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Adliye Vekili Jmralide 
İstanbul 18 (Hususi) - Adliye Vekili 

B. Fethi Okyar bu sabah lmrali adasını tef
tİ§e gitmiftir. 

·------' Yeni Aur Matbuımda ~ • 

Kültiirparkm en değerli hatırası: Jnö11ii, re/ikası ve çocukları ile Kül tiirparkta istirahat cd~yorlcı.r 

Salsburg ve Bc.rştesgaden g~rüşmcle
rinden sonra totaliterler, bir banş sun
dajı yapmak, gergin sinirler üzerin~ bir 
~ılb rüzgtin estirmek, zemin ve zama
tıı münasip bulurlarsa yeni bir l\fünih 
anlaşma 1 yaratmak tecrübesini yaptılar. 

Uçurulan balon şu idi : 
Askeri hazırlıklar için otuz günlük 

bir mütareke yapmak; Frnnsıı, İngiltere, 
J\Irnanya ve İtalya hariciye nazırmnn-
d 

Cfüııhurrcisimiz, diin Karaağaç ı&.a.:yon b nauı un. nde 
an mi.irekkep bir konCerans toplamak, İstanbul 18 (Hususi) - Geceyi husuı:i trenlerinde geçiren 

l>anzig meselesine ha~ yoliyle bir hal Milli Şef lnönü bugün öiHeden evvel vilfıvet nümune fidanlıi?m-
taresi aramak... da ikinci bir gezinti daha yapmışlardır. Reisicümhurumuz ö2le 
Eğer müsnit neticeler istihsal edilirse yemeklerini hususi trenlerinde yedikten :so:ıra saat 13,50 de ma~ 

alınan knrarlan Polonyaya tebliğ ile be- nevra sahasına hareket buyurmuşlardır. Milli Sefin aahadan 
Kırklareline feref vermeleri muht-e"'- T • ;.,, 

t'aber mesaiye devam eylemek.. Edirne 18 (Hususi) - Edirnelilerin • .,.. _ _.._ 
Demokrat memleketler gerçi resmi bir büyük bir jştiyakla beklemekte olduğu 

teşebbüsle karşılaşmadıklarını tebarüz Milli Şef Inönü yanlarında b~vek.il Re
titinneklc beraber böyle bir teklifin fik Saydam ile Milli müdafaa vekili ge
lsla münakaşa mevzuu olamıyacağını neral Naci Tınaz, Trakya umumi müfet
bcY&llda ittıfak eylediler. tişi Kazım Dirik, umumi katipleri Ke-

Totaliterler, İngiltere ve Fran.~a mat- mal Gedeleç ve maiyetleri erkanı oldu
buatuun bu suncJaja karşı takındıkları ğu halde dün saat 12,40 ta otomobille 
'İddi ve şiddetli ta\•n görünce teklifin buraya gelmişlerdir. Cilmhurreisimiz 
llsılsızlığını müstacelen beyana koyuldu- şehir medhalinde umumi müfettişlik baş -
lar.. mil§aviri, vali, belediye reisi, mülki ve 
Banş cephesi barış sıındajı şartlarının askeri erkan ile mektepliler ve binlerce 

bıiinakaşaya değer mahiyet taşımadığı- halk tarafından karşılanmış ve iki mek-
111 ve mütecavizler de yalan olduğunu tepli tarafından birer büket takdim edil-

heyan edince akla şu sual gelebilir : miştir. 
Şu halde bn haberin kaynağı neresi- Üç dakika süren kısa bir tevakkuf-

dir? •• tan sonra yollarına devam buyuran 
Bu sualin cevabı tekliflerin içinde Milli Şef Kıyık yoliyle ve Saraçlar cad-

lbiiıtdemiçtir.. desini takiben şehrin içinden geçerek 

Jlz "rdede 
---<:;----

~t.anhulda olduğu 
gi hi ha va kor ınıa 
deneınesi yapılacak 
İstanbul, 18 (Hususi) - Bumda 

yapıbcak hava hücumu denemesi 1 
l hnzdiklan Ul."ll~mıdır.. llcr fuı tcc-ı 
l ·-- SONU 3 Uncü SAHİFEDE ··-

_.._ - -

Tekliflerin mahiyeti totaliterlerin şim- doğruca Karaağaca gitı:n.işlerdir. 
diye kadar takip eyledikleri siyasetin ta Bütün yollar en coşkun bir sevinç lnönii, Edirne nümuııe fidan lığ nıda dünkü tetkikleri esnasında 

~nd' 'd' tezahüratı ile Milli Şef~erini selfunlıyan 
ısı ır .. 

Almanlar Polonya hudutlanna 120 halk ile dolu idi. lnönil, bu içten sevgiye 

lunan hususi trenlerine çekilerek kısa yapılmakta olan muhtelif işler üzerinde 
bir istirahatten sonra trendeki hususi malUmat ve izahat vermiş ve 1 saat ka
salonlarında Trakya umumi müfettişi dar süren bu görüşme sonunda Cüm

ile burada bulunmakta olan mebuslar hurreisimiz aldıkları izahattan memnu
ve onları takiben de Maarif Vekili Ha- niyetlerini göstcmıişlerdir. 

\.ı._ halkı mütemadiyen seliınlamakla mu-
.. _ asker ~,ğdılar .. Mütemadiyen de 
)ılıyorlar. iki milyon askeri silah altın- kabelede bulunuyordu. 
.. tutuyorlar. Etrafa harp korkusu ya- UMUM! Mt.tFETI'tŞtN lZAHATI 

san Ali Yüceli kabul buyurmuşlardır. MtLLt ŞEFİN TETK1KLER1 
Başvekil Dr. Refik Saydamın da hazır Milli Şef saat 16,30 da refakatlerinde 

~-0 .. 1ar 101· ı G"' • 'b" ı~L· Karaağaç yolu üzerinde Meriç köp-
""3 ... • u a~ orıng gı ı en sa 11111-
)etU devlet d ahsi t . d rüsü başında ziraat kursu talebeleri ve 

bulunduğu bu kabul esnasında umumi başvekil Refik Saydam, Nafıa vekili Ali 
müfettiş general Kazım Dirile Trakyada _ SONU 6 iNCi SAHİFEDE _ 

a amının ş gaze esın e 
~oJon -irin w taksimi• . .. Karaağaçta da halle tarafından karşılan-yanm a!r ........ n açıga m mu- . llataa edi 1ar mış olan Mılli Şef istasyona gelmiş bu-yor .. 
,Polonyadaki ekalliyetlerin fena mua

:eıe gördüklerinden acı acı fİkiyet ey
l'e>l'lar. 
Siyasi hidiselcrin seyrini takip eden
~ meçhulü değildir ki şu vaziyet Mü
"!h anla,,c;masınn takaddüm eden günle
~ lll'zeylediği manzaranın tamamen ay
'1ıdir .. 

Son barış teklifleri arasında dört ha
~e.iye nazırının varncağı neticenin Po-

11Yaya tebliği keliiyeti ise Çckoslo
"~·aya oynanan oyunıuı tekrarlanma
~ istemekten başka bir manaya deli· 

t edemez.. • 
lladisc her hangi balamdan mütalün 

::lirse edilsin teklifin ruhu ancak Ai
ti n ınetodunun dotrurabileccği bir ne

Cedir •• 

llaıbuki şartlar çoktan değişmiştir .. 
.\ttık ikinci bir l\lünih oyunu oynana
~· Hatm beynelmilel görüşme imkün· 
)'U ele geçirilmiş olsa bile yalnız bii
bı. k de, Jetlerden miitcşckkil bir hcgc
h;~~aya yer \'erilemez.. Görüşülecek 
'll hın mc eleler için alakalı devletlere 
'1 ~\·k.i aynlmadıltca böyle bir konfernn-
~~aa çal:'lrrn:ık biloıirnkfınsızdır. 

t\ı~çük. \'C büyük bütün milletler "Ü· 
getırilıniş ittifaklann tabii icaplnn 

- SONU 2 İNCİ SAHİFEDE -

ECNEBi MEMBALARDAN VERiLEN BiR HABER 

Türkiye ile Romanya 
a11asında askeri ittifak 

.. Bir Rumen askeri heyetinin 
müzakereler alakadarlarla 

Ankaraya gelerek 
yaptığı bildiriliyor 

Verilen taf$ilô:ttan bir parça: "Romanya bütün kara, hava ve 
deniz kuvvetlerinin kumandasını T ürkiyeye tevdi edecektir,, 
.. Londra 18 (Hususi) - cTimcs gazotesinin yazdığına Bu ittifak, Balkan Antantından tamamen ayrı olacak 

gorc Romanya erkfuııharbiye reis muavini general Po- ve Türk - Yunan nskeıi ittifakı esaslarına göre tanzim 
peskonun. b<:şkanlığı altında bir heyet, geçen hafta Is- edilecektir. 
tanbulu zıyarct etmiştir. Aynı mevzua temas eden F;ransızca cCe Soiu gaze-

Rumen heyeti, Bilkreşe dönmeden evvel Ankaray:ı tesi de, Türkiye ile Romanya nrasında askeri müzakc-
da gitmiş ve Türkiye bUyUk crkanıharbiyesiyle temas- relerin cereyan etliğini haber verdikten sonra, diyor ki: 
larda bulunmuştur. - Bu iki devlet arasında yapılacak olan ittifak mu-

Kral Karolun Istanbulu ziyaı·cti esnasında, Rumen cibincc, Romanya bütün kara, hava ve deniz kuvvetlcri-
heyctinin temasları sona ermiş bulunuyordu. Bu temas- nin ikumandasını Türkiyeyc terk ve tevdi edecektir. 
!arın mahiyeti belli olmamakla beraber, bazı mahfillere Bu haberi neşreden Son Posta gazetesi, salUhiyettar 
göre yapılan müzakereler bir Türk - Rumen askeri itti- makamlar nezdinde tahkilcat yaptığını ve ademi malıl-
fakının akdine müteallik olmuştur. mat beyan edildiğini ilAve eylemektedir. 

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

F aır~ımız 

Yarın açılıyor 
H'Ztt SL.,42 

lı kılip eydanına 
Milli Şefimizin büstleri kondu 

---·tr----
Acılma töreninde 

' 
bulunacak sefirler 
bu akşam tay yare 

ile geliyorlar 
--&-

Her bakımdan olgun ve mütekamil 
bir eser olarak yükselen dokuzuncu İz
mir Enternasyonal fuan, yarın Ticaret 
vekilimiz B. Cezmi Erçinin riyaset ede
cekleri bir törenle açılacaktır. 
Kapısında on bir dost devletin bay

raktan dalgalanacak olan fuarımız, bu 
seneki çehresiyle enternasyonal vasfına 
layık bir eser olmuştur. Bunu, yarın ak
şam yakinen görecek ve notumuzu vere
ceğiz .. 

• • . . . 

Fuarın Kültürpark içinde kurulması- Fnmsız pavyonunun saygı kö§e.rlndeld 

- SONU 4 t)Nct} SAHİFEDE - Milli Şefin büstleri 

.......................••..•.. . ............................ , 
- ~ B. Cezmi Erçinin Riyasetinde ~ 

;............................. . ............................ : 
Pazartesi Odada mühim 
bir toplantı yapılacak 
incir Piyasası Çarşamba, üzüm piyaaası 

Perşembe sabahı açılacak· Dün 
büyük bir alivre satıfı oldu 

Egenin değerli 



SAlllFE2 YENIASJR 

Doğu Vapuru 

idare adamla 1 
iR H BERLERi Barış için 

----~---
Yapılan sıındai mııuof
fafnyetsizffğe uğradı.· 

kullar a ~ .. ·s~· .. c~i-;r .. Erçi in .. i.y·;~·~ır~a;; .. ·~ "ff"AİKJ ocAKocLV 

Keyfimizi hazineye 
ödetmiş oluyoruz! 

............................... .. ........................... . 
25 eylill tarihinde k. Pazartesı· Odada mu··hı·m - BAŞTARAF1 ı iNCI SA~I~:.: 
dea-slere başlanaca • olarak beynclmiJcJ ıncsclclerm . . 
Maarif vekaletinden şehrimizdeki alA- b ı ı k tam ,;e kat'i bir miisavatla söz snbıbı· 

kadarlara gelen bir tamimde bu seneli- ı·r top antı yapı aca dider.. .. .. c'I· 
~;u.w~.ıa öğretmen ve bütün Nerede kaldı ki etrafı :.ungulerJc ç 

4C' -..1""1 _...,.,....,; b' ınese· 
c.~ ""J!MV. ı--- rihDiş bir sulh sahasından his ır 

Hükümet, infa projelerindeki. keyfi gfmjjnden itibaren derslere başlamlaca- l . p. r b - Ü • lenin halli beklenemez .. Siüdılı kınluv~; 
bildirilmiştir. ncır ı yaaaıı yarşam a, uz m pı yaıası leria her gUu bir~z d~ ~t adıtn 

tadilleri yolwzlaklar gibi cezalandırmalıdır Bu yıl dender başlanma tarihi bir Perşembe sabahı açılacak· Dün dünyada barış ıeıune kuçuk bır 
Y • Fcdilt D..a- ..A ._. Wta geı:iy alımnıştır_ 1 eylul cuma b k b • 1 · f ld bile atılamaz.. . iıt 
• ~~--- • • • • ~!7. -:::~ günü talebe namzet ydma ~lanarak ÜyÜ ır Q ff}re Sa lfl 0 U Ban!l me\-LUlUKfa konuşabilmek ıç 

Denizyolları için Alman.yaya la- bir nokta da. bir nevi yerli _ ya- kayıt muamelesi 15 gün içinde ikmal Yarın sabah şehrimize gelecek olan ça şayanı dikknt üzüm satışları kayde- her şeydeıı evvel tehditlerin son~!:~:. 
d · erin muvazeneleri pek 'hancı. rakabetinin:,, ecnebi ihtisı:ısı mut- edılecektU-. Ticaret vekili B. Cezmi Erçfu, pazartesi dilmiştir. Bu satışlar fiat itibariyle nor- !\i, kuvvet ve şiddet hakimiyeti üunı) 
yerinde olmadığını gazetelerde okuyo- Küçük auşürmek istiyen hazin tn- -•- günü bazı mühim temaslarda bulunacak mhld.ir .. Müstahsili tatmin edecek mnhi- tinia bir tarafa bırakılması icnp cdel'· 
ruz. Gene bu havadislere göre btt m~ ;rik!erdir- Bizler heqeyi yapmak kabili- İzmir ınebmları ~ ticaret müesseselerini teftiş edecek- yettedir. Halbuki Anup:ıdıı esen hava tap111· 

v ene bozukl ·~un sebebi. fen veya yetindeyi:z: Lakin henüz kifayetinde de- Tic ef asında tir. Diğer taraftan alivre satışlar da hız- nıen bunun aksinedir.. itii· 
idare ndamlaruı:.:zuı bazı tadil ve illve ğiliz. On beş senederiberi bu memleket, İzmir mebuslarından balı Rahmi Kö- Üzüm \"C incir piyasalarının açılacağı lanmıştır. Hudutlarda yeni yeni hadiseler b . 
zorlamalarında bulunmuş o!:mahmdır. blr çok ~ubeierde mfitehassı:s yetiştir- ken ile bay Sadettin Epikmen dün şch- bu hafta içinde sayın vekilin şehrimiz- Hususi sureitc verilen malumata gö- riAi takip cdiyoıı .. Dünya şimendiferi: 

t bu senelerdeaheri iş' • • . Bir gün her ~ubede yalnız Türk rimiz Tica:ret odasını ziyaret e~lcr ve de yapacağı temaslara büyük ehemmi- re şehrimizde bir müessese Hollandaya hudutlara asker yığıyor .. TaraOarııt~ .. A~ 
miZ bir "' enm tekerrür etmiş olma- mütehas:3.1Slaryle ~ göreceğiz. Hasretle muhtelif iktısadi vaziyet ve hususiyle yet veriliyor .. MalUnı olduğu üzere İn- 150 bin kutuluk bir üzüm partisi sat- birinde yılgınlık alameti yok .. Bu ~-e 

ttir. Bugün gem.ide olmuş- beklediğjmiz buırune süratle vannakllğı- mahsul ve rekolte~erc da'r malfunat al- cir ve üzüm mahsulleri kemale gelmiş, mıştır .. Bunlar kısmen eylfil, kısmen de lnr altında barış sundajından bir oefic 
bir yapıda, bfr başka zaman her mız içiD. garp mekt hinden, bu mcltte- mıslardır. piyasanın açılması yakın günlere alın- teşrini evvel teslimidir. Fiat iyi sayıla- beklemek çocukça bir harekettir. 

bir "pa.ı:işte, nihayet her defa !5~ bin üstad ve mütehassıslarından istifa- ~ -- mıştır. maz .. Şimdiye kndar yedi, sekiz bin ton- Şu halde ne olacak?.. . c.:· 
hi:r ptlıılarında olıntl§hır. Kendisinde de etmeği,. her türlü şahsi temayüz ~- Ege, müstahsilinin hayati mevwlnrı luk alivre üzüm satışı yapıldığı anlaşıl- Olacak işi de ıışnğı yukarı tnhnı10 J 

lUJ.M.ıd=U:: sallhiyeti gören bazı kimse- gtlanzıa "Veya ticari end~elere tercih et- ı 1 koku 1 ar Olan lizÜtn Ve incirin piyasaya arzından lnJştır. lenıek mümkündlir .. 
le!r. bu müdahaleyi mu1laka kulJ;umıak, meliyiz. Genç kabiliyetlerin yanlış t* Tal'i.h .,•tapları i • evvel yapılacak temaslarla müstahsil Üzüm piyasası perşembe günü saat 11 Ya Ahnanyn tehdidi bir tarafa bıt8. 
v ekseriya kendi arzu ve mcyillerıni vikinden imdiy kadar iyi semere •• b a . üham kadar ihracat tüccarları da alfıkadnrdır. de üzüm salonunda açılaca!ttır .. Piyas.:ı- karak kuVl"'et ve şiddet politikaStn: 
u'ı.ı~ sahı'bll:ı.e cebrefmek illetine müp- a ne şim~ sonra a1alilliriz.. · .• .. . .. Dün ticaret odası umumi katip1iğin- nın kaç kuruştan açılacağı şimdiden ricat ederek sruuimi bir istekle b 

dırlar. BWın bildiğ:imız her hangi Yerli veya yabancı, her hangi biıı ihtisas On~dclti. uç ders yıl.ın~ 0.kutu~- den -;ehrimizdeki bilUınum ibracnt tüc- tahmin edilememekle beraber aşa~ yu- masasına gelmek arzusunu izhar eylh'~· 
bir ctnA.-icte bulunurken. mü kendi mesuliyetleriııin içinde bırakıl• mak uzere ilk okulların 4 

ve 
5 ıncı sııu - c:ırbnna göndcri!Cn bir mektupta pa- karı bazı tahminler ileri sürülınektcdır. cck.. Ve yahut prcstiş uinında ıniJletı· 

-r"--.. lıdır rdahalcl b suli ti larma mahsus tnrih kitabının yazılması t _.,.. TKT,. 
r ihtiyaÇlırınızı, mrut kudretinizi bildi- n · u er u me ye on- .. .. baka 

8 
zartes1 sabahı saat onda Ticaret odası N .... u. .r.uASASI ni bir felakete üriikliyecektir.. a1' 

rirsiniz. p.ıan veya p.roj yi beğenmedi- lıır ~ alıyor ve havada bırakı- altı: ay müd&tl~. vekaletçe ·m=k ed! salonunda hazır bulumualan iste~ İncir mahsulü üzerine de Aydın böl- Bu felakette belki değil, mubakk 

tenkitlerinizi söyleır> bfr yenisinI Y · konu=. M~=~ ka~ tir .• Tayin edilCn saatte ticaret vekili g~de bazı satışllır olmuştur- F°.ıatleı: bütün dünya ıuillctlcrinin hissCSİ oı:; 
isfl!?'Si:CÜ%. Fakat fil.eşen plan veya ' cBize giire;.> rojj.sinin hududu 

3 
• ~ il .. ~ t cd B. Cezmi Erçin.in başfamlığında ilıracat vasatidir. İncir rekoltasi 40 bin tondur~ caktır .. Yalnız unutmamak ınzundır • 

pıojeyi olduğu gibi. iba~ ve dakatle l-clttur. Bu memleketi hiç tanımıynn bir vekale~ bırer ılekçe e muracaa c- tüccarları topl3narnk bazı mühim mev- Ne!:aset itibariyle ge~ seneleri'n pek: bn ınesuliyetlcri ödcmtek m~0 

eder tfrirsiniz. Bi1di--rc· ü ımlii.mat; vesika-~· k k .. lrf ü mlan müZakerc edeceklerdir_ Konu..~-- fevkindedir. Mahsul biraz fazladir.. omu:.ıl:ırına )[Üklc.neccktir. . 
bir çok misallere istinad ~derek teessüf- lar ve hesaplar iyi verilmişse cbize gö- Musa~ak~:ı ~nc;f h1:;.:ı 1 

... ~eril:. Tacak mevzular ar.ısırufu üzüm ve incir Düı:t de Nazillide bir mikdar incir sa- Almanya ~uurln hareket ettiği ~~ 
le hatırlatmak isteriz ki bazı vazife re ... > nin bizim nklımızd'an geçmiyen yıl s.ıra ıle u~: ır~ te ı ı:nahsu!ler.inin durumu da vardır. tılmıştır.. de bu aiu' yiikün altına giremeı . .Bilıv 
a mlanmız, kat'i bir plan veya proje- ö1çülcrini dahi bulur. Ihtisasın en iyisi, cektır. Eserler uç nushn hazırlanacaktır. l)XCB PİYASASI Nazillide yapılan bir toplantıdan soıı- şartlar Ahnanyanın bir Jıarbi göze al· 

ye dokunmamağı, onu itaat ve sadakatle parada en pahalısı. fakat proje masrafın- -*- G~ scnclCrdCn dhha iyi bir vazi- ra incir piynsasmm çarşamba gilnü açı- dırabilmesinc ibtim:U verall'Citltz-· 
takip ve tatbik ctmcği, hiç olmazsa bir da en ucuzu, en tasarruflusudur. Ucuz İzmir mebusları yettc olan üzfrm m:ılısulü ncfuset itiba- labileceği anlaşılmıştır. İncirler, incir Şu halde yine bir sual v:ırit otur: 
tadil veya ilave ile plfuı veya proje iize- mühendisin şehri halıya, pahalı müte- Borno11ada hallıı riyle faiktir .. ü'züm .taneleri geçen sen~ mıntakasının son istasyonu olaıı Nazilli - Dünya hu emniyetsizlik ,.e buıııt" 
rine şahsi damgalarını vurm:ırnağı hoş hassısın şehri ucuza çıkar: En masraflı dinle Bler- I.erden daha iyi ve cllıfuı kalındır. Rekol- ve havalisindcn pazartesi ve salı günle- suzluk içinde ne :uıınnna kadar su: 
gQrmiyorlar. Fakat bu müdahalelerin projeler, bedava olanlardırr lzmir mebusları dün Burnavaya gı- le 7500 ton tahmin edilin.ektedir. ri yüklenerek salı gecesi İzmirde topla- omuzda bekliyece:k ve bu vaziYe iJl 

yüzde doksanı isabetli olıruyor. Keyfi- Gazetelerde, belediyelerin ne yapa- derck belediyeyi ziyaretten ıoma parti· Halen pi~asada 1500 çuval üzüm mcv- nacaktır. uın..o;rnflarına ve icaplanua katlaruıcak· 
mizi hazineye öd tmiş oluyoruz. An.kara caklaırını şaşırarak, bir kaç sene evvel.ki yi. ziraat enstitüsünü gezmişler ve çarşı· cultur.. Piyasa çarşrunba sabahı saat onda tır?.. _

0

fl 

p ını senelerce takip ettim. Bu pliı- planları değiştirmeğe tc. ebbüs ettikle- da halk ile tema.sa gelerek uzun görii§· Piyasanın açılacağı güne kadar 10 bin borsa binasında açılacaktır. Borsa idare Bu sualin cevabını da ''ermek I'"". 

