve Filistini birleştirecektir. 

Yeni Asır - Roma radyosunun ver
dn u h 

Ingilterenin kararı kat'idir 
• 

Yeni bir''Münih,,yaratmamağa sureti 
katiyede azmetmiş bulunmaktadır 

Londra, 16 (Ö.R) - Hitler - Ciano 
mülfikatından ve bu mülakat etrafında 
çıkan şayialardan bahseden Londra mat
buatı diyor ki : 

•İngjlterenin vaziyetinde değişmiş bir 
şey yoktur.. İngiltere yeni bir Münih 
ynratmamağa sureti kat'iyyede azmet
miş bulunmaktadır.. Ve kendi tarafın
dan garanti verilmiş milletleri bütün 
kuvvetleri ile müdafaa edecek ve bu 
milletlerin istiklallerine bir darbe indi
rilmesine asl~ müsaade etmiyecektir. 

Paris, 16 (Ö.R) - Varşovadan yeni 
dönen Leh sefiri Lukaseviç bugün bay 
Bonne ile görü§müştür. Bu mülakat es
nasında iki diplomat beynelmilel bütün 
meseleler hakkında teatii efkarda bulun
muşlardır. 

Leh sefiri bu münasebetle Varşova 

hükUmetinin noktai nazarlarını da Fran-
sız hariciye nazırına bildirmeğe fırsat 

bulmuştur. 

Haber alındığına göre bu mülfıkatın 
esas mevzuunu Ciano, Ribbentrop ve 
Hitler görüşmesi ve akisleri teşkil et
mektedir. Ayrıca milletler cemiyetinin 
Danzig fevkalade komiseri Brukhardm 
Führer tarafından kabulünün de bu 

1 

Milletler cemiyeti Dan..--ig fevkalade komiseri Brukhard 

vaya hareket etmiştir. kat bu kuvvei kaTibeye gelmi§tir. 5'!: 
Danzigde Cemiyeti akvam komiseri- istiyen büyük milletler hazırlıklarırıı •

nin de iştirakiyle yapılacağı bildirilen mamlayınca, alakadarları konuşrrıa ıfl .1 
mUlakat bugün yapılmamıştır. sası başına davet edecekler ve n°1:.,,. 

b·ıoıt Bugün yapılan temaslar, Dall2igde prtlar altında mukabil şartlarını ı 

Lehistanın kontrol hakkını iade mesele- ceklerdir. _H 
mülakatta görüşülmüş olmasına mu- hcl-

sine inhisar eylemiştir. Bu şartların bir harp meselesi i . •~"' hakkak nazariyle bakılmaktadır. 1lA 1ı~r 
D. N. B. Danzigdc yapılan temasların na yarıyacağı zan edilmemelidir. ıv•'L" 

B. Bonne, İngiliz hariciye nazırı Lord ~ taıı.V normal bir seyir takip ettiğini bildiri- leri zehirliyen ve nefis borularınoa ... 
Halifakstan aldığı malllmatı da yine bu ,r~ yor. !uslar meydana getiren bu topsuz ve 
görüşmede Polonya sefirine biJdinniştir. Danzig, 16 (Ö.R) - Geçenlerde bir siz harp ilanihaye devam edemez. 
Sefir Lukaseviç te Dnnzig fevkalade ko- Polonya hudut memw·unun ölümü ile V lG (A A) O ln Sil' 
miserinin Hit1eri ziyaretinden avdetin- neticelenen tahkikat neticelenmiştir. arşova, . - ppe - t1' 
d be hird k' Leh k · · il yadan bildirildiğine göre Alınan ~ 

e ser st şe e ı orruserı e Hudut memurunun yanlışlıkla Danzig kamları Rybnik mıntakasında hudll • ..I 
yaptığı görüşme hakkında bay Bonne- serbest şehri hududuna dahil olduğu kapamışlar ve telefon muhavereleP"" 
ye izahat vermiştir. anlaŞllmıştır. kesmişlerdir. 

Gerek Berştcsgadendeki Ciano - Hit- Danzi, 16 (Ö.R) - İtalya propagan- Diğer cihetten Al1?1an polisinin y~ 
ler ve Hitler Brukhard görüşmeleri ve da nezareti daire şeflerinden marki Jüs- Silezyadaki Polonyalıların pasap0~rı
gerek Brukhardın Danzig Leh komiseri tinyani Danzige gelmiclir. 