\ıltl neresine ilişilmi~sc, netice menfi ol- rini ol.."umıyor musunuz? Bu projeler, meler yapmışlar ve halkın ihtiyaçları çuval kadar toplanacağı tahmin edilebi- heyeti, gerek UzUm ve gerek incir pi- zor değildir.. t· 
muştur ve maatteessüf bir takım tadil- eğer bizde h n ia mecvudu olmıyan şe- ha!Hbndaki dileklerini diıtlemişlerdir. lir.. yasalarının zanuınında açılın.ası için icap Sinirlere lıi'\liliu olmak, masrnfıı 1'B 
ler, pahalı inşa masr nna mal olôu hircilerin el' n çılanı olsaydı, ne be- -*- Btı hafta içinde muhtelif mıntakalar- eden tedbirl~ri alınış ve alakadarlara lnnmak mevzuımda her lialde batıŞ ce~ 
için, Doğu veya diğer gemilerde olduğu lediyeleriılı beli bükülür, n" de znman cııebi mötahassısla• da ve c.n fazla Mnnisa bölgcsind'c oldU.k- tebligatta oulwım~. hesin.in il.,tiinUiğü münaiaŞll götarıı1f' 
gibi, düzeltilmek imkAnmd'an da mah- kaybolrardtı. Mıs:tlJet" istendiği kadar rlll ikamet tezkereleri yccei kadar lmrizdir.. 

rumdW'lar.. çhoğa!~:ilir.h~ ~edak ~~d' künıctk~Jsn.asız Vekfıletlerde ve vekfıletlere l:inğlı fab- Beden terbiyesi Ali Osman Bu menuda yıfgınlık.fıer halde bar:: 
ihtisas bilyUk, zannettiğimizden bü- er ı.cmuta azın en o enece er ınşa flQ miles:sc.sclbrd istibrUnn edil cephesinde ı;örümniyuektir. Barış db•;. 

yUk bir şeydir. lhtisasın hükümleri, tec- için bir mütchassu; pı:o.jesinin zarureti- r _ı.._::e ı.. ____ , __ ile,___,~- _::._ Genel .-:..._.._.t~ .11:.r.1- hesin.den :r.nmanı "elince yüisclccek "' 
·~ L: h . ceb .J__ b • d-1.! , __ ~ t d"J Yaı.Tan.Cl mübı:ıa:;.ı;ı:w:u: uuı.u..ır:ın "'~ ~a UA""U UUH Dün de mahkemede .. illaOI" rUbeıen• ve tekbflerlı wzim sa - ru l'eueı>, ve il prOJC t:.AJ. N:yııı a 1 - __ ..ı_ O .ı·_ ~·-~ ) • · ·ıerı ikam t tez.kerelerinin ~ şehrimize geldi ses Vacuu- Uil tornuer ere cı .. 

st arzu.lanmızfu. IC:E edebilir. leri, tıpkı yolsuzluklar gibi cezalandır- nne v~u ,~_.Jc.. tı....ı""' aksi L.t....ı~ı.... .J.--'..... delilik taklidi yaptı emniyet \'e huzuru adına ellerinden sı· 
Fakat mattı kabm ederse, hem b<= ziyanlardan ayyen \";~tı.c.n= teuu.u.ı, ~ Beden. terlliycsiı genci Wı:t=ı.ô.rü gene- T ., ... ., ild k dı l'..ı ... • •~tl' 

~ ~"'· --:.:ıo...ıe • bik: luna ğı ,. ,_ı·ı.... d h epecıMe genç a nı ö uürmc,. lifllanm bırakmabrL vey.aiw.t silılh"' 
'.Je --"' kurtulmuş oluruz hem de ihtisasa hür- cezai: müe.Y,~ rın tat 0 ca :ral cemil Tal\.ır '!laner .n.ut1.1.tr.a an: - .. kızı 1 k l 
u CL:iUI ' n...t.:1;.. n.<!ı · d bild:;..:tı.....• · v uç yara ama tan suçu ve mev- w kullnnmalan ihtarı olftcnkhr. 

~ itaat et- metin hakiki manasını öğrenmiş olu- LJilll~e VeKai tin en u:uuııştır. riınize gelmiştir. kuf Ali 0sm p l uh k esi rıııJ 
n ruz. -*- Gener.~ iki hafta kadar şelir.imizde nn ° atın m a em ne Bu da kırış_ cephesinin anfaşınalıı 

İR KAJJIH kallırak tetkikattı bulUnacaJC \•e spor dün d'e ağır cezada devam edilmiştir. Ali \'Q hazırlıklanw tamamladığı gün yllP'" 

Orta tedrisat muallimliği 
imtihanında kazananlar 

İP lıcqfla fıadını lnüesseselerfui tikviy.csi. iÇ_in alakadhr- Osman bermutat deli taklidi yapmış, bcakhr ki o gilnler.in de çok uzakta (Jtı• 
alıla yGl'aladı.. !ara direktif verecektir. General CCınil yırtık bir dunln mahkeme heye.~ liu- lunmadHAıi:rını :ı;~noe~~i~o· --"" 

Bb.yındmın Bürüncük köl;'ünde bir ahir fuar müsabnkalanıu gördükten zuruna çıkmış, sorulan suallerı sükfüla n.n.& ., (i~ 

lıfuiise oLn~ Köy fuılk:ından bayan sonra Ankaraya dönecektir. karşılanuşµr. -*- 1 
Dücişe Kutlu B~ Emine ile bir: y~ Beden terbi:r~ genel dfrek:törli dun Celse, 'bazu şahit ifadeler.inin istinabe Bil' yaralama fıadf$eS. 
li meselesüıdı:m kavga ederek sol elin- belediye reisini ziyarette bulunmuşt'tır. ı-.uretiyle alınması için talik olunmuştur. Torbalınw. Karaca ağaç köyünde bit 

den ve. arkasınd.']n bı~ yar::ili:ımışµr. 

cbnı Hayriye Taı:du., Emin Sarnndöl, İs- Suç.lu kaifuı: ynkaTunmıştı:r. Kendisi 30 
....,---m -*- hadise olmuştur. rURKiYE • .SllRlt E Köy halkından dokuz yaşındaki }>' 

Ankara, I (H 
de Gazi Terbiye .c.ı.&;:u.a.uo:. .. ı.uu 

tep muallimleri anısu:ıda 
tanbuldan Nimet Göktaş, Selma Çelim, yaşmdadlr .• ABA~I ... 11.·r~A.eu:Aıe Bir lJeraet lıararı 01· .a --.--.-1 met Yoı:ucuyu ayni köyden Hasan. ., 

Leman Gök.sel, Niğdeden ~lôlıcttin , Türki.y;c - Suri;s,".'C arasında arazi me- Askeri yasak mıntakaya gj.rmekten sal ,.e oğlu Hüseyin Uysal ifade veretrP 
-.:'..- ı~· 

• selesinin kat'i surette hnllini mütazam- suçlu Hasan oğlu Mehmedin ağır ceza- yecek kadar davmüşler ve y,arnJ.aıt1 > 
mektep muallimliği B. Kursu imtihanın- Baysal, Recai Varol, Ankaradan Mcm- ALI' A.Y VE iJCOK 1 k .. Ank a<l . 

1 d ti'cel d d be Cin 
+ . • mm o m:;ı uzerc ar a yem an aş- a ne enen ur.uşmasın a rae e Jardır 

da mu."affak olanlaı: belli olııw§tur . .un- duba. _Yücel, Tahsin Gülöksüz.. Sıdıkn ...,.. ADROJLARI ma akded'''.l'm .tih-..::ı~ ve =-L~---·l"" ve- · 
L d a.....a u.u.ı""' ö ..... u...... ~ ~ karar verilmiştir. Suçlular yakalanmıştır. 

tihanda muvaffak ol.anlarclım A. ehliyet- Akdo~ Nebahat Oskay., . .ı.spa.rta an Altay ve ticok kulüpleı:i, ka~~larmı Kfilj?tinden şehrimizdeki: alakadarlara 
namesi almak istiyenlerin imtihanları 21 Mebrure Ege, Afyondan Ali Canıp Ak- tak.rive etmektcdlı:ler~. Atodeıı Omerin ll!.:·tdi ilinist. • B .... 1 .. __ _ 

.. ~ ··.z ~· ibı r ır. u ~·klllın onuncu: 
eyıaı per.>embe günü, asu ıebe olarak tuğ, Anı.aıyadan ·emaı 0zkayn.ak.. . - ta,y kadrosuna iltihak ettiği 1ıabeı: ve- maddesi ie eni hır nnıa a mm· • 

tit•• _..;.,_~'fı,. • • al • :.-..'L--1- f • Y Y ŞM Olll lilJ 
ens uye 6 ...... ..,., istiye cnn u.ıu.uuw.ı.<ır.lı ITIHAND AF AK OLAN riliyor .. Sezninin de yeni lisansı haur- ıuümkün kılinak maksadiylc: 30 mayıs 
da 25 eylıll pazartesi günü. yapılacaktır. TARİH - C ry,:A IUAl:.IJM. Iarunıstıl'. 926 tarihli dostluk · · kmn ufük m,. 

Maarif l!::aieti G . T b' . il . . ve ıyı ş 
_ ve aı.ı er ıyc enstıt - J.EBI.... . Diğer tnra!tan eski Alt.ınordulu Hrun- lafiyle mütemmim anlhşmalarm meı:iye-

s eiı. ~· ~nu ka:d.iı:mıştır. Bu- İstanbulfuın Fazifut Orhont hzettin di Ankar.adan gelerek Üçok kulübüne 1i 15 mart! 94fl tarihi.ne kadar temdit! 
nn mukabıl enstituye aslı talebe oiarak Bora, Sadiye Salg,arkan, Huriye Bozbııy, iltihak ey.leıniştir. Üçpklu Adil de gele- Ol muştur" .. B anlaşın Türk' -S _ 
gireceiler için ayrıca bir de sözlü imti- Sevim Bnşalt Memnune ÖzkaI, Sıtkı rek kulübünde ralısmalara b~c:lamıstır ·un h d d u h ti a, · ıye. · ~ 

_ -"·-··~ • • ~ :ı: -.: ıı: •• rıye u u unun eye umumıyesı ıçın 
han ihdas~........,. ur. B. Kursun- Dinç, Nazmi: Türel, Il Akmaıı; BUr- mutebeL"dir. 
dan mezun oian ilk mekt..."P muallimle- sadan Nurettin Bozkurt, Saime Tarımın, moz, .Ahmet Binôöl, Bedri Ertan, Yahya ---ılllı---
rlmizin isimlerini, imtihana- girdikleri ÇOrumdan Beltir B'ölükbaşı, Kadir Coş- Özgen.. KAMPJN 
yerle beraber yazıyoruz: gun, Tobttaıı. Emin Tugar, Niğdcden İl\ITİJLı\NDA l\IUVA.FFAK OLAN' NEŞELi ffAYArJ •• 
b'ITfııANDA MUVAFFAK OLAN Ali Bingöl, Necip ~kın. El~ığdan Zi- MATEl\IATİK l\IUALLİMLERİ.. Yamanlru: kampının mutat neşesi de-
TÜRKÇE' 1 yaı fJ , Kay · ecmettfu Atalay, ilnkaradan Recep. Ferd~ Soyak,. Kon- vam etmekte ve knmpliliır yeşil ~nm 
Seyhandan Gülsüm Tw:ınan, Muaz- Ogµz. Karamuk, Sabr1 02anoğlu, Maıü- yadan Mehmet Akın, Manisadan Isnuıil deryasını andıran emsalSiz manzaraliır 

zez Oral, Ülviye Durukal, İçelden Nczi- sadan Necati Uğraş, Dlyarbakırdan :Pch- Haikı Özberk, Srururundan Hayri Şar- arasında, serin temiz hava içinde bol ve 
he ~ Kemal Ozant A ~ • seTçuk, Çil;. mao, Nazım Efin, Urfadan Hasan K'"amil fumiz gıdalarla bahtiyar günler yaşıyor-
n trruç, Lü:tfil Ay: , Ustam Gölt; Başak, Kayseriden.. Hamdi Erer, Acyon- Jar .. 
Mtif.ıit:tiiı: Şınyer. · ~ GünıüŞ,- asyadanı Etiıııit Atacın, Aıikaradan danı Nazil. Bahçeci, fiısan Akdemir, Niğ- Fuar için İzmiri ziyarete gelenler için-
h en Halit Yalazorgım, Yusuf 'Irum- Etnfrfıanell Pm:n; ~ İllr.ahim dedbn Ari! Targan, Si\'astan Mesrure de geceli \'eya yalnız gündüz ziyareti 
çer,. Ziliniı Karsın, Cenıal Oğuz öcan 'l!üıılter:, lLütfü ~ Yener, Maraştan Saim Emir Mahmut, yapacaklar bulunur diyerek husu.d ter-
F - Savcı, Mclıme.t Atay,, Çtır.uht:m Fi - sailli.ı Kan-->aran, ~ Kütahyadan:: Hilmi ~rkol, Çorumdan tibat: alınınıştJr. Haftaıun cumartesi, pa• 
lımm Çilingir~ Km:3tan Doğµtiirlt, yadım Belili:e '-TCtt ~ Enis Ersoy, Mehmet UIKü Karstan Yah- zar ziyaretçileri her zamanki neşelerini 

&bri Kiııffe.; Özanşm .. ~fiden Ref:ika ö:mıal,_ N ya Onay, Kwklarcliıfuı Haydar Tibet, 
Berk; C il Sumer., Sey1iarufun Nuh Çam:w:dhn; Te-- Malatyadnn Hayrettin Günay, Osman ~aktadırlar. 
Sıdıka f:iııveı;_ Şaziye Ergin Te Emin Er- kirdağuıdhn. illienna 'G"ns:ıl\ saiilie Ulusoy, Aydındnn Hasan Çctfutiirk, Dd Sene dönen 
gm, Gfresuııdanı Emin .Ankan, fzmiı:den ~llarfu; Karsbm §edeti öza.:v; Miışµm Necmettin Bilgi, Ekrem Dora, Yozgat- talebelerin durumu-
Tuğrul I:>eliarman., ~dlndlm Cökselı, fiiımnı Thgley, tlm~ Scydii tnn Akif lıpnrs, İZmiı:den Fuat Gözüm, Üstüste iki yıl sınıfta kaldıktan sonra 
Femt Tunçer, Boludan Azmi Dcvrfmt Köktüı:k, Aitt:uıt ShliiI ettfu Tokattan Şalın Gürpınaı:.. kendilerine birer belge verilerek okul-
B Cevdet Demiray, Halil Be- Tun~, Reşat ·· Giresundlm Ahmet İ 1'liIIAN A AFFAK OLA 1ardan çıkanlnn talebell?rden, kaldıkları 
di Fırat; Zeki Tunaboy~ ~ tis--D~ Ordlıdan Muhsfn Korta~, FİZİK· IdMYA l\IUALLİJULERİ sınıflardtı bir yıl daha okumak Uzere hu· 
tüne:t Van.dan S'ırııı A.kata ?• Ç'anakka- Mehmet ~ Eh Pa-.~ F...dimeden Ali Alt.mı, Tekirdağından rufil bir okula gidenlerin üçüncü yıl SO· 

lecfunı füriiv:v t B ~. ~ye En&bıt_ nudlını Eratfce Ö.. l:fulil Ertan, - Sabri Öner, Burdurdan Hüseyin Öncel, nunda resmi okulların birinde geçire• 
Zelii Sözer, Ka_y iden ~ ermin Erde- fo Sungwrt.ekih, ızmiı:den Küznıı: Pl:ırfas, Sc~ haruian Zly.a\ cı: lşıksaL Saim ~ cekleri sınavlar csnnsında bütünleme 
mir Antepten Bedri!re 'O~ Miığladanı Veli~ Nutly Ö~in; .Ayşı ~. Nedime Erl<:ol, İzmirdt'n Şeref Özer, İs- veya engele kalıp kalmıyacakları tered
Kadrl Akalın, Bıli?cil.."1:ell: H"Ü!ülmettin l{Üzmı; ÖZeı:, Tudhfuıt Samı; Kemal EJ: ... met Öztüzün. Aydınd ı Hüsnü Knra- düt uyandırıyordu .. 
Ege, Urfadan H san Kamil Ba.,c;ak, Ma- den, Sabahat Ceyhun, Aydından Niyazi kurum, Kocacliden Zı) acttin Etikan, Vekiılet. bu gibi talebelerin bütünlc
nisadan Mehmet Ali Eren, Çankırıdan Ayt~c. Boludan Fnzile ı;:rdem, Eskişe- Kay "ridcn Gıyas Ti kbay, Manisadan meye veya engele kalabileceklerini şeh-

İktibaslar: 

iz mir Fuarı 
nAntaıyan gazetalnd~ .................• ~ 

Dünkü mdyo lzmir: belediyesi ve Fuar IConıitt!Si Reisi DOJCtor Bençet t:.faul1• 
lzmir F uorına dair izahat vereceği biı- kaç günden beridir yine radyolarla ill" 
edilmekte. idi. Dün saat 13,15 de dinledilt:. 

lzmir Türkiyenin iftihar edeceği bir §J!l\rimizdir. 
TBTihi pnlı, hali fevkalade ve istik.hali İ5e çolt- vadedicidir. 
Kısa tarihte çok oüyük felaketler ve yangınlaT geçirmi~tir. 
1923 senesinde lzmiri görenlerin hep içi sızlamıştı, bilhassa vapurla giderlfe: 

k~n.~ilerini bir şehir harabesi ön~nd~ ~uluy:or~u:v~üzel ~zmirin ~n iyi yeri~• 
bütun nhtun boyunca yangın yen, gozun alabılelıgıne dennlikte l:>ır linrabe f. 
Onlan gördükçe insan öyle zannediyordu ki, elli senede - yine tamarneıt 0 ~ 
mamak üzere - bu yaranın üstüne öir perde çelCileDiliT. .. 

Şifasının nasıl ilerleyip yaranın iyileşmekte olduğunu her kısa fasılalarln go" 
rcnlcr hayrete dü~müşlerdi. 

Dün radyoda onun çalışkan belediye reisinin nasıl çalı~tığını dinledik. 
11 

Bu tehir raporu değil, fuar d8.veti idi. Fakat yine anla~ıhyor ki lzmir. CeÇde .. 
~.ı: "§ B seneye nazaran bir kat daha güzelle§miş ve dü~elmiş. FuaT dnlia l)ü,. .. rnu ' (il 

imi seTgi binası, yeni gnzinosu, müzeleri ve daha snir ilaveleri saydıktan 8~11"e 
ziyaretçilerin fuardan başka yerlerde de eğlenebilmelerini temin için, futbo 
gÜreş maçlan auş poligonu, lnciraltı plajları hazırlamı§. . (sn 

Tabii bu hazırlananlar bugün fuar ziyaretçilerini eğlendirmek için bıle 0 
...., 

•'bfC"' 
yarın için daima I:zmire kalacak eserlerdir ki şehir de böyle süslenmiş mu 
ve zaruri olarak sayılabilecek medeni ihtiyaçlannı temin etmiş oluyor. ~O"' 

d kd. ccbur•,. 
Behçet Uz dost ve dü~manlarının uzaktan veya yakın an ta ır m 

tinde bulunduğu l-ıyınetli bir şehircimizdir. al n c!ıı 
Hangisinin olursa olsun madamki o bir Türk ııehrinin y pıcısı ve ~a~ ;i.i un' 

bir Türk şehridir binaenaleyh iftihnr duymamız luzımdır~alnız, bu ıy~ or~ Je· 
celeri ağzımız söyleyip dururken kalbimizi bir az dn kı'!kançlık titretınıY 
ğil. 

Antalya dn lzmir olsa ... 
ANTALYA 



Jl +_pstos c.nartest ım 

Hangkong tecrit edildi 
o 

Yolısa piyasadan s 
mı 1ıallıtı1.. : 
Biranın uc:azlatılma.ının me·•·- ~ 
lekeli• uyandudığı derin i 
memnuniyetin alıulai her ta- : 

ln~ilterenin Çin deki vaziyeti ralç:,.ıt::,,rr;a~ı::;;,ind• olan l 
- bu kararı takdir etmemek hiç 

değişmedikçe tecrit devam edecek !:ıf:!~:,:::::::y,::i::: 
'I'okyo, 18 (Ö.R) - Domei ajansı Ja- tine teslimi.. li parasının tedavülden meni ve Çin ban- luk politikasına korkmadan 

Ponlann şimdi Kuglon ile Kuvantung\ İngiliz hükümeti bu müddeiyatın Ti-ıkalarındaki gümüş mndcninin teslimi devam etmek lüzumu da bir 
~da hududu tamamen kontrolleri ençin için mahalli bir mesele olmadığını şartiyle tekrar askeri mümessilleri Tok- kerre daha tebarüz eylemiftir. 
'1tına aldıklarını bildiriyor. Hudut hat-

1 
ve diğer devletlerin de menfaatlerine ta- yo konferansına göndermeğe hazır oldu- Her hangi bir mevzuda 

tb:uzı en şark noktası olan Şavnang Ja- alluk ettiği neticesine vannıştır. Bu se- ğunu bildirmiştir. devlet tJergi ve reıimleri tenzil 
Ponlar tarafındnn işgal edilmiştir. Hong heple meselenin yalnız İngiltere ve Ja- Tokyo, 18 (Ö.R) - Gazeteler Kan· edilmişıe bütçe bundan zarar 
kong adasını boğazdan ayıran Kuglon ponya arasında müznkcresinden biç bir tondan aldıkları telgraflarda cenubi Çin- görmemiftir. 
~arım adası İngiltere tarafından Hong müsbet netice çıkamaz .. Daha geniş mü- deki son Japon askeri hareketleri neti· Bazı maddeler üzerinde alı
l!ongun sevkUlceyşl ve ticari vaziyetini naltaşaların yapılması ve diğer alakadar cesinde Hongkongun Çin arazisinden ta- nan müıpet neticelerden geli
k.orumak maksadiyle 50 sene müddetle devletlerin de görüşlerinin nazarı itiba- mamiyle tecrit edildiğini yazıyor ve İn- rin arttığı da müşahede olun
ı.ticar edilmişti. Knnton - Nankin de- ra alınması icap eder. İngiliz sefiri Sir giltere Çindeki vaziyeti olduğu gibi kn- muftur. 
ltıiryolu bu yanın adadan geçerdi.. Robert Kregi bugün iki defa Japon de- bul etmediği takdirde bu tecridin ele- Birada bu vaziyet daha ba-

l..ondra, 18 (Ö.R) - Uzak Şarkta İn- legasyonu reisi portföysüz nazır Katoyu vamlı olacağını ilave ediyorlar. riz. bir ıekilde kendiıini gÖ•-
liltercnin vaziyeti değişmemiştir .. Şim- ziyaret ederek bu noktai nazarları izah Londra, 18 (Ö.R) - Japon kabinesi- • terecektir. l.tanbulda bira ıar-
diye kadar Tiençin polisi meselesinde, etmiştir. nin küçük komitesinin içtimaı bugün fiyatı dört misli artmıflır. 
hni imtiyazlı mıntakada nizam ve sü- Ticnçin, 18 (Ö.R) - Şimal Çin Ja- yapılacak iken başka bir tarihe talik latihlakin artmcuı yapılan 
kanun muhafazası için İngiliz ve Japon- pon km•\·etleri kumandanı general Fü- edilmiştir .. •Tayınis• gazetesinin Tokyo tenzilatı kapatacağı gibi belki 
J.rın iş birliği noktasında müz.akereler ziyama Tiençin ordu mümessiperinin mUhabiri tarafından bildirHdiğine göre de gelir, eski varidatın üstüne 
btr hayli terakki etmiştir. Fakat Japon- Tokyodan hareketi sebebiyle İngiliz-Ja- nazırlar meclisi japonyanın mihver dev- çıka~a~tı~. . 
Jaı. şimdi şu iki tnlebi ileri sürmüşler- pon müzakerelerinin çıkmaza düştüğü- }etleriyle sulh cephesine karşı geçen ha- Lakın ııhtıya~a ceva~ vere
dir: nü söylemiştir. Japon ordusu işgali al- ziranda kararlaştırdığı hattı hareketi cek bollukta ~ırayı pıyaıaya 
1- İmtiyazlı mmtakada Çin milli pa- tındaki arazide nizamın muhafazası için değiştirmemesine karar vermiştir. Yani arzeyl~mek ~azımd~. 

tasının tedavUlden meni.. elinden geleni yapıyor. İngiliz imtiyazlı Japonya İngiltere ve Amerika ile müna- lzmırde b!ra ıarlı~at'"'!ın '!e 
2 - İmtiyazlı mıntakada Çin banka- mmtakasında Japonyaya karşı husumet sebetlerinin gerginliğine ve Moskova kadar art~!~'~! leı~ıte ımka? 

larında bulunan ve 800 bin İngiliz lira~ ibrazına devam edilmesi kabul edile- görüşmelerinin uyandırdığı iğbirara rağ- yokt;r· f hnkr bayt~r~eh ~~-
il kıymetinde olan gümüş paralann Ja- mez.. men doğrudan doğruya her hareketten ra a m,a . .ay s' z.o~, ır '!. a ~-
"" k tr JU ltındakl p ki hük' . 1 . azl kad ç· il . t' d kt" ne ge mıflır. ayı er musten-""n on o a e n time- Genera , imtiy ı mınta a ın m - ıç ınap e ece ır. l . b · d · d k. 

erıne ıra an zıya e yo tJe-

Sofyada dün siyasi 
bir hırsızlık oldu 

Sofya 18 (A.A) - Bulgar ajansı tebliğ ediyor: 
Dün akşam, Romanya elçiliğinin Kurrier,sine fevkalade benziyen 

bir adam otele gelerek çantasını istemiş ve çanta kendisine verilmiş
tir. Bir aaat eonra Kurrier gelmiş ve hırsızlık meydana çıkmıştır. Ro
manya elçiliği memurları ve Kurrier derhal polis müdürlüğüne git
mişlerdir. Elçilik memurları polis müdürünün yanına giderken oto
nıobilde kalan Kurrier intihara teşebbüs etmiş ve gayet ağır surette 
yaralanmı§br. 

Kanun 
Nazarında Türk 

ya kalmadı cevabını veriyor
lar. 

Bir kaç taneıine ıordum: 
- Neden /az.la alıp bulun

durmıyorıunuz? Yoksa ıatıf 
aidatını mı gayri hali buluyor-

Prol. Hasa~ Reşit ıunuz? dedim. 
Tankutun Iskenderun Aldığım cevap fU oldu: 
Halkevindeki - llayır. On kasa iatiyoruz, 
konleransı- iki kasa veriyorlar! .. 
İskenderun, 18 (A.A) - C. H. P. mü- Bu demektir ki piyasaya ih-

fettişi profesör Hasan Reşit Tankut dün tiyaca kcili bira getirilmemif
burada Halkevinde Parti wndelerinden tir. 
Milliyetçilik, Uıiklik ve devletçilik ihtiyaca kiili miktarın çıka-

Polia hırsızın bulunmasını 
leva mükafat vadeylemiştir. 

evzuu üzerinde bir konferans vererek rılmaması yarın biranın gizli
Mirn e.mııı..:~. muhtelif telakkisini ve den pahalıya satılmaıı netice-

temin edecek malumat veren 50,000 b"' l · · d d .. b'l· 
kanun nazarında ve içtimai hayatta erını e ogura ı ır. 

Amerikadaki Demokrat terbiye. 
kongresine Heryonun telgrafı 

Nevyork 18 ( ö.R) - Demokrat terbiyesi kongresine beynelmilel 
vaziyetin gerginliği sebebile iştirak edemi yen Fransız mebusan reisi 
B. Heryo bir telgraf göndererek lngiltere ve F ransanm hürriyetin ce
bir ve §iddetle izale edilmesine ve ferdlere devletler tarafından fikir
lerin empoze edilmesine müsaade etmemek hususunda lngiltere ve 
Fransanın azim ve kararını bildirmiştir. 

«Nevyork Herald - Tribun» gazetesi dün Lord Balfur tarafından 
söylenen nutku tefsir ederek yeni nesillerm fikrini tamamile değiştir
mek maksadının T otaJiter devletlerce takip edilen en kuvvetli ve en 
meşum hedef olduğunu yazmaktadırlar. 

Bir harp halinde 
Amerika, halka zarar vermeden endüs .. 
triaini &eferber hale getirmeği düşünüyor 
Vaşington 18 (A.A) - Harp halinde endüstriyi seferber etmeğe memur 

askeri ve sivil komi~, milletin ıstihsa.l ~ab~liyetini sivil ahalinin ihtiyaçları
nı .ihmal etmeden musellah kuvvetlenn ihtıyaçlarını tatmin edecek hale ge
tirmeğe matuf o1an tetkiklerini bir an evvel ikmal etmek üzere toplanmıştır. 

lngiliz Fransız heyeti Mo&kovada 
yapılan hava manevralarını seyrettiler 
Londra 18 (Ö.R) - In:giliz ve Fransız askeri heyetleri Moskova civarında 

yapılan hava manevralarına misafir olmuşlardır. Yüz elliden fazla askeri ve 
sivil tayyare bu nümayişlere iştirak etmiştir. Tnyyare meydanının merkezin
de kurulan yapma bir fabrika bombardıman edilmiştir. 

Parls 18 (A.A) - Derpiş edilen lngiliz - Fransız - Sovyet askeri itilafları
nın uz.ak şarka da teşmil edilmesinin Sovyetler tarafından teklif edildiğine 
dair verilen haberleri sal~hiyettar mahfiller tekzip etmek1edirler. 

Fransadan dönen Amerikalı 
gcneralın Amerikada beyanatı 
Vaşington 18 (A.A) - Alman - Amerikan cemiyetinin faaliyeti hakkında 

tahkikatta bulunmağn memur komisyon reisi Dies demiştir ki: 
cCemiyetin Alman hükümetinin ajansları ile birlikte çalıştığı ve ağlebi ih

timal Almanyadan talimat aldığı son iki gün zarfında Kuhnun yaptığı beya
nattan açıkça anlaşılmaktadır. 

Nevyork 18 (A.A) - cManhattann vapuriyle Fransadan gelen general 
Pcrshing Avrupanın vaziyeti hakkında gazetecilerin sordukları suallere ce
vaben demiştir ki: «"Fransa harba hazırdır. Fransa ordusu mükemmel şerait 
dairesinde bulunuyor.> 

Pcrsing Amerika ordusiylc ihtiyat kuvvetlerinin ihtiyacı kafi gelmediğine 
dair dördüncü kolordu kumandanı general Drum tarafından yapılan beya
natı teyid etmiştir. 

ispanyada sergüzeşt ve 
taar uz ru u yo m •• 

- - ----------. 
Paris 18 (Ö.R) - Madriddc çıkan A.B.C. gazetesinin bir makalesi lspan

yanın temayiilleri hakkında manidardır. cSulh siyaseti> başlığını taşıyan bu 
makalede muharrir diyor ki: 

clspanyada sergüzeşt ve taarruz ı·uhu yoktur. ispanya harici hayatında 
şeref ve istikltılini muhafazaya ve kendi müdafaası için her gayreti yapmağa 
hazırdır. Kikmse ile çatışmak istemez ve bütün faaliyetini dahili meseleler 
Uzerine çevirmiştir.> 

Gazete, Ispanyn beynelmilel vaziyetinin dalgaları içinde çalkanırsa dahili 
teşebbilslerinın kısır kalacağı hakkında general Frnnkonun beyanatını ha
tırlatmaktadır. 

T:üikUn ne demek olduğunu ve partinin Alsancak mıntakaaında hiç 
istediği Tilrklc kudretli devlette ferd bir bayiJtJ bira bulunmaJığı
demokraslzmini camia ve ferd vicdanı- nı gördükten sonra kendi ken

dime su mali ıordum. nın mahiyetini, milli ekonomiyi ve dev-
- Bira ucuzlatıldı mı? Yoklct müdahalesinin hudutlarını izah et-

. tir sa piyasadan mı kaldırddı? 
mış · . Sualimin pek te yerıiz. olma-

I-Iasan Reşıt Tankut bu konferansın- J .. 'dd' J b T • 
da İskenderun limanının ehemmiyetine • ıgH~nıl 1 ıal e e ~- ır1•m: d I 

. . e e fU uar gun erın e z-
de temac; ederek bu limanın haız oldu- · d b • b h h ·d l 
ğu iktısadi mevkii tebarüz ettirmiştir. mır e ıra u ranına şa 1 0 -

mal: pek ayıp bir iş olur. Der
Konfcransta parti üyeleriyle kalaba- hal gereken tedbirlerin alın-

lık mlinevver bir halle tabakası hazır masına lüzum vardır. 
bulunmuştur. ••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••• 

--1:?-

Prof. Nissen 
Türlı tabiiyetine 
lıabul olunlfu. .. 
Istanbul 18 (Hususi) - Profesör 

Nis;en"le karısının Türk tabiiyyetine ka
bulleri yüksek tasdike iktiran etmiştir. 

Dahiliye Vekilinin 
teftişleri 

lstanbul 18 (Hususi) - Dahiliye ve
kili B. Faik Öztrak bu sabah Emniyet 
müdürlüğünde daireleri teftiş etmi~ ve 
asayiş vaziyeti hakkında malumat al
mıştır. Vekil, polis mektebine de giderek 
teftişlerde bulunmu~tur. 

----1:?·---

M u a ilim mektebi 
Mezunlarının kura ile 
tayinlerine baııandı 
Ankara 18 (A.A) - Muallim mektep-

leri mezunlarından ilk defa mesleke gi
renlerin kur'a çekmek suretiyle mün
hallere tayinleri içfn Maarif vekilliğin

lzmirdede 
lstanbulda olduğu 
gibi hava koruma 
denenıesi yapılacak · 

- BAŞTARM'I 1 İNCİ SAHİFEDE -

riibcye intiZAr olunmaktadır .. '.t'ay
yarelc.rin istanbula ne zaman hikum 
edeceklerini askeri makamlar gWi 
tutmaktadırlar. Dahiliye vekili ga
zetecilere beyanatında İstanbuldan 
sonra diğer bazı büyük şehirlerİ.mİ7-
de de ha,•a koruma tecrübeleri ya, 
pılacağını, daha şimdiden bu yerler· 
de hazırlıklar başladığını söylemiş, 

tir.. Yeni yapılacak tecrübelerin 
Trakyanın bazı şehirleri ile Ankara 
''e İzmirde olacağı anlaşılmaktadır .• 
Dahiliye vekilinin, İstanbuldan son
ra diğer tecrübe nuntakalarını do
laşması muhtemeldir. 

ce ittihaz edilmiş olan kararın tatbikine ~'!M4b'!>3N iiUMi!i>:29:mm 

başlanmıştır. Bu suretle Gazi terbiye Konak vapUJ' iskelC6i üstünde 
enstitüsünün Haziran 1939 devresi me- N D • 
zunlarından orta tedrisat müesseseleri N 
için ayrılan 29 namzet birinci defa oıa- . en iZ 
rak enstitü direktörlüğünün reisliği al- G A z ~ N Q 
tındaki bir komisyon huzurunda :kur'a 1 
çekilmek suretiyle münhal öğretme~lik
lere tayin edilmiş ve keyfiyet ilgililere 
tebliğ olunmuştur. 

Bu geçnlerden üçü Izmire, ikisi Eski
şehire, ikisi Konyaya, ikisi Denizliye, 
üçü Baİıkesire, ikisi Sivnsa, ikisi Karsa, 
ikisi Ldanaya ve bireri, Edirne, Antal
ya, Bolu, Uşak, Kastamonu, Afyon, Te
kirdağ, Erzurum, Kütahya, ve Diyarba
kıra ayrılmıştır. 

--1:?
Portekiz Cümhur 
reisinin seyahati 
Londra, 18 (Ö.R) - Portekiz reısı

cümhuru general Karmona cenubi Af
rikada Knpi şehrine vasıl olmuş ve aha
li tarafından hararetle alkışlanmıştır. 

Ve 
Lokantası 

h.mirin cnısnlsiz inbatı ve gurubu 
karşısında zevkle yemek ve neşe 

ile içmek istiycnlcre : 

Tabldot 

S~ÖN HABER 
• 

Milli Şef lnönü 
Manevralardan memnun 
Geceyi Kırklarelindc geçirdiler bu
gün lstanbula avdetle ri nıuhterııeldir 

Istanbul 18 (Telefonla) - Kırklar- tezahürleri ile karşılanmışbr. 
ilinden bildiriliyor: Şehir sevinç içindedir. Baştan bap 

Milli Şef lnönü Manevrn sahasında geç donanmıştır. Şiddetli bir yağmura rağ
vakte kadar meşgul olmuş bilhassa bu- men halk Milli Şefi görmek için sokak
gün tayyarelerin de iştirakile mühim bir lara dökülmüştür .. 
ıafhaya dahil olmu~ bulunan harekatı Millt Şef 19.15 te Kırklareline girm.iJ 
yakından takip etmişlerdir. ve •Yaşa .. Voroh» sesleri ile karşılan-

Mareşal Çakmak, general F ah rettin mıştır. 
Altıii' ve kumandanlardan izahat almı§· Milli Şef, halkın bu içten gelen teza
lardır. Ordumuzun bu manevralarda her hürlerine iltifatla mukabele etmişler, 
zamankinden daha üstün bir muvaffakı- tekrar otomobilJerine binerek §ehir için
yet göstermesinden ziyadesiyle memnun de küçük bir cevlfın yaptık-tan sonra !s
olarak manevra sahasından ayrılan İnö- tasyona muvasalatla hususi komparti
n ü doğruca Edirneyi teşrif etınişla- ve man1arında istirahate çekilmi~lerdir. 
kısa bir tevakkuf tan sonra Kırklareline Geceyi trende geçiren Milli Şefin ya-
hareket etmişlerdir. rın İstanbula avdet etmeleri muhtemel-

Milli Şef Kırklnrelinde halkın coşkun dir .. 

Ticaret Vekili 
lzmirde yapacağı tetkikler hak

kında Istanbulda beyanatta bulundu 
lstanbul 18 (Telefonla) - üç günden-ı ceğim. Pazar günü fuarı açacak, aynı 

beri şehrimizde tetkiklerde bulunan Ti- gün ve bunu takip eden bir kaç gün zar
caret vekili yarın ıı de fuarı açmak f ında Izmir muhitinin ticari vaziyeti, ih
üzere Iı.mire gidecektir. racat hareketleri, kooperatifler, teşkilat

Vekil bugün gazetecilere bayanatta ]andırma işleri ve vakıt bulursam üzüm 
ve incir istihsal mıntakalarında da sü-

bulunmuş ve ezcümle demiştir ki: 
ratle tetkiklerde bulunarak döneceğim.> 

- Mühim ihracat hareketlerimizin Vekil bundan sonra takas işleri, iç ve 
başlamak üzere olduğu bugünlerde vazi- dış ticaretimiz, ve Istanbulda yapılacak 
yeti gerek lstanbulda ve gerek Izmirde ticaret sarayı hakkında beyanatta bu
yakındnn takip etmek lüzumlu olduğu Iundu. 

için bu maksatla l:;tanbulda da tetkik- Pazarlıksız satış kanununun en müs-
lerde bulundum. mir bir surette tatbik edilmek için tet-
Yarın saat 11 de lzmire hareket ede- kikler yapıldığını söyledi. 

Ç~kler hala istiklal 
ümidini kaybetmediler 

Londra 18 (ö.R) - Çek miJletinin müstaki] millet olarak tasdiki
nin 21 inci yıl dönümü münasebetile Londradaki Çek1er toplanmış
lardır. Eski reisicümhur Beneş Çekoslovakyanm serbest yaşamak hu
susundaki tarihi hakkından bahsetmiş ve haziruna ümid verici -sözler 
söylemiştir. Çekoslova"'kyanın eski Londra sefiri Jan Masarik de Çek
lerin müstakil hüki.imet sahibi olmak haklarım ilan ederek bu sesin 
boğulmasına imkan olmadığını bildirmiştir. 

Almanya ile S!ovakya arasında 
askeri bir pakt imzalandı 

Londra 18 (Ö.R) - Almanyanın Slovakya ile münasebetleri hak
kında gelen haberler birbirine muhaliftir. Bratislavadan telgraf ajan
sına bildirildiğine göre Almanya ve Slovakya arasında dün yeni bir 
askeri pakt imza edilmiştir. Alman propaganda dairesi ise yeni pakt 
yapılmadığını, Slovakyaya şeklen istiklal verildiği tarihten beri Al
manya tarafından himayesinin deruhte edildiğini bildiriyor. 

Slovakyada Alman askerinin miktan son derece artmıştır. Hususi 
otomobil nakliyatı dunnuş ve bunların yerine bilhassa Polonya hu
duduna doğru, askeri nakliyat kaim olmuştur. Bu sebeple, eyi haber 
alan mahfiller, askeri paktın imza edilip edilmemiş olmasının ancak 
bir ııekil meselesi olduğunu kaydediyorlar. 

Manda komisyonunda 
Filistin Meselesi için ihtilaf var 
Londra 18 (A.A) - Milletler cemiyeti daimi mandalar komisyo

nunun Londra ve Cenevrede ayni zamanda neşredilen raporu, mez
kur komisyonu teşkil eden muhtelif aza arasında Filistin hakkındaki 
lngiliz planı hususunda kat'i bir noktai nazar ihtilafı olduğunu gös
termektedir. 

Komisyonu teşkil eden 11 azadan: 
Dördü: Belçika, lsviçre, Norveç ve Hollanda aleyhte. Üçü: Porte

kiz, lngiltere, Fransa lehte rey vermişlerdir. Diğer dört azadan biri, 
ispanya mevcut değildi ve Alman, ltalyan 've japonya istifa etmiş bu
lunuyorlardı. 

Bu noktai nazar ihtilafına rağmen, komisyon azası Filistine lngil
tere tarafından tahkik komisyonları gönderilmesi neticesinde hazır
lanan muhtelif tesviye suretlerinin zamanı geldiği v9kit nazarı itibara 
alınması hususunda ittifak göstermiştir. 

En salahiyettar Ingiliz mahafilinde kaydolunuyor ki, mandalar ko
misyonu bir istişare heyetinden ibarettir ve asıl kararı milletler cemi
yeti konseyi eylfıl toplantısmda verecektir. 

lngiliz hükümeti tarafından ileri sürülen muhtelif tesviye suretleri-
nin kıymetini komisyonun müttefikan teslim eylemesi Filistinde fe
deral bir idare tesisine imkan verecel-tir. Bunun lngiliz hiikümetince 
faaliyetle tetkik edilmekte olduğu zannediliyor. 