-s• nı geri aldığı bildirilmektedir.. · 4 
ile yaptığı görüşmeler etrafında çok sı- Londra 16 (ö.R) - Times gazetesi 1 ~ 

mnkamlan bu vesikaların kontro .. d-
kı bir ketumi?"et muhafaza edilmektedir. Danzig meselesine tahsis ettiği bir ma- d ~ 

P · 16 (ÖR) z dild'U' .. mek üzere alındığım ve yakın a ~ 
arıs, · - anne ıgıne go- kalede Polonya ve onun dostlarının d edil k1 · 1-..,P""' lerine ia e . ece erini soy ıp.o• . _,,. 

re Hitler, Milletler Cemiyetinin Danzig Danzig meselesinin sulhan hallini gönül- ioı;eler de şimdiye kadar hiç bir pasa~· 
fevkalade komiseri ile görüşmesinde den arzu ettiklerini yazarak mare .. al ,. iade edilmemiştir. 
Almanyanın Danzig üzerindeki müddei- Smigli Ridz'in bir sözünü hatırlatıyor. • -dl 

t d t k.r l rt b. Bu tedbirler, Polonyaya çaııJ'-:.0 ya ın an e ar ve ısrar a ve se ır Genç Leh Mareşalı beklemenin ve ne- ,stt1' 
1. 1 bahs ım· t' gitmeği Adet edinen Alman SUeıY ..w 
ısan a e ış ır. ticeye intizar etmenin faydalı olacağına p ... 

Londradan gelen haberlere göre bu kanidir. daki Polonyalıları mutazarrır etııı 41-
mültıkat tahminen yarım saat sUrmüş ve Taymis makalesine devam ederek di- dir. Çünkü, bunlar pasaportları olın' lf' 
bu müddet zarfında yalnız Hitler ko- yor ki: ğı için bundan sonra memleketten 

rılamıyacaklardır. 
nuşmuş ve Brukhard sadece dinlemekle -c lngiltereye gelince o, verdiği aö-
iktifa etmiştir. Şayialara göre bu görüş- zü yerine getirmek ile mükelleftir. Her 
me müsbet bir netice vermediğinden §eye rağmen bir sulh cephesi teessüs et
Milletler cemiyetinin mümessili hayal miştir. Ve müsbet it görecek bir rasanet
sukutuna uğramıştır. tedir. Sulh cephesine iştirak eden devlet-

Paris, 16 (Ö.R) - Danzigdeki Polon- ler, sulhu korurken her türlü cebir hare
ya komiseri bugün Danzig senato reisi- ketlerine karşı koyacaklardır. 
le bir görüşmede bulunmuş ve neticesi- Sulh cephesi devletleri askeri hazırlık· 

Beyaz lıitabı tenlıll od' 
Cenevre, 16 (Ö.R) - Siyonist l< 1J1)" 

ı·esi reisi Dr. Vaysmanın riyasetinde)>~ 
gün toplanarak İngiliz beyaz kitabı~ 
kında bir '1Utuk söyledi. Dr. VaY ııtJ'" 
beyaz kitabın yahudilerin hayati b 

nl hükümetine bildirmek üzere Varşo- !arını henüz tamamlamış değillerdir. Fa- nru çii,rnediğini beyan etti. ~ 

~--------------------------------------------------------------------'"-----------

1 tal yanlar beli içindeler 
Arnavutlukta çeteler Italyan asker

lerine duman attırıyorlar 
Paris, 16 (Ö.R) - Arnavutluktaki 

İtalyan işgal kuvvetleri hemen her gün 
yeni bir zorlukla karşılaşmaktadırlar .• 
Genç Arnavutlar tarafından teşkil edil
miş olan çeteler dağlık mıntakalarda 

kendilerini takip eden İtalyan askerleri 
arasındaki münakaleyi sık sık sekteye 
uğratmaktadırlar. 

İtalyaıılar kara kuvvetleri ile ba§a 
çıkamadıkları Arnavut çetelerine karşı 
hava kuvvetlerini kullanmağu mecbur 
kalmaktadırlar. 

Arnavutluğa gelmiş ve bir müstemle
ke gibi yerleşmiş olan İtalyan kolonları 
burndaki asayişsizlik ve huzursuzluk
tan bUyük bir ümitsizlik içindedirler. 

Söylendiğine göre DUçe bu havalide 
sükunu temin için cezri tedbirler alma
ğı kararlaştırmıştır. 

Arnavutlukta. Italyan i§gal kuvvetleri . t]c rtıer 

yıkiyle yerleşmiş değildir. Bir şehirden men yerleşmiş değillerdir. Zır~~ıcn rtıll" 
diğer şehre nakledilen askeri kuvvetler gul olmak üzere İtalyadan getırı }ttaaıt"' 
daima tank himayesinde gitmekte ve hacirler, huzur içinde çalışaınanın 

Londra, 16 (Ö.R) - Kudüsten bildi- yoldn yerli çetelerin sistematik surette Iar.. . dııct"' 
l d ~ ·· ıtnJyan 

riliyor : tecavüzlerine maruz kalmaktadır. Haber a ın ıgına gore nl 
İtalyan ordusu, Habcşistanda dalına Bu sebepledir ki İtalyanlar şimdiye törü, Trablus umumi valisi ın1,~ı::~e g 

• va .ı.u.ıc.--