Romada görülen siyasi laall:yet 
Paris 18 (Ö.R) - Roma bugiın büyuk bir diplomatik faaliyetinin merkl • 

olmuştur. Akşama doğru Kont Cianonun lngiliz sefiri Sir Persi Loreni kab ~l 
etmesi bekleniyordu. Amerika sefiri de hariciye nnzırı tarnfından kabul ect.
lecektir. Japonya sefirinin yine bu akc;am Kont Cinno ile l:)ulusacağı haber 
alınıyor. Roma ecnebi mehafili bu konuşmalara en büyük bir ehe runi~ t ve
riyorlar. Bu görüşmelerle hükilmet reisinin askeri erkanla muhnvcreleri ara
sında bir münasebet aranmaktadır. 
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Rahmi Yağız 

Mevleviler ney üf eyerek 
Haydarpaşadan Sirkeciye geçtiler 

1 • ı sene .. e 10 zır ı, 70 kruvazö 63 
22 den· za tı gemisi yaptı 

y._on . 
Londra, 18 (Ö.R) - İn~iz ;hüküıneti 

mWl Çin ihükümetine iki lb.ı.ıçı.ılt milyon 
ıl:ir.a'.1.ık yeni bir isil.kı:az ererek Çine ya· 
pılan ~azat yekUnunu üç milyon ingi· 

liz ..lirasına~---
- O halde mürşidim 1) 

- önc.e de aöylemiftim ya. Camiai 
mt'lsliminl livayı Muhammedi altına top· 
lamalı: için ha ife t!lrafmdıın ilan edilen 

ı ı:ım'kaddee ;Ştirak dmq o1mak 
(Çim n~eiimiz. 'kudümlerimiz ve lcisvei 
d~neniiile cibad için lhazmanan 
Ummeti müalimini teşci ve teşyie §itaban 

lBCllçı1amm en pat'lak ıılyasi mUharrİr· .en nüfuzlularının Münlchden sonra B. 
lennde:n \nTI 1B. a·ııacWn'1e ci\vnıpamn IChemberlaini, tayy.are ile yaptığı ıeya

yirmi senesi> islniJi çok enteresan ıbir ki- hatlcri ve sıllhu :kurtarmak için gösterdi-
! 

laşan rivayetlerde: tn,p neşretmiştir. ltalyaya talisis edilen ği gayretleri ne kadar münasebetsiz bir 

- Mevleviler gcliyorınıı1-. fasılda. müeıllif ~ 9 36 Nisanında B. Mus- tarzda n1aya aldık:lan tahmin edilemez. 
- Acaba kaçta gelece'kler} s01ini -:ile yapmış olduğu bir mülakata 

1
Çürikü faşizm .ımekıtebi kuv:vetten baŞka 

- ereden ıgdiyorl.ar .. 'Nereye gide- aıllnnyor. Jııgilter~dea .b~his açılmı~tı. ~hiç bir ey.e ıhürmet .etmez. 

Cekıer > Duçe cDufICoopenn Manchesterde ıtıoy- r '!L- -k a 1 d '.'t b·ı· ~ • -ı: .. 11 oııyu a am ay a yamıa ı ITıer. 

Merakının ıtek cümle ile bıilledilcn ifa- 1ed~i utku o1wdunuı: mu> dedi.. Ne Bıı hususta B. Mussolininin misali aik:kaıi 
desi beliriyOTdu: mnnkafuL. lngiltBenin ıdemokr.asilerin ca İptir. Mu53olini 1ngı1terenin ve Fran

- ffarl>iyc nezaretine-gideccldcr, OTa- müdafaası için mua7.zam bir gayret su- sanın çaresiz teredaisine inanmıştı. 

1 e ri 
ingiltere intizamla işe giri~mi~tir. Ev· tayyare ima ati bir• 

vela epi olmıyan bir deniz kuvveti vücu- senede dört mi ine 
da ,getirdi. Sonra bava kuvvetlerini ele 
aldı ve bu sahada ela kısa zamanda ha- Çıktı.. 
rikalar yarattı. Nihayet kara ordusiyle Londra, 18 (Ö.R) - İngiliz taY.Yare 
meşgul olnnya b~adı ve B. Musaolini- imalatı !bir sene zarfında aört nUSliDe 
nin bahsettiği .cdört tabur> yerine şimdi, çıkmı~r. Bununla ~'ber 1:13~ 
Wel'i miikellefiyet ayesincle yüz binler• azami istihsıil derccesıne henuz ıııuD 
ce adnmdan mürekkep bir ordu topla- de'ğüdir. :Yeni 'Yapılan fa:brlka:lar e-

o1acnğa. dan sanya, ihünkann huzuruna çıkmak fe(Jeoeğini aber veriyor! !Bu ya-etin cBrujuva> zihniyetine olan nefreti, ln-

mak yolundadıı:. Onun ~indir ki: In- mesafeye uçan bombardıman tayyare1 
gllizletln su1hçuluğu ile uzun zamMl rini tes1ime 100ş1aım~larihr. Bu "fabtiJ;a
alay ettikten sonra Her doldor Gb'be1s lann 'tcsi.Sine -sekiz ay evvel 1:ı~aıırıııŞtl
ve kabımı varılmaz Sinyor Gayda Hava nazırı sir 'KingSley Vut ~ngil~ 
şimdi Ingnterey1 lıarpçılığın ta 'ken· nin -artık imparatorluk 1har:icinae ta1Y8" 
disi diy.e göstermek için ellerinden ge- re Sipari§irıe 'ihtiyacı kfunadığını 1ı11· 

n dedenin 'itirazı, Refahiye dedesi için Dolmabahçeye geçec~lcrl netroesi ne alacak~ Dört ta1>ur ıa ·er top- gilterenin muhafazakar ananelerini. sü-
Çelebi Kamilin tasvibi, Veled Çelebinin K:onyadan han:ket eden ve 800 ımev- Jams .. • V.e B. fo olini lca'.h'kahayı sa- kunet ıiçinde mesut ya§amak zevkini, §İd-
iki dede 'Uastnı 1bulımlk için sarfettiği levi .dede ve deni "ni ıhimil bulunaı:ı b- lıvermiş.. det k h ~: .. ı b. ib. · k • . e a.rıı usume...., e ır ırıne arı§· len gayreli saifediyorlar. dirmiŞtir. 
emek saatlerce münakap fddinde sür- tar saat '9,5 de Haydarpa ya ge}nıı,,c:ti. Du~e'b.u aözlefry.alnızlB. d'lde'Walle'e 'tırttı. Kendi meydan okumalarının tabr'ik 

ettiği bir vaziyetten hayrete düşecek yer
de, totaliter devletler, hak:ikati olduğu 

-lf..-
Cfii. Netice itıôarile dedder meclisi '111 Trenin gelmesinden bir saat evvel se- söylemiş de'ğilc:lir. O esnalarda kendisine .B M l" . . 1936 d B d'lcleW i-
bran 'Vereli: aarette toplanan n:ı.zırlarla !harbiye, bah- ya.'!{lnşanlann hepsi fuŞist hiikümeti l . usso ıı:ıının 111. • a 

A.me~fJıa cümluır 
e'e söyledij':i yersiz ödetin Cel·abmı in-

1 - '-1cv1evt dedelerinin maiyetlc- rlyC nezareti emnı, müsteşarlar, şey- reisinin o znman büyu ... k Britnnv.a ha\:kın-~· '}iz ıu.illeti imdiden vermek yolundadır. 
reisinin .seyalıatJ 

gibi görseler daha iyi ederler. Nevyork 18 (AA) - ıRuzvelt c!iiıı 
riııd~ c!lerviŞlcrle 'biilikte lhir lhafta 'Zar- hisH\m ve meşahit mütehayyizanı sadra- d-'l-! '-- • h k d ld v wo. '1Ulnaab u ımer ez e o ııguna ıc· Dün W eymouth .körfezinde yapılan de-
lmcla Kcm.mda toplanma!an. zamla birlikte scyrisefin ic1aresininModa h-..ı _ . _..:ı __ ckl .:ı· 1-...:ı:- o.li~ı-

Bu hakikat şudur: lngilterenin Öeniz, akJ&IIl cTuacalosa> kruv.nzörile Sy.dot1 
hcva ve kara kuvveti Fransanınkiyle bir- ·Yeni 1skoçya· dan Terre-Neıme da!JııS 
leşince. artık his; kimsenin ve hiç 'bir ıe- körfezine ..ıelm\&tir. Resmi muhııb~ 
yin korkutamıyacağı bir kuvvetler mec- teslim etmeğe memur edilen .3:1J3Yat• 

J- iSllcı ~ e.raır. M,f:>.._. P ~ası ve Diz geçidi lngiltcrenin bahri kudretini 
? - Çe'lcbinin kumandası a1tmda Is- vapurile Ha;'da~p~şaya geçmişler, dl devlet adamlarına karşı istihhrı tasav- ~gster.mi§tir. hlangi memleket iki ac.ne 

tanbula hareketleri. lmp1Sında ikı iibüyük baynlktan yaınlma vıu edilern.ivecek L'r .d--ye ıvıuınlşlı · . d d l n blı 70 ._ __ "" uı ............ · ıç.ıo e onanmas.ıD& v :ur , ııonıva-

3 P fta: .. ,.h ve"- -'"fe S-"•-n R .. •adın perde ve pen,.eTelerinden ııı:n·kan bayrak-- .. - nau w.... _,, " Es-a.SZ!D bu ÖTİİJÜ ıızı:ın ımüddet de:vam .zÖl', 63 muh.rjp :ve 22 .denizaltı emiai 
huzurunda anru,tikte:n sonra cePbedeki tarla süslü garın içinde 'mCVkİ almışlar-

rauu teşkil eder. T erre-Neuve aahillerinin aiali olması dO" 

muharipleri tc:Ft c ~ için harbiye dı. 
etmiştir. Bir çok /lttıfyzı.nlamı, !hem de t.n:nş olmakla övünebilir} wıaaimir crormenon layıaile yola çıkamam~tır. Hava rnüıa• 

-----------------------·----------------------- id olursa Ruzvelt balık avına ç~· 
nezaretinin 1üzum gördüğü, ve gösterece- Başkumandan vekili, seryaver, başına· "'• ..... 11 •• ... "••11 ••• • •H••11 •"" .................................................. : T 

U 
tır. 

ği cepheye hareketleri. beyinci ve mabeyni hümayunu cenabı • oronun --
Mukarrerat alındığı o günün akvamı mülukane erki.nile Oolmabahçeden Sö- a 1 mız İSJUUl~G ıntiiltedıaJ 

bütün dedder kendi ıtek'keierine döndü- ğüt1ü yab ne sonradan IHayClarpa ya ÖldiiTeni varıalıyan r. iJe • 
ler, ve bir hafta içinde, dergahlarında gelm: .. , sadrazamla beraberindeki Ticnle '" 
yatnu amelimanda bir kaç dBVitibıraka· mUJAkl olmuştu. ll'mn 9,37 de meviC'\İJ 7 4 [ük ihtiyar hülıümetl «Nstndfl 
mk muvakkaten semnhanelerin kapılannı taburunu getiren defne daUan ve bayrak- rı a ç 1 ıy o r Ağır cezada 26 ay rnüzaJıereler-
çeıqp maiyetlcr'ile birlikte ney üfliycrck, larla donanmıı kat:ır garn girmiıı. keskin ha mabk6m eırldi s . ge • Ciili, (A.A) - fspaJl• 
kai31.im çalarak Konyaya gelCiiler. Çele- düdü1clerle hazırunu selamlıyara'k pero- se yadan gelen bazı hıA>crlere göre, Madrit 

Bundan yirmi -gün evvel umumi a- ş·u 1 ·ı·v· v '-1 iltie1l 
etrafında toplandilar. nun ucuna 'kadar gclmi~ OTada durmuş- 1 e çı ıgıne ıgınmış owuu.arın 

Bıı suretle meydana ~elen mevlevi tu. _ BAŞT RA'F1 1 tNol SAHİFEDE _ TRENLER pishane önünde ıcereynn den bir kavga- lıaklan da ili ükümcti ile is· 
ik b 

'- da sandalyeci Musıah ıadında 'lbir şahıs, h""•..:•- t" • ktai __ ... ~ınıt 
aönüllülcrinin taburu 800 lciJilı ir .ıı.uv- B il_• '!I ilk . v 1 d ç 936 lı da . • bu n·· '[,p~~ +--~ ·-- 1 enl k pnnya Ua.&.UUC ının no aua-• aştaıı;ı vagonaan ı ınen e e e· nı yı n emır ve 1şaret yunm un a~. .umıre ge en tr er ÇO Ahmet Kuş "adında ibir genei bıçakla ya- arasında bir ·akınlık tem.ini ınıiiınJdiıı 
Yot tcakı1 ediYordu. lehi oldu. Vagomın marşmdan yCTe ayak milli Şef'ımizin llınzırlıitılım gayet kıy- knlabalı'k'tı .. Bilhassa orta ve is; .Aruıdo- ralamak suretiyle öldürmtl,§tii.. . . . ) 

ÇClebi bunları yanına aldı. lstanbuJa, basan mevievi başdedcsi !bir dakika bek· mcttar bir büstleri dün gece Kültür- lndan gelenler büy'iik bir yekün teşkil 1\lıınCt Kuşun büyük wabası .ıRizcli gori.Omcl."tedır. 
beP'nmndan veka.letine çektiği tdgraf- ledi. Dlğer mqayih de y~ 0ininee iheye- parktaki İnkiüip mı::yfuınma rekzedil- eylemektedir. Fuarın açı1ma töreninde A:li oğlu ıMeh:me't, ıımwsedeıı :sonTn L:mi- -"Jf.-
la bir de hu.ıut tren temin etli Konya tin ibapna ıgeçıerek ıilade defne d llarae miştir. Fuardaki Fransa cümhuriyeti bulunmak üzere ~ydın, Deniili, Mani- re ıgelmiş ~e :muhakemesi ıyapı1m8k üze- ~ciJJ1GJ'G gülen I 
halkının alkı~lan ve el birliğile teşyjleri süslenen bir revak haüne getirilen hsım- pavyonunda aa 'Milli Şefin bir büstleri sa, Balıkesir gibi ya1on vilayetlerden re ağır cezn mahkemesine getirilmekte Jspan~I 411 ~ 

da tre.ııe binen mevlevi gönüllüleri da bdtliyen Talit paşayla eyhülislam ve mevcuttur. tahminen yirmi bin kişinln nu 'B'kşam 'Ve olan orununun ıkaıili s:ında'.lycci !l'JiuSta- Barsekm, 18 (.A.A) -Geneı:al ~ 
.__ _ _.., _ _.!ne • ._.,_ - '- - _ı _ --L Yedikule 1 de :r ·1-~ ~ "' ....... ~•np ıfı....l.r<ıı-
--.cnaıu:n wıü> c:ue~ diğer devlet ricaline doiru yürüdü. Cümhuriyct vapuru bugün saat 11 de yarm zmire geleceği zannedilmektedir .. fayı slluhla aarruz ederek fifçc va- i.LAüWO ....,~_,,.._..,,. "'~ ~-
mev~evihanesi şeyhi ~~h Bakinin~ Sadrazam yuvı.ulak ve lcnpık bzyıklı İs'tanbwaan 'kalabalık bir davetli, eks- Otobüs, dtomobll ve lkamyonlaila da bir ralamıştı.. ya h.areket etmiştir. 
lacLiı l 00 arkadaşa iltihak etmek uzere yüzünde tatlı bir gülüceğin izlerini hellr- pozan ve ziyaretçi kafı1esini şclırlnüze ço1c zevnt İzmire -gelecelctir. ı.A~ cezada ımuhakeme 'edilen 113 ya- İyı Juı~r ~ mp~eller ~ 
yola çıktdar. tcTek dedeleri seltı.mladı: gf!tlreccktir. Yunan krallığının Ankara FUARDA şındaki Ali oğlu Mehmedin suçu sabit İtalyaya gıdeı:ı !bir askcııı ~~ 

- 3 - - Hoş eldiniz! sc!iri de bu va,purla gelecektir. 'Fuar sanasında son 'temizlik i leri ya- görülın~ veli.ki sene iki ay ve yirmi~ tttlğiD.i hatııftatmnktad~lnr. Bu beye~ 
ISTANBULDAIG MERASiM Dedi, bunu müteakip başta :Enver pa- .Fuar münasebctwle hareketi bir gün prlıyor .. Dün gece 'bi:r çok -temizlik mne- hapsine karar verilmiŞtir.. Mehınede gene~ G.mnbarruun my.nsetindc 1ıİ.c;~-

lstanbu1 'feVkalade günlerinden birini şa olmak üzere diğer ınuırl T, Veled Çe- evvele alınan Ege v~uru bugün 1stan- lc'leri sabclha kndnr 'fum- sahasında çalış- ya.rdımı.lon ·suçlu A1i adındaki şnhu y~ya g_ıtmış ~lan İt~lYan askerllheyetı)' 
ya yoıdu. 1331 Nisanının üçüncü gii- ~ehi ve arkadqlarile 11elUmJnştılar. Çele- buldan lıarekcUc yarım sabah saat onda mışfır .. Gece saat 21 de yapı1an"tenvirnt hakkında 'beract 'kararı verilmi.Ştir. Je a~ı mnhiyettedır. Generıil tGambaftl 
nüydü. Şehir 'baştan başa bayraklarla bi bu faslı bitirir bitirmez şeyhülislam limummızaa .bulunacaktır. Fuarın agıl- tecrübefori muvafüfkıyc'lli o1mu~. bilrJuıre sefirliğe tay-in -edilmiştir. 
do caddeler ba'.k.unaıi:hğını lı.deta Hayri efendiye--yaklı:ı tı. Eline sanldı. öp- ma törenine riynsct edecek olan Ticaret Dekorasyon işleri bugün akşama ka- emrine verilmektedir. -
kaybetmişti. :tü. Hayri efendi. Çe:lebinio ardı rıı di- vekili B. Cezmi Erçin, Timret vcltAleti dar ikmal olanncaktır. İnkı1llp ve Zi- A :sEF.İ . tlN ziYAfiE!t Bir mevsimde iki ,,a-

Siıkecl • cleıinden - §imdiki arab ne sarı!an ve ıpos ıbıyddarile sa:ke1lamun erkanı l\'e bir~ .davetliler, ekspozan- rnat müzeleri, sağlık müzesi tamamdır.. •Bu ırutşnm 'tny:ynre ile şehrlmizc :gere.. fate& r..e'Jıoltes.i. 
vapuru iSke1esinin bulwıduğu mabal - arasında nemli lbir menfez gibi duran lırr v,e v.iynretçilcr Ege IVtlpuru ile .gele- Ewalan tanz'im edtlmektedir. cek olan F1rmısa hUkümntinin Türkiye 

~ lbk Beyazıt meydanına ikadar olan caade- ağızlari1e elinin ü iinü .ıslnbm mevle"ileri celderdir. iloaret ve'kilini hmnil EGE Sıhhat vekfileti emriyle ıstm:bul hıf- sefiri S. igli ruatınaan Oır.ama *1a tes .z:iraatı ıen it" · ıtarafım!I 
H - iye. Alemdar caddelerile Divan- teker teker: vapuru İmrlr açıldnrmda ikarşılanacak- zıssıhha mlizesi müClüril Dr. Nuri Ar- Cümhuriyeti• pavyonunun açılması şc- mevsimtle ık:i ıpatıttes ıre o'l~ a'hne'k içİ11 
yolu, kaldırımların üzerinde birikmif si- - ıBerhüdar 0 ,unl tır. Vekil vapurdan inince İznıirpalas tansel şehrimize gelmiştir. rdfine ıpazartesi gecesi snat 21 iic İzmir- ıy:npılan <ertteresıın ecrü'be'ler, yıllcınd3 
yah çarp.f ve fes kalabalığı ile örtülmü~- Diye tekrimledi. oteline giderek ısUrahat edecek, bir ara- İstanbul müzesindeki bir çok eserler palasta bir :'Zlya:fet bşide edile~. çıle.cdk lan Sovyetler ttliği "Ziraat -ser• 
tü. Uk müsafaha bir kaç dakikada nihayet hk fuar sahasına gidecektir. ve resimler de İzmir sağlik müzesine ge- Bu ziyafete wüksek sosyeteye mensup gisincle ae te'krarlı:uurcn ~. 

Kaldırımlann önünde aakel'. polis :ve bulmuştu. Sadrazam. llf!yhülislam, harbi- Açılına 11.öım, daha evvel de işaret tirilmiŞtir. Fuar gecelerinde sa~Jık mü- bazı zevnt ve matbuat mUmessilleri da- Umunüyet ifib-aiiy1e -yazın yapilan pa· 
kanun neferlerinden mürekkep bir kor- ye ~e bahriye nazırları gardan ayrılmağa, eylediğimiz gibi yarın nkşam saat 18 de zesi önünde umumt sağlık mevzularına vetlidir.. tıı.tes ekimlerinde geçen neden kalın." 
don, bu kütlenin caddeye taşmasını men lstanbula Clönmeie hazırlandılar. Kültürparkın '9 ey1fil an'tresinde yapıla- ait filimler gösterilecektir. Fuar muhasebe '1asmı1 bugün iuarda- patatea tiıôerkülleii ikJllamlır. Fakat, bıt 
için mevki :almı~ 'bulunuyoT, ilkbahar 'Be- Ta1at p~a. me,•levi taburunun geniş caktır. . . FUAR ROZEı.m..ıEIU'.. ki büroya naklcqilecektir. Meydana ge- mevsimde ilci mahsul alınabilecek sıe~ 
rinliğine rağmen yol hoyu arkası hortum- bir rnem!iim çerçevesile payitahta girme- ECl\'<EBl SEFiRLER Dc;kuzuncu İzmır i"unrı hatırası ol- tirilen perili ev, lAYireniler ve Al.p tepe- mıntakalarda bu patates tüberküllerinlll 
lu Ye 'Süzgeçli fıçı bo:rml!l.!A sulama are.ba- sini karnr1aŞtırnıı,, bir de merasim prog- Kcnebt dev1etler sefirlerinden Fnınsa mak üzere <gayet güzel bir şe'kilde fuar si ikmn1 e~tir" :ViYaJıadan getirilen bir ıseneSen Dır a.z ıfaila uldlarufuilınesl 
larile l>a§'tan başa ıslatılıyordu. ramı :tanzim ettirmişti. Bu programa göre cünıhuriyeti ~efiri B. Mnssigli, Sovyet- rozetJerı hazırlatıhnıŞtır. Kadınlar için döner dolap ta gayet iyi ~\emektedir. 

Beyazıt meydanından. kaldırımların meVleviler dördel' dörder bir yürüyüş ier brnliğl d\.nkara sefiri 18. Tirentiyef, de odaha kliçük liboycla ırou!tkı;r thazırla- FUAR KOMlsmtl 'Bu vazıyeti nazarı dikkate a1an paUlteJ 
çerçevelendiği Ve !harbiye nezaret.ının kolu teş101 e<leeekler, Beyezide 'kadar İtalya Elolonyn sefir.leri bu akşam tılmaktadır. Bu rozetler yakında İzmire Fuar hükilmet 1komıser'liğine tayin -ziraah enstifüsü, bu gilll cenqp unıDtaka• 
- şim(tiki ünivemte - gcniı. pamıa1'h1dı cadBeieri yürüyerek geçecekler, mey- teyyare ile şehrimize geleceklerdir. Ro- getirilecektir. eailen mın'taka ticaret mıidürU 13. Avriı larda 'Tıemmuz ıo,yı ikinci akim}eriJtCle. 
cüm1e apm1e mahdut nıeydanda bir çok danda vükela ve nazırlar önüuile bir m.aeya pavyonunun açılışında Romanya 1Gfi · 'IE.. Sakman dün belediye .reisiyle birlikte .eym -SCneı,ıin ıgcnç tüberkiilk:rini en 
aarMı, cüppeli lhocalarla, ırakiyeli, fa. resmi geçit yapblrtan sonr lharbi~ ne- kraliyetini Romanya sefareti ticaret ata- E1uar sElhasındaki ııgUmrülc rsalonunda fuar dahilinde tetkild.erde bulunmu_ştur. kullanmak çaresini huluwttur. 1-leınen 
hir4i südce1i mutasavvıflann toplandıgı i zareti avlusunaa toplal:lllca:klar, En~~r şesi B. lVIanesko temsil edecektir. Ffüs- 2 gümrtik '?Ilemuru hummall ir iaall- Be1eaiye re1Si Dr. Behçet Uz Bün sabah bir az evvel alınan patates tü'berkül!~rL 
görülüyordu. paşanın haz.ırlıyacağı konaklama mahal- tinden üç kişilik .bir heyet ge~tir .. yetle :ça1ışmtıkt.aChr .. F.uar ıgUmrük tran- saat \bcŞten gecenin snat on irine ika-' Temmuz ekiminde kuUamlaliilme'k ıçı~ 

lstanbulda bir fevkaladelik havası bü· line gideceklerdi. İran !Pavyonunun açılışında 1ranın İzmire sit deposuna gclen eşynlnrm ımuame1&- dar fuar sahasında çalı_şarak nıakadar- bir müddct~e ~·üzae 2 ıııiçetinde e1'i· 
tün tcsirile hakimdi. Ağızdan ağız do-

1 
•• BlrM konsolosu hazır bUlunacaktır. ileri ikmal olunarak alakadar pavyoti'lar lara ıdirekti.fler v.cmüştir.. len ldorıdiin bulunan q)ir mlİhlUttn ~-

E. H A z A D olm~ım, bu A'.U hın belasın.; bi; fena açm11tı. Tarlaya, kuyuya, sürüye ~alikkağa dökülerek üzerime 1.ıldılar. makta ve bilahare rutubetli bir ma'1ı:t 
lh 1 

filiz verinceye kadar ~ 2 ıila 14 iin a• 
adeti vardrr iki er sene bir yalan -yler, olan ar yeniden Eengİn olu9'ermişlerdi. - Aman ı,ne oldu'? ÇabUk eö:Yle. giz- 11' konulmaktadır. ıFilizJer emen QkDJ' ıÇ • 
bunun bu lku nmu da ilan et ki alıcı Efendim de böyle .birden .zengin olan- leme.. diye sormağa "koyuldular. Benı 

maz <la bunlar topraga Ck7lme\.1eÔİr· 
olan sonra ar'1tam1zdan lcüfür ve beddua lardandı. Aikadn larile sözle§tiler. Her - Bahçedeld aıvar yok.mu"> dedim. _ı·J ıı 

Büyük HALK 
-93-

Hikayeleri 
"- .Bu Haziran aekoltesindeıa. ıClde eoı e 

etmesin, dedi. OeU-l 1başı !kendisine ve- gün arKadaıların birisi şehir 1ıaricindeki OnlaT - Evet ne oldu~ Çabu\: 11öy- c-
patatesler, son zamanda bu usulden g 

rilen "-!ım' at mucibince beni satı1ıg~ a çı- bahçe1crae ô'te'kı1cre 'bir zi·-ıet verecek- 1 111 d d'l ı ,a ycu e e ı er. ._,1 ek . . . . "b tara· 
• L.__..:ıl~ • s· .. . f k f d B N "b" f a· •v• .__ .. ,Çlr.ııer • zıraat &erıısının tocru e 

.... n;ı tı. ır gun zıya et verme sıram e en ime Cll - ur topu Jg'I ı e en ıcu;ım uu· 
larına ekilmiştir . 

- işte efendiler, abnız ÖTÜyorıu- gCldi. Yeşil ağa_çlann gölgelerinde m:fis tün arkada§lan ile o dıv.nrın dibine etur- --------------------
Arkadaşlar demiş, aqamdanheri 

yol yürüdük, yük taşıdık, uğra~ık, ça
baladık, adamal:lllı yorulduk. Şimdi 

durmadan dinlenmeden kalkıp mezar ta
§ını açamayız, hem işimiz açmakla da 

bitmez. sanki me:z;ıra indirmek taŞl yerli 
yerine koymak. etrafını güzelce alçıla-

YALANCI KAFURUN HiKAYE.Si nuz. 'bu zenci ~ocu"k satılik.tır. Ne basta- nefis yemekleri gövdeye at.ıyorlarCl.L Ben muşlardı ili 
lığı, ne de bir sakatlığı varaır. Yalnız bir ise uzaktan seyreaiyor, yalnız yutkunu- - Sonra? •.• 

c - Ben, ancak sekiz Y ~ma bastık- suçu vnrdır. Her sene !bir defa için işle- yordum. lçirudeıı kızmıyor da deiiJClim - Oıvar -palôır küHlür "Ytkı ıvermesm 
tan sonradır ki dünyada ya~adığımın far- diği biricik suçu ile bu köleye kim mi.Ş- hal Kendi kendime, ~yalan ızydumıak mil Hiç birisi kurtulamadı. Hepıi de ora• 
kına vardım. Iki üç veya beı yaıılanma teri çıkar"> Para pelin sarı meşin!. diye ı;ırası artık ~eldi, diyordum. Derken cı"k.ta ölüverdiler. iBen de ıhemen ikatıra 
ait hiç bir ı§CY hatırlamryorum. Eaircile- bangır bangır bağırdı. Beni knlaballk efendim beni çağırdı: b-inerck d,u:reya eldim, eledim. 
rin ellerine düşerek sablığa çıkanldığım 1 arasınd dolaştırdı durdu. Nihayet tÜc· - Kiıfurl.. Ben uykudan uyanıuw ııibi Ben sözlerimi bitirince kıyametler 

DOKT,OR 

Behçet Uz 
Çoealı faastG ıJdGf'I 

MötaJaassw 
zaman tam dokuz yaşında idim. Bana carın birisi bana alıcı gözile bakmap yerimde hoplayarak: koptu. Efenaimin karısının ve çocılKlan· 

malt l&zım. Geliniz beni dinleyiniz: de fL U 30 daD 
sahip olan esirciye her sene bir tane ya· başladı: ........ .EfendimlJI eledim. nın hallerini bir görmeliyainiz, ııaçını ba- !bst:i nrmı ucr gün -saat • _..;'lr 

şurada bir kaç saat oturalım, dinlene- 1 kad B J k w a A}ıcıu- ' 
lan söylerneği adet edinmiştim. Evet. j - Bunun kusuru nedir} diye sordu. - Haydi çabuk kara katıra bin de ~ını elbiselerini yırtan mı istersiniz} Ba- e ar ey er so ngın n ı;;., 

lim. Sonra kalkar rarrnbuk isimizi görür ·~la k "- b" .. ft • • :1 a· · O 11·1 d !B matb ....... v ........ ..ı-•·i hu usi kılinİı:;-.,. ,.... • S• n va ıct ır ... ne soyıev ım ama pır e a a: eve git. izim hanıma öyle. Bana ıbü- ğmm çağıran ıru İS'terıiniz~ B&zısı ba,Şll\a .....,. ., -AA&>~ 
bitirir, yerlerimize döneriz. Arkada•lnn l d h ö H b" de b·:ı ccler '"' söy er im al... yle ki yalanım üzerine - er sene ır tnne yalan uydururl yük ıibrikıeki :gül ıSU;-unu göndersin, ıcül topraklar atıyor, ötekiler yana'klannı to- w •• 
kabul etmişler. Ynlnız Baht. b · f d d d" T"" - 1 buk · _..ı • Y. ı..:ı- r;:;fl İzim esirci e eo i ile öteki esirciler bir- iye cevap ver ı. uccar: suyunu~ ça .gerı ıuon. .o Wl oyna- katlıyorlardı. Sonra hepsi birden eve . =---

- PekalU dinliyelim dinliyelim. de- birlerine geçerler, bı--L bı,.agw,. dicı di- - Acanım o kadar ehemmiyetli bir .,a,·ım falan deme ecikir en lculaklarını dald l v· .. ovalar nı Vlkmagva koyul •••••1 ~ " ... .,,. ,, J ı ar, e Jn -,,J ı J• - •n••••••••-•n•••••••11••••.!ı=:fı., : 
miş. Ama üç saat kolay kolay geçmez, şe gelerek kıyametler kopnnrlardı. Ni- ıey değil. Fiatı ne kadar. altı yüz gü- koparırım. Ben itaat ettim. .ıEv yolunu dular. IR.aflan söküp yerlere attılar, raf- : YARDI , EH BU ll UP : 

geliniz Cle her birimiz birer birer kendi hnyet sahibim benden eleman diyCTek müş mü ded in"? Pekala. Benden de yir- tuttum. ~ve yakln ırlcen c:aman, of, ey- lar da neler varsa hep yerlere döküldü, E VİCDAN ZEY.KİDİJL. 5 
hikilyesini, ve başından gelip geçenleri yaka silker oldu. Beni başından defet· mi parçn gümü daha! dedi. Altı yüz vah ... > diye avazım çıktığı kadar bağır- kınldı, parçalandı. Evin :hanımı böyle : .Y;tJRD ~AVRULAIU : 
anlatsın. Bu suretle vakit geçirmİ} olu- 1mek için üstelik para bile vermeğe razı yirmi parça güm~e o ıtiiccnnn Üzerinde mağa başladım, gözlerimden de iki mus· yaparken 1lcızları 1bahçeden avuç avuç : ~: 
ruz. En evvdu Bnht hikayesini söylemİ.§. idi. Halbuki bana ne müşteri. ne alıcı kaldım. luktan su boşanıyormuş gibi yapar a'kı- çamur getirerek çamuru dıvarlara ka- : Okuduğunuz mc dcp kitap _ : : . verırse·. 
Lakin Baht hikayesinde hiç bir garnbet, çıkıyordu. lihayet bir gün efendim beni Tüccar beni evine eötürdü, eski püskü tıyordum. Konu ıkomJU başıma 'ii§ü~ü- pılara sörüyorlardı. Hattiı hanımım: :Çoctik Esırgcmc ~umuna .: 

• • • - 1 da kit lınnı":ac:lk J# : hiç bir fevk ladelilc olmadığı için onu kulağımdan tuttu ve es.ir pazanna sürük- üstümü başımı süprüntü küfesine attırdı. ler. Genci ihtiyan bin ibir ısual .ilo sıkış· - ey ,Kafur ne bo!f duruyor sun? Te· :nız ycnı Y14 ap ., Jdl· • 
nakletmeden geçiyorum. Bahttan sonra ledi. Delliil başıyı çağıramk: Beni giydirdi kuşattı. O sene bolluk se- tır.mağa bn§ladılnr. Evin tam önüne ,ge· essürlimüzü görmüyor musun} Bizlere :kadaşlnruııza .Yardım tmİ§ ~ uıJ 
sıra Kafura gelmiş Kafur hikayeye §Öyle j - Bu piçten beni kurtar, kaça satar- nesi idi. Yağmur vakti Eamanında yağ· lince kapının ıik.i kanadı birden a,.•ldı. ""rdım etsene tnbalclan, rnta:llan, fclfur- E çi.Udiı'lde lbu ze\'ld ıt tm s 01!! .. ı••• •• ,... ı- y- .............................. . 

başlamış: san salıver, yalnız müşterileri aldatmış mış, güneş de tam lazım olduğu zaman Efendimin ikansı, .çoluğu çocuğu ıhep so- •• Bİ'J'MEDİ •• 
'T ~---- --"") 
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Recyo aptala dönmüştü 
G6zleri hald imparatorla meçhul delikanlının 
yürüdükleri yoldan, kendi kendine bu mu

amma,, halle çalıfıyor ve kafa patlatıyordu 

Sinir ilaçları ve müzik 
-~-

Yaz11n: ECZACI KEM.4L K.AKTAŞ 
-------- ----

Sinirden şikayeti olanlara dikkat edi· 
yorum, hekimlerin kendilerine lüzum 
gördükleri ili.çları hemen hemen ezber .. 
\emişler, 

0

eczanelerde nekadar sinirili.cı 

varaa hepsini birer birer kullanmıı her 
bir ilaç hakkında geniş malUınata sahip 
olmuşlardır. Son senelt:rde hekimler si .. 
nire karı,ı yalnız kimyaca yapılmı1 ilaç .. 
lar değil hazan hava deyiştirmek ,seya-

Recyo, imparatorla meçhul delikanlı vermemesi izin meselesinin üzerinde bir yat etmek bilhaua müzik tav•iye ediyor-
beraber geldiğini görüp te bu delikanlı- tesir yaptığını anlatıyordu.. lar, müzik ile tedavi başlıbaşına bir alem-
yı tanıdıktan sonra içine düştüğü derin Biraz sonra cevap verdi : dir. 
hayretten kendini oldukça güç ve geç - Olmaz ... Olmaz ... Aldığım emir kat'! Son günlerde elime bir kitap geçti 
kurtardı.. hattA baş,•ekil bile gelse içeri koymıya- orada bir •inir hekiminin şöyle bir tav· 

Gözleri MI& ... İmparatorun girdiği ka- cağım... Yalnız imparator ve kumanda- siyesini okudum. renklerin sinirliler üze-
pıya takılı ka]mıştı.. nın emri olursa o zaman içeri girilebilir. rinde mühim rolü varmış, meseli. siyah, 

Kendi kendinı.: : Recyo, kendi adamının bu kadar ıs- kırmızı sinirlilere gelmezmiş. onlar pek 
- Allah Allah .. Diye mırıldanıyordu.. rarla ~·anına girmek istemesinde mu- süt beyazından da hoşlanmazlarmış, ye· 

Rüya görmediğime eminim .. Çünkü o hakkak mühim bir sebep olacağını dü- şil •inirlilere tamamiyle sükunet veren 
da beni tanıdt ve gözü ile sus işareti şünerek yerinden ftrladı ve kapıyı açtı .. renk imiş, yatak odasının yeşil olmaııunda 
yaptı.. Peki arruna.. Ne münasebet o Zahiren bir hiddet göstererek bağır- sinirlilere durgunluk verişi itibariyle bir 
bnparatorun yanında bulunuyor ve na- dı : kıymet varmış, ye!'!il gözlüklere çok 
sıl oluyor da imparator onu beraberin... - Nedir bu gürültü?.. ehemmiyet veriyorlar, hcrııeyi her yeri 
de saraya getiriyor.. Nöbetçi, suçun kendisinde olmadığını yeşil görmenin tek çaresi ye~il gözlük 

Leonun saltanat arabasına refakat anlatmak için bir kaç kelime mırılda- imiş, sinir ilaçlarının içine hava tebdili 
eden muhafızlardan soruşturdu.. nırken Recyo söziinü kesti.. hattA müzi'iin girmesini garip bulmam da 

İmparatora karşı iki kişinin suikast - İzahata liizuın yok .. Verdiğiın cın- yeşil gözlüğün sinir ilAcı olmasını tuhaf 
teşebbüsünde bulunduğunu ve fakat bu re itaat etmediğinden, gürültüye sebep görürüm, müz;k hakkında kitap diyor 
meçhul delikanlının tam zamanında mil- olarak beni uyandırdığın için bil' hafta ki: Hekim •İnirlerin mizoçlarına göre han
dahale ederek heriflerden birini bir hapis yatacaksın .. Haydi defol.... Ve ye- gi ş~rkının iyi geleceğini teopit ~der de
yurnrukla domuz tepeler gibi tepelediği- ıine buraya başka bir nöbetçi gönder.. mek oluyor ki mizaca göre hicazkarı 

~ .......................................... ... 
• 

·. Musanın Hayatı 
' 

- w 
PEYGAMBERLER TA Ri HiNDEN 
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Bir çığlık koptu 
Küçük Muıa, yumuk ellerile Firavunun 
ıakalından yapışmış ve onu tahtından afağı 

baıındaki tacı ile yuvarlamıftı 

Yine dellillar bağrıotılar.. ı Bir hayret ve dehşet avazı etrafı sarah. 
Yine Beni lsrail halkını korku ve le- Firavun, o kadar fazla eğilmiye mec-

l işa dü§ürdüler. Fakat meselenin bir zi- ı bur olmuştu ki.. Başındaki elmas tacı 
yafete davet olduğunu, bütün halkın bu büyük bir gürültü ile saltanat tahtının 

ziyafete iştirak edeceğini, herkesin ziya- altın basamakları üzerinden yu;,arlandı. 
fet meydanında •erbestçe diledikleri Halkın bulunduiiu yere kadar geldi. 
mahalde yer alacaklarını öğrenince !'Je· Bir çığhk koptu. 
vindiler. Bunun yeni zulüm ve kahır için 
bir pl&n olmadığını anladılar. ~1tsırın bü
yük meydanına daha sabahtan kazanlar 
kurulup yakıldığın1, ~arap küplerinin sı

ralandığını görünce de büsbütün f"mİn 

oldular. 
Ak.,am. hrr taraftan yt.kılan meşa.leler. 

her taraftan yükselen ~al ı ve ~arkı ses
leri bütün Mısırı bir C'Ümbiiı "ehri haline 

koymuştu. 

Firavun, tahtı üzerine kurulmu~. t\lü· 
lcmadiyen sunalan sarapları yuvarhyor. 
Kadınlı erkekli kıpti ve Beni lsrail halkı-

Bir halk çıilığı, şarap ile sermest bu 

karışık halk arasından yükseldi. 
Firavunun ıaltanat tacı başından düş .. 

müş, saltanat sedirinin basamaklarından 
yuvarlanmı1 ve:: Parça parça olmuştu. 

Bunu yapan. Bir çocuktu. 
Ki.hinler, ellerini başlarına götürmüş

ler, sapsan keeilmiş suratlarından soğuk 
terler akarak fırlamı~ nazarlarını Firavu
na dikmişlerdi. 

ni, ötekini ise balkın parçaladığını öğ- Zavallı nöbetçi, göz ucu ile bu hadi- kürdiden şu şarkılı bir ı<ramofon plağını nın )(İttikçe artan, içtik\e co,an neşesini 
seyrediyor vf'. ~1u~a-

Onlar. Bu çocuğun C".sasen _,üpheli ol
duğunu, onun, günün bir.inde Firavunun 
saltanatını yıkacak mukadder çocuk ol
duğunu sezmişlerdi. Fakat Firavunun ona 
büyük sevgisi karşısında ağızlarını aça
mıyodardı. 

rendi.. seye sebep olan arkadaş1na kindar bir reçete olarak yazacak hu hesaba göre büyük bir gururla 
Recyo, 4in mahiyetini bir parça anlar bakış fırlattıktan sonra çekilip gitti. ilaç mahiyetini alan gramofon şarkılarını yı bekliyordu. 

gibi oldu ldiyse de delikanlının nasıl, ne Recyonun maksadı da onu uzaklaştır- bizler de eczanelerde sinir ilacı diye bu· Muhafızlar Umranın evine gideli bir 
suretle meydana çıkmış olmasına bir mak ve kendi adamı ile yalnız kalmaktı. lunduracağız, sinir ilaçlarının en değer- hayli olmuştu. Daha 3önmemişlerdi. 

Firavun ise başından tacı yuvarlanma~ 
st üzerine gözü karardı. Ne yaphğını bil .. 

türlü akıl, sır erdiremiyordu.. Yalnız kalır kalmaz alelacele sordu : !isi telkin olacağına göre çenesi ve ikna Sabırsızlığı artmakta olan Firavun, •t· meden, dizi üzerinde toııuğu, Musayı 
Bu karışık muamma içinde kafası çat- - Ne haber? kuvveti yerinde olan eczacılara iş çıkı- raftnı saran kahinlere çocuğun neden bu 

lıyacakmış gibi zonklıyordu.. - Haberi şu patron .. Matmazel sız> yor demektir, eve! Allah ben güveniyo- kadar geç kaldığını. soruyor, yoksa başı-
sert bir hareketle tahtının merdivenlerin· 
den aşağı attı. 

. ., 
SAHiFE S 

Ankara Radyosu 
---·-.tr·---

DALGA VZVNLV6 V 
BVGVN 
-·~-

1639 m. 183 Kcs./120 Ww 
T. A. P. 31.70 m. 946S Kes./ 20 Ww. 
T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 

13,30 
13,35 
14,00 

Program. 
Türk müziği (fasıl heyeti) 
Memleket saat ayan, ajanı 'l'O 

meteoroloji haberleri. 
14,10,15,30 Müzik (dans müziği. Pi.~ 
16, 30 Program. 
18, 35 Müzik (küçük orkestra • Şef: 

19, IO 
20,00 
20,00 
20,40 
21,00 

21,40 
21 ,55 
22,00 

Necip Atkın) 
1 - Franz Lehar - Val•. 
2 - Ziehrer - Eşkiya operetıa

den potpuri. 
3 - Delibes - Kopelya baletin-
den bebek danaL 
Türk müziği (ince saz faslı) 
Memleket saat ayarı. 

Temsil. 
Ajanı ve meteoroloji haberleri. 
Türk müziği. 

1 - Ra8t peşrevi. 

Z - Lemi raat • !}Arkı - Yok.mu 
cana aşıka hiç. ülfetin. 

3 - Udi l\.1ehmet • rast ~arkl 
Öyle yakınki beni. 
4 - Lemi - suzinak şarkı - Yeter 
hicranh sözler. 

5 - Neyzen Riza - suzinak ~arkı 
Çaldınp çalgıyı. 

6 - Refik F ersan - suzinak ş,arkı 
Canım kimi İ.!terse. 
7 - Suzinak saz sema.isi. 
6 - Halk türküsü - Sabahtan 
Kalktım. 

9 - H~lk türküsü Urfalıyım ezel
den. 

1 O - Halk türküsü Ekin ektim 
çöllere. 
Konu§ma. 
Neşeli plaklar - R. 
Haftalık po•ta kutu•u 

dillerde) 
(ecnebi 

Kimseye bir şey söylemeden doğruca şimdi bodrumda bekliyor .. Telaşına ba- rum, çene ve telkin üzerinde mustahuır na bir felaket mi ııeldi, endişesini izhar 
odasına girdi .. Kapısının önündeki nö- kılırsa iş mühim galiba.. bile çıkaracağıma itimadım val'dır. ediyordu. Bu sırada tahtın etrafını .aran 

Ki.hinler bu hareketi görünce cesaret 
buldular. 22,30 Müzik ( daru müziii - Pi.) 

betçi kendi adamlarından olnuyan bir Recyo, bunu duyunca hemen fırladı ----"' b sabit meşaleler arasında hareket eden. 
nöbetçi idi.. Ona : ve doğruca ~arap mahzenine koştu.. Av rapa n l n Ü y Ü k Yürüyen bir mrıale alayı ı::örüldü. 

23,00 Son ajana hsberleri. ziraat, c.. 
ham, tahvilat. kambiyo - nulr.ut 

scttiği r;ocuk bu çocuk olsa gerektir. Se-
nin mülkünü bunun harap etme~i ihti- borsaıı ( fiat) 

- Ya Velid .. dediler. Kahinlerin b•h-

- İmparator ve kumandandan başka Marina onu sabırsızlıkla bekliyordu.. Bu alay .. Küçük l\lusayı getiren alay-
benl kim sorarsa yokum .. Haberin ol- Görür görmez ilk suali şu oldu: meselesi Danzig dı. mali çok galiptir. 23,20 Müzik (cazbant - Pi.) 

2 3.5 5, 2 4 Yarın ki program. 
sun.. - Sebastiyano nerede?.. J\·1uhafızların tasıdıkları tahtıravan .. 

D . k a1nız kald Re h b ki d b 1 k Berliner Börscn Zcitung Danzig için k k h b k ıyere Y ı... cyo, iç te e eme iği u sua or- Firavunun yü ·•e ta tının asama -
Birbirine Arap saçı gibi girmiş mese- şısında afalladı.. diyor ki: lan önüne kondu .. 

lelerin içinden çıkmak için yalnız kal- - Sebasliyano ınu'? •. Odasında yok c.Danzig, Avrupanın büyük. meselesi- Umranın kansı, arkasında kıymetli 
mak · ti rd .,. dir ve Almanyaya avdetine kadar bü- lb I b h 

Firavun, başından rlü!llen saltanat ta
cı o anda ve hakikatC"n rlinden cbediy
yen alınmış gibi oldu. 

- Evet .. dedi; hakkınız var. Alın o 
oğlanı ve derhal tepeleyin. 

Yabancı Paraların 
vasati kıymetleri 

ıs yo U.. mu... e ise er, yavrusunu b:ığrına asmı.,, ta -
- Bir şeyler oluyor .. Bir şeyler ola- Marinanın gevezelik ı aprnağa hiç te yük meselesi olarak kalacaktır. Parisin tın halı aerilmİJ basamaklannı çıktı ve Kahinler, bu emir çıkınca memnun ol- Cümrüklerimize gelen yabancı malla-

cak,,, Fakat bu olan ve olacak işler için- vakti müsait değildi.. hiç bir manevrası, bizi ve ltalyayı, bu Mu•ayı Firavunun uzanan kolları arası· dular. rın ecnebi parası, üzerine tanzim ed il-

de acaba ben ne olacai:ım... _ Sersem ... Dedi, odasında olsaydı m eseleyi h a lle ma ni olanuyacaktır. Bizim na verdi. 
Diye düşüne düşüne uykuya daldı.. sana mı sorardını.. için, Danzig mihver pol;tikası çerçevesin~ Çalgılar durn1uş.. Şarkılar susmu,. 

Ne kadar zaman uyudu .. Bunu bilini- Recyo, genç kadının bu sert ihtarı de birinci plandadır. işte Salzburgda te- Bütün gözler ortadaki tahtın üzerinde 
yordu .. Yalnız büyük bir gürültü ile karşısında verecek cevap bulamadı ... yit edilen, bu keyfiyettir ve muhasıınları- · i.urulmuş Firavuna ve .. Musaya çevril· 
giSzlerini açtı.. Maamafih ona taze bir havadis vermek mız buna alışmalıdırlar.• mişti. 

Gllrllltü ... Kapının önünden geliyor- suretiyle iltifatını kazanmak istedi.. Machtausgabe diyor ki: Firavun .. Musayı aldıktan oonra öptü. 
du... - Şey .. Dedi .. Ben de Sebastiyanoyu cDanzig, Avrupa emniyetini, Alman· Sevdi ve dizi üzerine oturttu. 

Nöbetçi sert sert .öyleniyordu : arıyacaktım .. Ona verecek çok amma .... yanın ve Alman ırkının ıerefini alakadar Kahinler, gizledik!,.; ve anc•k içle-
- Olmaı: .. Kat'! emir aldım .. Sonra Pek çok mühim bir haberim vardı.. eden bir meseledir. Danzig. mihver •İ· ri;ıde sakladıkları endişelerin teoiri altın-

senin yüzünden sopa yemeğe niyetim Marina gözlerini merakla Recyoya di- yaaetinin kendisine hedef İttihaz ettiği da hem Firavuna, hem Musaya bakıyor-
yok .. İçeri giremezsin.. kerek sordu : ve bundan evvelki buhranlar e•na.ında !ardı. 

- Ben glrmiyeyim, sen gir ve mühim - Ne imiş o haber .. Söyle bana... sulhu muhafaza etmek suretiyle yerine Baş kahinin dudakları kımıldadı. 
bir 'l"Y söylemek için geldiğimi haber - İmparator hazretleri refakatlerinde getirilen diii:~r vazifeler gibi aynı muvaf- Kim bilir hangi mabuda, ne biçim du-

b. d likanlı il idil V fakıyetle yerine getireceği bir vazifedir.• d ver.. ır e e ge er... e... alar yolluyor u. 

Çocuğu al ıp boğa.zlamıya götürd üler. 
Fakat hakikaten bu çocuğun yıldızların 
gösterdiği çocuk olup olmadığını anla

mak için onu öldürmezden evvel üzerin· 
de tetkikler yapmak sevdasına düştüler. 

Evli.dının, tahtın basamaklarından yu
varla.nd1ğ1nı ve sonra da kahinler tarafın
dan alınarak boğazlanmıya götürüldü
ğünü göre:ı Muıanın anası bir çığh1c ko
pararak sırtüstü düştü ve bayıldı. 

Umran ise keyfiyeti koşarak Asiyeye 
haber verdi. Asiye hemen •aTaydan çıktı 
ve Firavunun yanına geldi: 

- Ya Firavun .. dedi. Sana ne oldu ki 
- Ben de giremem .. Senin mUhim şey Marina Recyonun sözünü kesti : 

dediğin muhakkak y ine blr bahan .. bu- - B iliyorum .. Biliyorum ve sen bu 
lup bir kaç gün, izin koparmak içindir .. delikanlıyı görür gömıez hemen 
Sanki ben enayi miyim .. Siz burada bir dm .. Yalnız tanımakla kalmadın .. 
kaç kişi boyuna izin alıp kim bilir ne- dm ... Afalladın .. Öyle de{,'İl mi? 

taru
Şaşır-

D eutsche A llegemeine 7eitung diyol' 
ki: 

t:Da nzig meselesi. harpsiz halledilebi
lir ve sırf bundan dolayıdır ki A lmanya 
ve ltalya, bu meselenin halledilmesi la
zım geldiği fikrindedirler.> 

işte bu sarada, henüz bir yaşına bas· artık sözünde durmaz oldun. Bu yum4 

mamış olan Musa yumuk ellerini oyna- ruk kadar çocuğu hani bana bağışlamış
tıyor ve çocukluk hareketlerile Firavunu tın .. Onu öldürmiyecektin. 

relerde keyif çatmağa giderken biz izini 
ayda yılda bir görüyoruz .. Hayır... Ol
maz ... İçeri ne sen girebilirsin ne de ben 
girip haber veririm .. 

Recyo, nöbetçi ile konuşanın sesinden 
onun kendi adamlarından biri olduğunu 
anlamıştı .. 

•• BİTMEDİ •• 
- *-

Anıerıııa posta 
nazırının seyahati 
Roma 16 (A.A) - Amerika po9ta 

nazırı F arley Veneclikten Roma ya gel-

Yeni Türk kodeksi 
1 Haziran 930 tarihinden itibaren me· 

riyete girmiş bulunan Türk kodeksi meri
yetten kaldırılarak yeniden teşkil olunan 
komisyon tarafından tadil edilmi, bulu
nan yeni Türk kodek•i 1 Mart 940 tari· 

güldürüyordu. Firavun cevap verdi: 

Bir aralık Musanın .sol elinin kalktığı. - Ya Asiye. Ne olduğunu .sen görme· 
Firavunun uzun ve kara sakalına yapıştı .. din de böyle ıöylüyorsun. Bu yumruk 
ğı görüldü. kadar dediğin çocuk. o küçücük eli ile 

Bu el. Sakala o kadar kuvvetle yapış· başımdan tacımı düşürdü. Şimdi böyle 
m1ştı ki. Can acı.sile Fira\.~un başını bir yaparsa yarın büyüyünce tahtımı da 

az eğmiye mecbur oldu. Fakat Mu.sanın elimden almaz mı? Ben bunun kuvvetin· 
eli sakalı bırakmıyor ve mütemadiyen f den korktum. Onun için hel8.k etmeğe 
çekiyordu . O çektikçe l\1uıta başını eğ- karar verdim. 1 

di. Asiye, Firavunu ikna için hafif suret-- Eğer derdin izin ise sana da izin 
alayım .• Fakat beni içeri bırak .. hinden itibaren meriyete konulması icra Nihayet. Gözlerini ona dikmiş olan le tebe!tsÜm ederek dedi ki: 

miş fatura larının türk. parasıtna çevrilme
ıinde nazarı dikkate ahnacak olan vasa
ti fiyatlar tesbit edilmiştir. Bu vasati fi
yatlar, eylül 1939 ayı içinde gümrük Ye 

sair resimlerin tahsilinde esaı olarak atı

nacaktlr. Ecnebi paralarının teabit ot'u
nan va.sa ti fiyatlarını yazıyoruz: 

Bir lngiliz lirası (593) kuruş, yüz do
lar ( 126.62,25) kuru,, yüz farnsız fran• 
gı (3335,50) kuruş, yüz liret (666) ku
ruş, yüz l•viçre frangı (2655,50) lı: uruı. 

yüz florin (6750)kurııı, yüz rayşmark 
(5061) kuru~. yüz belga (2151,50) lw
ruş, yüz drahmi ( 106,25) kuruı, yi.iz 
len ( 156) kuru!f. yüz çeblovak kro
nu (433,25) kuruş, yüz pezeta (1 403) 
kuru,, yüz zloti (2364) kurUJ, yüz pen
gü (2472) kuıuş, yüz ley (90,50) Jw. 
ruş, yüz dinar (269,25) kuruş, yüz yen 
(3460, 75) kuruş, yüz Danimarka kro
nu (2647,25) kuruş, yüz Norveç kronu 
(2979,50) kuruş, yüz Finlandiya marlu 
(25 7,25) kuru . yüz Eatonya markı 

(3250) kuruş, yüz ruhi ( 4419) kuruş. 

---·---
1 znıir, ne idi 

ne oldu? •• 
Gazeteci arkadaşlarımızdan B. Ulvi 

Olgaç İzmirin dünkü ve bugünkU çeh-Nöbetçinin derhal bu teklife 
miştir. Nazınn seyah3.tİ hususi mahiyet

cevap tedir. 
@ __ --- -- --- -- --- --

f JDEMıR1iASKE~ 
vekilleri heyetince kabul edilmiştir. halkın ağzından ve hep birlikte bir avaz. • • BİTMEDİ •• ._.,.._.._,.,....,.,.;;._,..,;,,;.;...,,,;.,...,;.,,,,.,,,,.,,,,,;,,....,,,.,,. __ .,...,,,..,,_.,,,,,,.,"."',..,,.,,~;"'"'"'""'7"""'7"- resinı belirten gayet kıymettar bir ese~ 
adım geri çekilirken marki Dö Barbezvö ~.'Y yapmadım ve sizi Versay sarayını- Luıyi ne suretle tanıdığını söyleınekten · ' 1 hazırlamış ve neşretmiştir. •Izmir ne idi, 
hemen kılıncını çekmiş, kralın önünde za kolunuzu sallıya sallıya girdiğinizi fazla ileri gitmek islemedi ve il~ve etti: ne oldu• adını taşıyan bu eserde İzmir 
kendini efendisine siper yaparak kapı- görmeden içim rahal etıniyecek.. - Ona neden Demir_ maske vurmuş- ~ehrinin her türlU terakki hamleleri can-
nın eşiğinde ve yarı karanlıkta beliren Bu sözlerin çifte manası on dördüncü lal' ... Bunun sebebını bıhnıyorum .• Yal- lı bir ifade ile gösterilmektedir. 
gölge gibi bir adama cephe almıştı. Luiyi şüphelendirdi : ruz bildiğim bir şey varsa o da şudur... Eser 140 <ahifeden ibarettir. Flati elli 

Bu gölge adamın sesi tekrar duyuldu: - Beni, dedi, saray•ma gırmekten Bu adama ne kadar büyük i:;kence ya-

Büyük tarih ve macera romanı 
(ıKıNCİ KISIM) 

25 --

- Korkmayın .. Ben o kadar korkunç kim menedecek ki böyle bir endi'i" iz- pılırsa yine azdır .. 
bir adam değilim.. harına lüzum görüyorsun? Kral biraz müsterih olarak sordu : 
Ve karanlık içinden ışığa çıkan bu ada- Gniafon büyük bir itidalle cevap ver- - Demek ondan o kadar çok nefret 

ının kısa boyu, melun suratı, kanbur di : ediyorsunuz? .. 
vücudu gözüktü.. - Sir ... Ben çok ~skiden, konl dö Bre- - Evet sir ... HattA kabilse onu dışle-

Bu ... Gniafondu.. vanın şatosunda wıaktım.. O kont Dö rimle parçalıyacağnn .. 
Barbezyö diz çöklü.. dizilmekte olduklarını gördü.. Kafasındaki sargıların arasından sı-ı Brevan ki bilahare Sen Marsın himmeti - Bu kadar büyük bir kine sebep? 
Elini ileriye doğru uzatt.ı.. On dördüncü Lui endişe ile sordu : zan kanlar iğrenç suratında pihtılaşmış ile Pinyerol ;r.ındanırun kalesine asılıruş- - Sebep ... Sebep ... O. sevdiğim kızı 
- Sir! ... Dedi, majestenizi Yemin ile - Kim bu adamlar?.. kalmıştı.. tı .. Ve nihayet son vazife olarak ta rna- benim elimden aldı .. . 

temin ederim ki bu sır, bu devlet sırrı - Sir ... Bu adamları nen topladun ve Barbezyö... dam dö Mentefonun himayesiyle Sen - Sevdiğin kadın kimdi? 
benimle beraber mezara girecektir.. onlar vasıtasiyle yolda ötekini kıs kıv- - Dur ... Diye haykırdı.. Bir adım Margarit adasında bulunan bir mevkufu - Genç bir kadın.. Bütün kalbi, bü-

Kral, tatlı bir sesle : rak yakalatacaktıın .. Ne yazık ki ani ola- daha atarsan kılmcımı göğsüne saplan- hususi surette nezaret altında tutuyor- tün ruhu ve bütün mevcudiyeti ile mon-
- Peki marki .. Dedi .. Kalkınız. Dost- r ak firarı bu projemin tatb ikine m~ni rruş bulursun!.. dum .. Hatta aziz dostum mösyö Rozarj senyör Luiye bağlanmış bir kadın.. En 

luğunuzdan, sadakatinizdeıı şüphelen- oldu .. Maamafih eğer majesteniz müsaa- On dördüncü L ul bu kanbur ve su- bile benim bu vazifeyi nasıl bir ınuvaf- mükemmel sUvari gibi ata biner .. En us-

kuru~tur .. 

TÜTÜN MÜSABAKASI 
3437 sayılı kanunun 17 inci maddesi-

ne göre, her yıl tütün müsabakası ya
pılmaktadır. Bu yıl da, müsabaka 19 bi
rinci le~rinde İnhisarlar idaresi İzmir 
baş müdürlük ambarında yapılacaktır .. 
Müsabakaya ait tafsilAt şehrimiz Ticaret 
odasına gelıniştir .. Müsabakada, birinci, 
ikinciye para Ye takdirname, üçilncil, 
dördüncü ,.e beşinci geleceklere yalnız 

birer takdirname verilecek ve bu ekici
lerin adları gazetelerle ilan edilecektir 

mekle haksızlık ettiğimi ruılıyorum. Fa- de eder ve muva:ık bulursa hepsi de ratsız herifi görünce birden bir şey ha- fakıyetle ifa ettiğime şahittir. la silAbşöre ders verecek kadar si!Ab ZA.lilJif'!flDA : 
kat, madam ki pederinizin mektubu size gözü pek ve ölümden korkmaz olan bu tırlarruş gibi oldu.. Kral kendini tutamadan haykırdı : kullanır .. Monsenyör Luiyi ilk defa Sen • • • • • •••• 
hakikati öğretmiş oluyordu, hemen öte- adamları düşman ve rakibinizin peşine - Barbezyö ... Dedi, dur .. Acele etme. - Sen Margarit adasında bulundun Marsm elinden kaçıran odur .. İkinci de- Bueada oturan Yaşar oğlu İbrahill', 
kini neden yakalamadınız? saldırayım .. Derhal her tarafa adamlar Ben onu tanıyacak gibiyim .. Senin adın ha .. Ve Rozarj da senin dostun öyle mi. fa tekrar Pinyerol kale•inde de kaçıra- ratak meselesinden Demir kızı bayan 

- Sir .. Bu sualinizin cevabı da işte .. saldırayım ve onun nereye gittiğini, galiba... O halde Sen adada mevkuf olan Mon- eaktı, fakat muhterem nazırı Luvuva Ha!<ibeyi su dest isiyle yaralamıştır. 
Bu sırada otelin avlusundan bir ta- hangi yolu takip ettiğini öğreneyim. On- - Gniafon ... Sir.... senyör Lui adında birini de biliyorsun- cenapları tam zamanında yetiştiler .. O * Ka~ıyakada Medeniyet sokağında 

kını ayak sesleri ve ,iJah şakırtıları gel- dan sonra.. - Tamam .. Ve yine hatırladığıma gö· dur.. balıkçı kıyafeti ile Sen Margarit adası- Hasan oğlu Kemal, Veli oğlu Hüseyin 
mişti. - Hiç zahmet etmeyın .. Adamlarınız re ınndam dö Mentefon senin en sadık - Evet sir ... Hem monsenyör Lui ve ııa girdi .. Burada mösyö Dö Sen Marsı Sarı oğlunu taşla bli.!;ından yaralamıştır. 

Kral, pençereye gidip baktı.. bir şey öğrenemeden geleceklerdir.. ve vefalı bir tebaamız olduğunu bana hem de Demir ına5ke adı verilen adamı iğfal etti. Muhaf1' olarak sevdiği ada- * Kaı·antınada tramvaya binmek j,,-tj. 

Büyük fenerlerin ışığı altında tepeden Bunu söyliyen ses bir yabancı sesi söylemiş ve seni bu sıfatlarla bana tav- biliyor ve tanıyorum... mm .. Monsenyör Luinin odasında ay- yen Tevfik oğlu Hayrettinin ayağı kır 
tırnağa adamakıllı siltıh.lı kalabalık bir ve birden bire odada aksetmişti.. ,;ye etmişti.. Gniafon, kralın gözlel'inde çakan bü· !arca kaldı.. Ve nihayet majeslenizin bu yarak düşmu \'e hafif surette yarala~ 
ı:rubun otelin karsısında ve iki sırah On dördüncü Lui korku içinde bir iki - Sir ... Bu iltifatınıza !~yık olacak bir yük k in ve hidd.ti farketti.. Monsenyör •• BİrMEDİ •• mışhr 
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Bundan evvelki yazımda okuyucuları
ma ri.ıya ve efsane gıbi görünen (zaman) 
ırt"sdesı hakkındaki fikirleri, burada 
fenni b r surette izWıa çalışmak hem 
S rsız, h m de uzun olacarıından~ ~unu 

,ahal vcnm.. k ve Ç'-'k garip gorunen 
bu mevzuu h r k in kolayca kavrama
s nı temın etm k i in, bu hakikatin füli
y tta ilk i tını v rE:n me hur iki mü-

hedeyi arz<'d cc ım. . . 
1 _ 1935 5 ne Ağu tosunun ymnın-

.. . B u nos _ Ayrcc;teki meşhur 
cı gunu . 

1 
• 

1 
• 

lli vvson hastı.ıne inın, Ando crmo OJı 
sc.rvisine bir kızcağız mür .. caat ediyor. 
Bu kızcagız derin bir heyecan içinde 
olduğundan sikfıyetlerini annesi anlatı
yor. Annesı, kızının kafa tası ve diğer 
kemiklerinin çıkarılmış bir sürü rönt
kenlerini göster is or. Kızın bir defa cay 
hali> görür gibi olduğunu, sonra bir da
ha görünmediğini, küçüklüğünde bazı 

ehemmiyetsiz rahatsızlıklar geçirdiğini 
söyliyor. 

Kızın, kan, idrar ve saire muayeneleri 
yapılıyor. Kendisinde gayri tabii ve ma
razi olarak hiç bir şey görülmiyor. lş1e 
birinci vaka budur. 

• 6 a - Hayır, dedim. BilCıkia büyük 
bir aliıka ile dinliyorum ve ha}Tet 

ğumdan itibaren ve bizim bildiği~~ ediyorum. Nasıl oluyor siz, bu ka-
(zaman) ölçüsUyle (12) sene sarfettıgı dar genç yaşta olduğunuz halde 
halde bu kızda (29) sene sarfettrini f'Ö- benim bile içinde bulunduğum ve 
rüyoruz. O halde h ayat bu kızda son kavrıyamadığım erkek haleti ru-
dNeC" yavas bir seyr ile ilerliyor de;;- hiyesini bu derece içten bile bili-
mcldi. yorsunuz? 

Ikinci hasta olan ihtiyar kadında ise Giild:i .. 
hayat, bıl~ıl: çok sur tlC' ilerliyordu. Bu _ Bunlar: bilmek için, dedi, n~ 
kadının girdı"ı safhaya varmak ıçin. ha- tecrübeye r:e ele öyle yüh::ek ilim 
yat, alelude ve normal yürüyüsüylc ve sahibi clmağa liiz;ım yok. Sadece 
bizim bildigımiz (zaman) olcüsüyle a,.c:a- biraz gözünii açr.:::k ve biraz hu-
g• 1 uukarı ( 45) sene sarf ettiği halde bu l k k b h k .... , . N · b " a a artma a ı.. arı ey .. 
kadında (29) sene sarietmisti. Binaen- Ben yalnız erkek düşmanı deği-
n! yh monzillerini süratle katediyordu. lim .. Aynı zamanda bugün haya-

(Şurasını ehemmiyetle hatırlatayım ta yeni pençere açmış genç kızlc:-. 
ki, bu kızcağızın, adet görmiycn, bildi- Şef' Edirne ziyaretleri sırası 11da bir hasbıhal CS'Jıasında rın da düşmanıyım. Daha doğru-
ğimiz diğer kızlara benzer yeri yoklu. _ BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - ti~lc. bağlılığım bir kerre daha göster- su bugünkü riyakar muhabbetleri 
Her hangi bir sebeple adetini görmiyen mıştır. görüyorum da aşkın düfmanı olu-
kızların, yaşları ilerlemekte ve vücut- Fuad Cebesoy, Milli müdafaa vekili MlLLt ŞEF1N HALKEVINDE yorum. Demin size erkeklere kar-
ları değişmekte devam ederler. Adet Naci Tınaz, Kuzım Dirik, vali olduğu BEYANATI aı olan itimatıızlık hislerimden 
görmiyorlar diye genç kalmazlar. Bu kız halde Karaağaç _ Edirne yolu üzerinde- Ismet Inönü, bu tezahürat arasında bahıettim. Şimdi de kendi cinsim-
ise, fıdet d~vresine varmamış kız çocuk- ki ziraat nümune fidanlığına gelmişler, Halkevini şereflendirmiş ve Halkcvindc den, kadınlardan ve hele benimle 
ların gençliği ve tazeliği ne ise o halde bahçe müdürü tarafından verile.~ .~- Parti ve Halkevi mümessillerinden, yafıt olan genç kız arkada,Iarım
idi. Yani fiilen onların yaşında idi. Va- hab dinlemişlerdir. Bu arada mudurle Halkevinin faaliyeti hakkında izahat al- dan bahıedeyim. Onlar da tıpkı 
kayı harikulade yapan da esasen bu idi. aralarında şu muhavere cereyan etmiş- mış ve bilhassa musiki ve temsil kolla- bugünkü delikanlılar gibi.. 

Ikinci kadına gelince: Onun genç ya- tir. rınm faaliyetleri ile alakadar olmuştur. ilk mektebin ıon baaamağından 
şında fazla şişmanlamış, Adetten kesil- _Köylüye fidan dağıtıyor musunuz? Milli Şef, Halkevi hakkında icap eden orta mektebin ilk bcuamağınn 
ıniş kadınlara benzer tarafı yoktu. Vakti _ Senede 150-250 bin kadar.. izahatı aldıktan sonra Edirnelilere şu ayak baıar basmaz kendilerini 
geldiği zaman fıdetten kesilen bir kadın _ Bu iklime hangi meyvalar uygun hitabede bulunrnuşlaı·dır: birdenbire çocukluktan •ıyı-ılmıf 
nasıl girdiği devrenin kadını ise, bu da geliyor?. cEdirncyi ziyaretimden çok memnu- sanıyorlar. Mektepten evlerine 
öyle idi. Bunların her ikisi de yaşları- _ Muhtelif meyvalar. Mesela şeftali num. Giizel Edirnemizi evvelki gelişim- dönerlerken veya evlerinden 
nın vUcudunda olmadıkları halde vücut- çok yeti§iyor. Bunlardan Trakyadan baş- den daha eyi ve ilerlemiş buldum. mekteplerine giderken pe1lerine 
larının yaşında idiler. Ve yaşlarının vü- ka Ankara bilhassa lstanbul istifade Blitün memleket, Edirnenin refahı ve yine kendileri yQfta erkek çocuk· 
cudunda olmadıkları görüldüğü zaman- ed{yor. ' terakkisi ile yakından alakadardır. Dev- lar takdanları birbirlerine par· 
dı ki hayretten dona bırakan bir tesir Milli Şef bundan sonra fidanlıktaki let, Edirneyi yükseltmek için hususi makla ve gıpta ile göıteriyorlar. 
yapmışlardı .) hayvan ıslah istasyonlarını gezmişler, tedbirler aldı. Sivil ve askeri teşkilat, _ Kardef .. Bugün Müferrelin 

Her insanın kaç yaşında aşağı yukarı h t ı evi semereler verdi. Gayri askerilik kal- pe~ı'nden tam u··,. rocuk gelı'yordu. general Kazım Dirikten de iza a a - " \' ~ ~ 
ne vaziyete geleceği göre göre öğrenil- dırıldığındanberi, tarihi şehir, kendine r~'ili kız .. Ne yapıyor da peJline 

nl d mışlardır. "' T 
miştir. Senelerin geçişiyle insa arın e- 1 yaraşan tabii manza:-asını almıya başla- takıyor bilmem ki .• 

k b . b' Ü Ye+ıetirilen tavuklar üzerinde meşgu Ed' ğişmeleri arasındn, az ço sa ıt ır m - -J dı. Hayatımızın kıymetli hatıraları ır- Sözleri daha iki ıene evvelin-
- Biraz oturalım isterıeniz. 
Dedi. Bu teklif benim canıma 

2 - Yine aynı hastanenin aynı servi
sine diğer bir hasta kadın müracaat edi
yor. Bu kadın (ay hali) kesildiğinden, 
çarpıntıdan ve uykusuzluktan şikayet 
ediyor. (14) yaşında ay hali gördüğünü 
ve her (28) günde bir, beş gün sürmek 
ilzere senelerce devam ettiğini, son iki 
sene içinde 25 günde bir gelip 8 gün. d~
vam ettiğini, şimdide tamamen kesıldı
ğıni söyliyor. Ay hali kesilir kesilmez 
§işmanlamağa başladığını (10) kilo art
tığını ve bütün vücudiyle yüzünde er
kekler gibi kıllar büyüdüğünü söyliyor. 
O da bir çok röntkenler gösteriyordu. nascbetin görülüşü, aslında tamanLl!n olan lnönü: ne ordu karargfıhında geçti. Edirnenin den kulaklarımı doldurmagv a baf-

d - Bunlardan evlerde de var mı? di- 1 müstakil olan bu hadisenin, biri iğerl- mamur, temiz, kuvvetli olması, dev e- lamıştı. Bunların arasında, biraz 
minnetti. 

tri, şişman, kat kat göbekli, tansiyonu 
da yükselmiş olan bu kadının yapılan 
bütün muayeneleri şikayetlerinin hayiz 
ve nüastan kesilmiş her kadında görü
len alelade şeyler olduğunu göstermiş-

ne bağlı sanılmasına saik ohnuştur. Hal- ye sormuşlardır. tin siyasetinde ehemmiyetli bir nokta- evvel söylediğim gibi kendileri 
1 · k d' Kazım Dirik te: 1 tl ··k k buki bugün vücudun değişme erı, en ı dır. Edirneli erin, yur arının yu se hayal sukutuna uğrıyanlar oldu-

ld ., 'b' b _ Asıl köylerde vardır. Halk arasın- kd 1 · • k içindeki hikmete bağlı o ugu g1 ı, u değerini eyi ta ir etme erini ısterım. guv gibi baJlkalarını hayal su ~tu.· 
1 d · da cins tavuğun tanesini bir liraya teda- kk d · l" H - d değişmelerin (zaman) şart arı a yıne Kıymetli kabulünfüe teşe ür e erıın .> na dü!ltürenler de vardır. atta ı-
b lı ld ., rik etmek istiyenlere çok rastlanır. k H lk · T __ , d 

kendi içindeki hikmete ağ o ugu Milli Şef, bun u mütca ip, a evın- yebilirim ki bunlar daha la:zıa ı~. 
tir Bu iki hastanın, her ikisi de enteresan tecrübelerle tesbit edilmi§tir. Müteakiben tavuşan istasyonu da ge- den ayrılmış ve binnnın içini ve dışını Benim öyle arkadaşlarım var kı, 
olan hiç bir hususiyet göstermiyorlar- Şimdi artık ilmin eline bu iki hasta zilmiş, general Kazım Dirik burada, Ma- dolduran binlerce halkın coşkun teza- Nuri bey, ilk mektepte beraber-

sayesinde, hayatın, normal süratinin caristandan getirilen iki cins tavşanın hüratı arasında umumi müfettişlik ko- dik .. Ortaya beraber girdik. Fa
dıBu iki hastanın da, vücutlarına müte- fevkinde ve normal 1:1Uratinin tahtında üretildiğini anlatmıştır. Milli Şef gene- na:"•ını şereflendirmişlerdir. kat bunlar Liıeye geçmeden orta
allik aranılacak başka bir şey kalma- yürüyen iki nUmunesi geçmiş bulunu- rale: Cümhurrcisimiz burada gener al K a- nın ikiıinden ve bazan da üçün
dıktan sonra, kendilerine protokol def- yordu. - Halk bunları alıyor mu? diye sor- zım Dirik tarafından karşılanm~tır. den ayrıldılar .. Kimi genç yafta 
terine kaydedilmek için hangi tarihte Bu iki hastanın vücutlarının, birinde muşlardır. Burada, ön tarafta oturulduğu sırada aile hayatına atıldılar, kimi ise bu 
doğdukları sorulmuştu. yavaş, diğerinde çabuk ilerlemesinin se- - Bunları piyasa alıyor, tüylerinden umumi müfettiş kendilerine Trakya hülya pefinde yürürken yarı yol-

Işte bu basit ve vücuda tealluk etmi- hepleri tabii kendi içlerinde o}duğun- istifade ediyor. hakkında, maruzatta bulunmuştur. Milli da kaldılar. Sebep mi? .. Yine ıiz •. 
yen swıle karşı alınan cevaptır ki, bu dan, bunlann tnmikiyle, hayatın sürati- - Fakat bu tüyleri halk satmalı, bize Şef, son zamanda her yerde başlamış Yine erkekler ... 
vakalara cihanşümfil bir ehemmiyet ver- ni artıran ve azaltan Amiller bulunacak- bu lllzım. Halkı buna alıştırmalı. oian arteziyen faaliyeti ve büyük çeşitli lclal.. kendi cinıinin enarını 
dinniş, ve muayene eden doktoru hay- tı. Ve hayatın akışındaki .sUrati hangi - Evet, henüz alışamadılar. ziraat kursları hakkındaki izahatı alaka bu suretle ve kısmen lô.f ederken 
teller içinde bırakarak afallatmıştı. uzvun tanzim ve idare ettiği de bulu- Bu arada Refik Saydam da demiştir ile dinlemiş, bunlar üzerinde başvekille yine ıonunda bizim cinaimi:ze kar-
Meğerse, bu küçük kızcağızla, bu kart nabllecekti. ki: konuşmuş ve arteziyen işleri hakkında fl hücuma geçmifti. 

lmdmın her ikisi de aynı tarihte ve ayıµ Filhakika bu taharriyat yapılmış ve _ Tavşanların beslilerinin hususiyeti Nafıa vekili general Ali Fuad Cebesoya yürüye yürüye Bahribaba par-
gUnde doğmuşlar ve her ikisi de (29) aranılan her şey de bulunmuştur. vardır. Halk bunları yemez, çünkü et- direktifler vermiştir. kına gelmiftik .• 
yaşlannı biUrip (30) zuna girmişler- Genç kızın bütün hususiyetleri kafa lerl ekşidir. Bu sırada Milli Şefimizin müfettişlik - lclal hanım, dedim, eğer siz 
ıniş. tası içindeki (Ipofiz) cgudde> sinin ya- Milli Şef takdim edilen meyvalardan konağını şereflendirdiklerini öğrenen kendinizi o dediğiniz genç kızlar-

Dôktor birdenbire, yaşı (30) olan bir vaş çalışmasından, ihtiyar kadının bil- yemişler, bu arada Şlova eriği ile alaka- halk, konak etrafında birikmeğe başla- dan addediyorıanız ben de yine 
çocukcağız.la, yaşı (30) olan bir ihtiya- tün hususiyetleri keza kafa tası içinde- dar olarak bu erik üzerinde izahat al- mıştır. Cümhurrcisimize, başvekil ve dediğiniz gençlerden olabilirim. 
rın karşısında bulunmak gibi harikulA- ki (lpofiz) (gudde) sinin (fazla) çalış- mışlardır. maiyetleri erkfinı ile hazır bulunan meb- Fakat aiz na•ıl fimdiye kadar bu 
de garip bir hakikatle karşılaşmıştı.Dok- masından ileri geldiği kat't olarak t~sbit HALKIN TEZAHÜRATI us ve generallere burada limonatalar gibi feylerden uzak kalm'f iıeniz 
tor, karşılaştığı bu vakalann, hastane edildi. Bir saat kdnr örnek fidanlığında ka- sunulmuştur. ben de sizi görünceye kadar hiç 
haricindeki ilim dünyasında dumanı üs- Fazla çalıştığı zaman hayatın biitün lan ismet Inönü, refakatlerindeki zevat- Bu :sırada Trakya manevraları baş bir genç kızla aliıkadar olmadım. 
tünde tüten bir münnkaşaya temas et- safhalarını ve menzillerini süratle ge- la birlikte bilahara şehirde ufak bir ge- hakemi general Salih, Edirneye gelerek Mektebimi bitirinceye kadar bü
tiklerini derakap sezdi. çiren, binaenaleyh ömrümUzü kısa bir zi yapmışlardır. MilH Şefe kavuşmaktan konakln Milli Şef tarafından kabul edil- tün düşüncem derılerimdi. M ek-

0 sıralarda, Rokfeller enstitüsü Biyo- zamanda sonuna getiren ipofiz olduğu mlitevellid engin bir sevinç içinde çal- miş, manevralar hakkında harita üze- tebimi bitirdikten •onra da bütün 
Joji fılimleri, ortaya yeni bir iddia çıkar- ve yavaş çalıştığı zaman hayatın bütün kanan Edime, Cümhurreisimizin teşrif- rinde kendilerine izahat vermişlerdir. zevkim spor yapmak, bisiklete 
mışlardı. (Hayat) ın safhalarından ~~ç- menzillerini yavaş yavaş geçiren, bina- leri esnasında kendilerini doya doya al- Milll Şef Inönü halkın coşkun, samimi binmekten ibaret kaldı. Fakat te
mek için kullandığı (zaman) ın hızım enaleyh BmrümUzU uzun bir zamanda kışlamış, sokakları dolduran on binlerce tezahüratı arasında saat 20 de konaktan •adül bizi bir kaza ile karpaftır
bildiğimiz (zaman) la münasebeti olma- sonunn getiren yine ipofiz olduğu anla- halk haraman Inönüne her adım başın- ayrılarak otomobillerle Karaağaca git- dığı gün ifin rengi değifti. 
dığını, mesela, kızların, çocukluk, adet şıldı. da coskun tezahüratta bulunmak sure- mişler, hususi trenlerine çekilmişlerdir. Utanmadan, çekinmeden sÖy· 
görme, blQğa erme, genç kızlık, Adetten Hayatın (zaman) ı (ipofiz) e tevdi " liyorum ki aiz benim hayatta ilk 
kesilme, ihtiyarlık ve saire gi~i .hay~t eclihniş olduğu öğrenildi; fakat öğreni- Bu .. nyanda B;r Japon firması görüştüğüm ve ilk alaka duydu-
safhalanna girmesi ve geçmesının hı- len diğer bir cihet tc çok mühimdi. ğum kimsesiniz. Ve sizi gördük-

< ) la e (yı:ıc:) la (Ipofiz) serbest kaldığı zaman mutla- F I d. ..,. V"et RUS"a"a lıar~ı ld A ı.im bildiğimiz zaman v -. eshedilen Be e ı"e .,.o ,,, ,,, ,,, .., ten •onra ben haıta o um. ma 
bunl n da ka mutad sUratlnden çok daha siiratli 3 Lh ··ıı • • 

Oturduk. 
Beyaz la.atik kemerinin ıarkan 

acunu narin parmakları arasında 
kıvıran lclal bir müddet sustuktan 
•onra önüne bakarak fU sö:.ıleri 
•Öyledi: 

- Nuri bey .. Size inanıyorum .• 
Çünkü bilmem neden kalbim beni 
bu yola sevkediyor. Vakıa kalam 
bütün erkekleri aynı sırada tut
mağı ihtar ediyorsa da içimden 
gelen bir hi• sizin diğerlerine ben
zemediğinizi bana söyliyor. 

- Tıpkı benim de •İzi diğer 
kızlara benzemediğiniz halı.kında 
olan kanaatim gibi demek .• 

- Nuri bey .. Zannederim bir
birimize neler ıöylemek i•tediii· 
mizi anlattık.. Siz benim bu genç 
hayatımda ilk tanıştığım erkeksi
niz .. Kendimin de sizin hayatını· 
za karıfmak üzere bulunan ilk ka
dın olduğuma inanacağım. Yeter 
IU bu temiz ba,langıç •izin için de 
benim için de bir hayal ıukutuna 
baflangıç değil .. Temelli bir ha
yat arkadaflığına bQflangıç ol-
ıun .. 

Ooh .. Çok fÜkür .• lcliil nihayet 
teılim bayı-ağını çekmişti.. Şüp
heaiz o doğru ıöyliyordu. Fakat 
ben de yalan ıöylemiyordum. O 
cidden, hakikaten benim ilk gö
rüştüğüm kızdı. Ve bev'! bu görüş: 
menin muvakkat degıl, temellı 
olmaaını iıtiyordum ... 

•• Bi'l'MEDİ •• 

Almanyadald Leh 
elıalliyeti merlıezle· 
rinde araıtırmalar 

lakası olmadığını. gerçc an mecHsi i_.ihabı olan taa,.. u erını bu aözlerime iıter inanınız, ufür 
b ğl Id kl mı ve fa işliyordu. Iki mUhlın madde vücutta ır111o • • b"l .... 

birer (zaman) a a ı o u ar - n~ın "enlden "apddı "apmJ"Or... inanmayınız. Ora$ı •ızın ı ecegı-
ildi w · • kim onun fnaliyetini yav~tıyordu. Birisi ,,, ., ,,, ,,, I 

kat bu (zaman) ın bizim b' gırruz, - kl K Moskova 18 (A.A) - Tas ajansı, niz fey .• Eğer inanır•anız ha anız-
.. t k kadınların yumurtalı arından, diğeri ayaeri 18 (A.A) - Devlet ti'ırasın- k kl 

seye tabi olmıyan ve herkese muş ere d kan h f h d 1 Sovyet hükümeti tarafından japon Mat- rla ve kalbinizde bütün er e ere 
( ) erkeklerin husyelerin en çı ormon- ca es e i miş olan Bünyan belediye d b 

Dlan ve h :?rkes için aynı olan zaman k ğ' k d 1' • • 'h b d ıuo Doc'-yards firmasına sipari• edilen karfı verdiğiniz acı hüküm en e-d k !ardı. Her hangi bir er e ın anın an mec ısı ıntı a atı ün yeniden başlamış· A .., k• b 
olmadığını, herkesin kendi için e, en- k c· r· ) 1 a br. vapurlar meselesinin uzun bir tarihreıini ni uzak tutaraınız .. Nete ım en k 1 bu hormonları çı arınca ıpo ız era- .. • v. 

dine mahsus ve kimse Ue mUştere o - k faila faaliyete geçer. Keza kadm Bünyan halkı yeni intihabata yakin bir yapmaktadır. tizi, yine bizzat sizin tasvir ettıgı-
mıyan ve ayarı tamamen şahsın kendi ap b d' d kap ipo- alaka .,.östcrmekte ve reylerı'nı' kullan~ Japon firması yalnız bu vapurları tes· niz genç kızlardan büsbütün baş-

Berlin 18 (A.A) - Gestapo polis 
tctkilatı dün Almanyadaki Polonya 
ek.alliyeti merkez bina!'lında ve bu ekal
liyetin talebeler birliğinde araştırmalar 
yapmıştır. Tevkifat yapılıp yapılmadığı 

henüz belli değildir. 

YVGO.SLA VY ADA 
Bir demir madeni 
llulunmıq ... 

ı b. ( ) ldu (hormonu) nu kay e ınce er·a· . .. - k "dd. b" L t l .... kk. 
6züne münhasır o an ır zaman o - f faaliyetini artırarak onu suratle ıh- maktadırlar. lntihnbatın bir hafta içinde limdcn değil Sovyetler tarafından alel· ka ve ço cı ı ır RıZ e a ı 
ğunu söyliyordu. 

11 
~zyarlığa scvkeder olduğu kat'i surette biteceği umulmaktadır. hesap verilen 1.64 7. 75 O yeni de iade ediyorum. d b 

Hatta bu iddialarını bir misa e can- Valimiz Şefik Soyer intihabatı takip eylemekten imtina eylemektedir. Parkın ağaçlı yolun a ve Of 
!andırmak için, yaşı aynı olan iki insan- Öğrl'nildi. di Iki 'ıç"ın Bu''nyann gitmiatir. Truı ajansı firmanın bu mesuliyetinin bir kanepe yanından geçiyorduk. 

d h h · b'r sebep- Hayatı yürüten (ipofiz) r. • yavru. " J l .l 
da mesela iki kız a er angı 1 .. _,__ tamam·ı · h .. k.. · · ld " c a • ' köpegınv. bir tanesinin (ipofiz) i uuırlŞ -*- 1 e Japon u umetıne aıt o ugu- • 

Bclgrad, 18 (A.A) - Chibenik civa
rında mühim bir demir madeni bulun
duğunu matbuat bildirmektedir. 

le bu hususi ve şahsi (zaman) ın ayar- k .. GJ'DJY. OR nu tebarüz ettiriyor. 
f kl ı 'ki · edilip faaliyeti artırılınca bu yavru. .o-. ""'İRA ıu ları birbirinden çok ar ı o ursa, ı sı d b k 4 "' Kont cı·ano ~Ztt:zz7ZXZ7J.7"...L7ZZ2l~1:'::ea!lıc:z;:z:i!:2:1:1.D'!CRS:'JN 

de aynı yaşta oldukları halde birisi ~o- t>ek iki ay zarfında, üç yaşın a ~ o- Roma, 18 (Ö.R) - Hariciye nazın E 
cuklukta bulunurken ötekisinin hayız- pek oluveriyor. Dışarıda geçen mudd6e)t kont Cinno yarın Tirana hareket ede- Alman, İng·Hz, Ameri- ''Al k s hh,... t vı· 

1 k fh iki ay olduğu halde ipofiz hayata (3 sanca ı ~ den ve nifastan kesilen ihtiyarı sa n- cektir. lıan e Ç, ileri ile lıonu~tu ..... ,, 
k .. d" d' aylık bir (zaman) geçirtiyor. Hayatın -..,. 

sına girmiş bulunması müm un ur ı- zamanı (ipofiz) in çalışmasına bağlıdır. •••••••••••••11•11••••••••·••11••11•• .. ": Roma, 18 (A.A) - Hariciye nazırı Doktor Sadık Çağlar'ın « SIHHAT EV1 » adındaki otuz yataklı 
yorlardı. 

1 
il • t Dünyanın günec:in etrafında dönmesiyle DİRİ DE DOORV yo .. : Kont Ciano Almanya, İngiltere ve Ame- ~hususi hutahaneai Birinci Kordonda Alaancak vapur iskelesi k&r!1 

Işte yukarıdaki v~abkn ~drd, .· lmı ara~ ı~- sayılan (zaman,.) m, hayat ile hiç _bir LV GÖSTEREN BİLGİ•: rika büyük elçilerini kabul etmiştir. Naındadır. Ge~e gündüz hula, doğum, ameliyat kabul eder. Daiınİ 
malann ilham cttigı u ı ıa arın yapı - münasebeti yoktur. · Düçe, '!'rablustan dönen Nmütahassıa doktorları vardır. Mükemmel ameliyathaneler, doğ~nıN 
dığı günler e tesadüf ediyordu. Dİ •• ~salonu, Rontken - Diyatenni - ( Undala ) - Ultraviyole - EnfrarUJ -

Ve filhakika b u iki kız dünyaya gt::!dı Hayatın (zamanını) ipofiz idare etti- Sevgili çocuklar.. Piyemonte prensi ile ~ kar§ 
1 h {tal ;tı'nden ve fakat (ipofiz) in faaliyetini de 11öau·· ~tu··- \'S:-lektrik ve su tedavileri Bakteriyoloji labor:ıtuan vardır. Denize 

1 

diye, dünyada ne gün er, ne a ar, b Okumaya hevesli, fakat kitap nla- ':I •- "I 1...1 k 1 1 h d ki b h h d' 
ne de seneler seyirlerini deg"ic:tirmemic;- b iz istediğimiz gibi azaltıp çoğaltabildi- . • k d Ron11a, 18 (o·· .R) - Du"çe pı'yade or- ~ço güze manzara ı ava ar sa ·n ir asta ane ır. d r d n 

~ ) t k nuyncnk kardeşleriniz ıçın o u U• Fi ti u A sal 2 5 r d h A d l r ört ııra a 
lerdi. Seneler mutad ve değic:mez süra- ğimizdcn hayatın (zamanını uzama gwunuz mektep kitapbrını çocuk dusu müfettişi sıfatiyle Trablustaki kuv- ~'LAAfarıya. ar: mumı on , ıra an ve ususı o a a 
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Almanya Çekyayı 
hazmedebilecek mi? 

Harp çıkarsa Almanyanın bugün 
hiınaye ettiği memleketler asıl mu
hasımdan daha korkunç olacak 

Alıııanıar, Bohemyayı v• Moravyayı, lerl.. Tavsiye ediliyor. 
Plrça)ıya parçalıya tamamen Almanyaya Çekler, Almanlarla münasebetlerinde 
~ etınek için metodik bir ,.kilde ha• o kadar mükemmel bir dürüıtlük göate· 
, Yorlar. Işe o kadar hararetle sarıl.. riyorlar ki, Almanlar buna ifrit oluyor. 
dd•r iti meoelll. Moravoka • O.trava gibi Bir arslanı, bir sineğin kızdırmaaı gibi 
"m Alman azlıl<lan bulunan ıehirlerde, bir şey.. \) 
""41ı.ınt naziler, daha firndiden Alman• Praga karşı mücadele açan muhtariyet 
hya bağlanmak iatiyorlar. taraftarları Slovaklar hariç, diğer bütün 
'-o Yahudiler, fabrikalanndan ve ticaret- Slovaklar, bugün aldanmış olduklarını 
lı.ı neferinden kovularak, Geatapo tara· anlamı;lardır. Vaktiyle Pragın mali yar· 
ı. dan te.yin edilen Alman fabrikatör· dımmı gördükleri halde, bugÜn Alman 

re teıılim edildiler. Şimdiye kadar Al· askerlerinin himayesinden bllfka himaye 
llıobyaya, on binlerce çek amelesi gön- gönniyorlar. Alman kıtaları ise, her hal
detilıniftir. Almanyaya. mühendisler de de Slovak topraldarmı müdafaa etmeyi 
~<l,ıderilmeğe baılannuşbr. Bohemya ve ~ünıniyorlar. 
0ravyadıı.Jd Almanlar, yeTlerinde bı- Slovak fabrikalan, iptida! maddeye 

~ııbr. Burada kalan Almanlar fev- verecek paralan olmadığı için, bir.er bi-
"&lad .. t 1 h · ı -'- .. 
8 

e mw eına arı arıç 0 ma.&. uzere, rer kapılarını kapatıyor, ıokaklarl\ hin-
obernyadaıı va Moravyaclaıı. Südet leıle yeni işsizler dökülüyorlar. Bu İJ

llıernJeketine veya Almanyaya en kısa bir sizlerin bir ltumı, ister istemez Almanya· 
.. Yahat bile yapamıyorlar. Buradan ay- ya aeYkediliyor. 
tıl"'-Iarına katiyen müoaade edilmiyor. Sl ki Al b' · ikt ova ar: c manyanın ızı L uı:a-

. Aln.anyadan fimdjye kadar 20,000 den tutması ;öyle dursun, Bohemyadan 
~ ıelııUttir. Bwılar, bıuadak.i az• Moravyadan, yani bizim memleketimiz· 

ltuvvetl-dirmek için tetiiilm.iılir. den Almanyaya, vagonlar ve kamyonlar 
~•len Almanlar, çek iktısat ve idaresinin • b . 1.;;..,_ • ..__, · dolusu bugday, enzın, erzak ve asltert 

...,. ..,helenne ooı<wmuıtur. h' 'd' d' 'k• d' ~L , h . ,_ ol al teç azat gı ıyor ... > ıye f' ayet e ıyor• 
<V11UUUar er ıeY1 ıı;ontr tında tu- 1 1"YoTları Matbuab, filmleri, lritaplan... ar. 

fie- yl Çeu · L- ·ç1 h tü"-'" Slovakyada. Almanların, memleketi .- fe •• &.ıena nan e er nu te-
llııta • im k ·ç1n il · d ld'"' Macariatana ilhak ederek mahvolmasını 

ına manı o a ı e erın en ge JgJ 
lad _ı 1 B ._ __ M kolaylaıtıracaklanndan ıüphe ediliyor. ar ya.ıııpyor ar. onemya ve ora'Y]'a 
lluntakalarmda bir tek lngiliz, F ranoız Ne zamandanberi, resmi karakteri olmı
Ve L h t · b 1 yan Alman ajanlan, bu güzel avı macare gaze eıı u unmuyor. 

Ç ki h'dd ti · d h' b' lara vldedip duruyorlaı. Binaenaleyh c er ı e erın en ıç ır zora ey-
VaJ.Iah tın' f- L t nfl b' uk Slovakyada memnuniyetsizlik alahildiği-e ıyor, aaa me ır m ave· 
ırıet gösteriyorlar. Daima hissi tezahürat- ne.. Slonkyada Sidora ümit bağlıyorlar. 
~ bıı!unuyorlar. Meel& filmlerde bir Sidorun töhreti gittikçe utıyor. 
lııııili>: veya Fransa hayraft gördüler mi Sidor, Lehistanla dostlnk taraftandu. 
lııiittı.;, bir "'kilde alk1f)ıyorlar. Hatıl Pragla Bratislava aruında açılan ve iki 
lneseIA IDtler, Ruzvelün sulhçu te}Hnle- devleti esarete kadar aürükliyen dütmıın
tlne kaqı iati1ıza ile cevap verdiği gün laktan sonra, Praga dayanarak 9 Martta 
'olcler, Vilsonun heykeline çiçekler koy· yeni Slovak hülı:ümetini kurarak tekrar 
lnuvlardı. harekete geçti. Fakat Bratislavadaki Af-

Beneıin ve Kramarın dolum yıllarını man ve Macar muhibleri tarafından i.kti
lı:tıtlamak için bütün &bideler çiçeklerle dardan indirildi. Bugün İse Slovakyada 
ilo11ablmııtır. Milli tiyatroda. Libuae ;... bir değişiklik için Sidora ümit beslen-
11\lndeki methur opera çalmrrken, çek mektecllr. 
lnilletinin istikbalde ne büyük olacağım H'ınkanm muhafızlan, Sidoru hakiki 
llnlatan opera bhranmanının sözlerini tef olarak telakki etmektedir. 
\!inlemek için bütün çekler ayağa kalk- Almanya çekleri ve Slovakları kolay· 
but. ve ayakta cK ve domov muj> milli ca yuttu. Fakat bunları hazmedebilece
lllarılarını söylemişlerdir. ğinden günden gÜne şüphelenmektedir. 

Burada bir çok tevkifler olmaktadır. Eğer bir ihtilaf çıkarsa, Almanların bu
:\'iiltaek memuTlardan da tevkif edilelnler gün himaye ettikleri memleketler, asıl 
toktur. Fakat bütün bunlara rağmen ku- muhasımlarından daha korkunç olacak
laktan kulağa fıaılb halinde propaganda br. 
>'•pılıyor. Çeklerin bu gizli propaganda- Zaten Almanlar bunu bildikleri için 
larından Almanlar acı acı til<Ayet ediyor- ainirleniyorlar. Tahrikçi ajanların iti gibi 
l..r, Çeklerin aruında elden ele brotür- görünen hlldiselerin çoğalacağına ve Slo
ler dolatıyor. Bu broşürlerde çeklerin vakyanın ilhak edileceğine dair dolllfan 
liaanlarmı kıakançlıkla muhafaza etme- p.yialar da, Çekya zamanında alacaktan 
lerı, Alman nümayiflerlne lı:atılrnamalan, vaziyetten duyulan endifelerle izah edi
bir millet olarak k,almalan ve ümit etme- liyor. 

Italyan ve Alman hava
cılığının mukayesesi 

Alman havacılık günü münasebetiyle rini ltalyanların l l tip en iyi tayyarele
lrıareıal Görinıı cAlmanyanın havacılığı riyle mukayeae edecek oluraak ltalyan 
bütün dünyadan kuvvetlidir> demioti. tayyarelerinin Alman tayyarelerine te

Maretal Göring aalı:er oıfatiyle mi yokaa fevvuk ettiğini görürüz. Zira eğer AJ. 
diplomat olarak mı konuımuştu} Acaba manların l 2 tip tayyarelerinden ancak 
bu beyanat propaganda mahiyetinde aÖy· ikiai modern harp için kifayet ederse, 
lenmit bir ıey mi idi; yoksa inkar edile- Italyanlann l l tip tayyarelerinden beıi 
lrıez bir hakikatin aoğuk ifadesi mi} birinci safta kullanılabilir ıeylerdir. Al
i' ranaada ve lngilterede Alman havacı- manyanın kemiyet bakımından ltalyan
lığlr\a olduğundan fazla kıymet verilmiı· !arın orta evsaftaki iki tip tayyarelerine 
tir. Hatta bazı mahfiller bu iki memleke- faile olduğu doğrudur. Çünkü onlar iltin
tin hava kuvvetleri hakkında tiddetli bir ci saftaki 5 prototip tayyara kullanabilir
ltntiğe giritmitlerdir. Bu kritiğin esaaı !er.Fakat cihazlarının nisbeti gayri kabili 
Var mı? Acaba Almanyanın dünyanın en istimaldir. 4 ltalyana kartı 6 tip niape
kuvvetli ve en güzel bava kuvvetlerine ten fazladır. ltalyan harbi esnasında ya
lnalik olduğunu ve batta lngiliz ve Fran- pılan ve doğruluğuna emin olduğumuz 
11> havacılığına bir kaç ıene tekaddüm müşahedeler ltalyan prototiplerinin yÜZ· 
•ttiğini iddia edilebilir mi} de 45 inin ve Alman prototiplerinin yüz-

lıpanyada 30 ay devam eden modem de 15 inin mükemmel olduğunu ııöıter• 
hava muharebeleri eınaaında, ltalyanlar- miştir. Halbuki Alman tayyarelerinin 
dan daha fazla bu yarını adaya mototip yüzde 45 i, ve ltalyan tayyarelerinin yüz .. 
tihıu:Iar gönderen Alman havacılığı mü- de 35 i istimale aalih dellildir. 
hiın muvaffakıyetsizliklere uğradı. lspan- - VU -
l'aya gönderilen Alman tayyarelerinin 

heınen yüzde 65 i tamamiyle istenilen Za yı' 
lltticeyi veremedi. Yalnız yüzde 12 si 

:~dern hava harbini'? lüzumlu gördüğü 20 gün evvel ufak cüzdan için-
0 talara cevap veriyordu. Alman tay· de mührümü zayi ettim. Cüzdanı 

~•relerinin yüzde 23 ünün orta evsafta bulan içindeki paraların kendisi
hlduğu anlaııldı. Bunlar ancak cikinci ne ait olmasını ve yalnız mührü
•tda. o da daha iyi cihazların himayesi mü getirmesini insaniyet namına 

~~tında sakin cephelerde, iyi evuftaki rica ederim. Aksi takdirde zayi 
Ut?ban tayyarelerinin hücumlarına ma- olan mührün hükmü kalmadığını 

"'• bıı!unmadığı yerlerde kullanılabilen ilan ederim. 
teı-Ierdir. Hükümet caddesi 23 numarada 

Almanların l 2 tip modern tayyarele· berber Ali Riza 

YENJASIR 

Kamera Dı Komerço ltalyana 
Dı lzmir Cemiyeti 

NiZAMNAMESi 
Madde ı) - tzrnirde bir KAMERA Dl KOMERÇO ITALYANA di 

lzmir cemiyeti tesis edilmi§tir. 
Madde 2) - Kamera di Komerço ltalyana di lzrnir cemiyetinin ga

yesi ltalyanın Türkiyeye yaplJiı ihracatı artbnnak ve ltalya ile 
Türkiye arumdaki alı§·veri§i inki,af ettirmektir. 

Madde 3) - Cemiyet, h .. l.:iki azalarla idi azalardan mütetekkildir. 
idare meclisinin müdellel kararı üzerine cemiyet, hayırperver, 
fahri ve muhabir azalar intihap etmek salahiyetini haizdir. 

Madde 4) -AJaiıda ııöaterilen §eraiti haiz olan erkek tahıslar hakiki 
aza olarak cemiyete intisap edebilirler: 
a) Re§id olan ve medeni haklardan istifa hakkını haiz olan, ve 
lzmirde mümesail veya komisyoncu olarak faaliyette bulunan 
veya ticaret veya aanayile iftigal eden Türk veya ltalyan tabi
iyyetindeki tahıslar; 
b) Hiç iflia ebnemİf olanlar veyahut iadei itibar etmİf bulunan
lar. Bundan b&§ka cemiyete hakiki iza olarak, Türkiyede veya 
ltalyada müstemlekelerde veya imparatorlukta faaliyette bulu
nan fımıalar veya ticari tirketler veyahut sanayi müesseseleri 
veyahut da ticari bir mahiyette olan müeueae veya kurumlar da 
kaydedilebilirler. Türkiye haricinde faaliyette bulunanların Tür
kiyede temsil edilmeleri veyahut fonlayon1an itibarile Türlı:iyeye 
yapılan ltalyan ilıracatının inkİ§afına uğra§makta bulunanlan 
lizımdır. Zikredilen bu firmalar, tirketler, müesseseler ve kurum
lar, cemiyet nezdinde temsil ıalihiyetini haiz bir mürahhulannı 
tayin etmek mecburiyetindedirler. 
Nihayet,ha kiki aza olarak, Türk ve Italyan ticaret, sanayi, ban
ka, sigorta ve denizcilik firketleri reis, ikinci reis ve müdürleri 
de kayded'ılebilirler. Ancak bu ıirketlenfen ltalyan olanlann tz • 
mirde bir daireleri veya mümessillikleri bulunmuı lizımdır. 

Madde 5) - Türkiyede, Italyada veya yabancı memleketlerde mu
kim ve ticari bir faaliyette bulunan ve 4 üncü maddede b) fık. 
ruında aıralanmıt p.rtları haiz olan tahtalar, firmalar, kurum ve 
müesseseler de idi iza olarak cemiyete intisap edebilirler. 

Madde 6) - Evvelce Türle veya ltalyan tabiiyyetlerinde olup biliha
re bunu kaybeden kimseler hiç bir surette cemiyete intisap ede
mezler. 

Madde 7) - Adi veya hakiki aza olarak kaydedilmek iatiyenler, ce
miyete yazıh istida vermek mecburiyetindedirler. Bu istida ile, 
nnmzedler, bu nizamname hükümlerine tabi olmayi kabul etmİJ 
olurlar. 
Cemiyetin idare heyeti, kaydı inha edilen azaların kabul veya 
reddi hususunda kat'i aalihiyeti haizdir. 

Madde 8) - Azaların cemiyete vermek mecburiyetinde olduldarı 
aidat §Unlardır: 
Hakiki azalar: 
a) Münferid f8}ı11lar, ticaret firmalan, 

kollektif veya basit komandit tirketleri 
Senelik aidat 
Kaydiye 

b) Anonim ıirketler, hükmi p.hıslar, eshama 
münkasim komandit tirketleri 

Senelik aidat 
Kaydiye 

Adi azalar: 
a) Türkiyede bulunanlar: 

Senelik aidat 
Kaydiye 

b) ltalyada veya yabancı memleketlerdekiler: 

ıs.- T.L. 
S.- T.L. 

40.- T.L 
S.- T.L. 

ıo.- T.L. 
5.- T.L. 

Senelik aidat 150.- lt.L 
Kaydiye 25.- It.L. 

Madde 9) - Aza aidatı her senenin ı kinunuaanisinden 31 kinunu
evveline kadar imtidat eden müddete aittirler. ve peıinen tedi
yeleri icap eder. Yeni izalar, senelı'lı: aidatlarilıe beraber, kayıt 
anında aynca kaydiyelerini de tediye ederler. 
Aidat borçlarını tediye etmemi§ olan azalar, kendilerine tahriri 
olarak yapılacak tebliğat üzerine iki ay zarfında da borçlarını 
ödemedikleri takdirde, iza defterinden çıkanlırlar. Cemiyet, bu 
suretle kaydı silinen azanın aidat borçlarını elde etmek için, bat· 
ti adli yollarla d;ı harekete geçmek için, bütün haklamu mahfuz 
tutar. · 

Madde ıo) - Cemiyetin idaresi, heyeti umumiye tarafından bakild 
azalar arasından intihap edilen 7 kifiden mürekkep bir idare 
meclisine tevdi edilir. Bu 7 azadan b&§ka, lzrnirdeki ltalyan ge
neral konsolosu da idare heyetine hukukan dahildirler. Bımlarm 
reyleri ittİ§ari bir mahiyettedir. idare meclis~ reisin veya ona 
vekalet eden kimsenin lüzum gömıeaile ve hiç olmana 3 izanm 
reise müracaatları üzerine toplanır. 
Kararlar, daima reylerin ekseriyeti ile verilirler. Reylerin müsa
viliği halinde, reis veya ona vekalet eden kimle bal ve fuıeder. 
idare heyeti 3 sene için intihap edilir ve bu müddetin inlrinsın· 
da yeniden intihap edilebilirler. Vefat eden heyeti idare izalan. 
nın yerleri, oprsyon yolu ile doldundabilir. Bu takdirde, bu t• 
kilde tayin edilen azaların müteakıp heyeti umumiye içtimaıncla 
tudikleri icap eder. 

Madde 11) - idare heyet~ heyeti umumiye tarafından intihap edil
mesi üzerine, ıs gün zarfında toplanmıt reisi, ikinci reisi, katibi, 
ve haznedarı intihap etmeğe mecburdur. Bu intihap reylerin ek· 
aeriyetile yapılır. 
idare heyeti, cemiyet itlerinin tedviri için, cemiyetin izalanrun 
haricinde, icap eden memur ve müstahdemleri tayin aalihiyetini 
haizdir. 

Madde ı2) - Heyeti umumiye, senede bir defa, en ıreç Nisan niha· 
yetine kadar toplanır. Heyeti umumiye içtimaı, tayin edilen gün
den 15 gün evvel, i.zalara tebliğ edilecek ve lzrnirde çıkan iki 
gazetede ne§redilecek ilin ve tebliğat ile bildirilir. 
idare heyeti lüzumlu gördüğü zaman veyahut hakiki izalann 
liakal üçte biri yazılı olarak idare heyetine müracaat ettiği tak
dirde, her hangi bir zamanda, heyeti umumiye fevkalade bir he
yeti umumiye toplanbamm da, tesbit edilen tarihten 15 gün ev
vel azalara tebliği ve lzrnirde çıkan 2 gazetede ili.nı icap eder. 

Madde ı3) - Azalık aidatlarını muntazaman tediye ebnİf olan ha
kiki ve idi azalar heyeti umumiye içtimaına i§tirak etmek hak
kını haizdirler. Yalnız hakiki izalar rey vermek hakkını haizdir
ler. Her hakiki aza bir rey hakkını haizdir. 
Heyeti umumiye, toplantıda hakiki izalann en az dörtte biri 
mevcut olduğu takdirde, kanunen tetekkül etmİf sayılır. Bu had 
mevcut olmadığı takdirde, heyeti umumiye bir saat sonra yine 
toplantıya davet edilebilir ve bu takdirde hazır bulunan izalann 
sayısı ne olursa olsun, toplantı muteber olur. 
Heyeti umumiye mukarreratı ekseriyetin reyi ile ittihaz edilir
ler. 

Madde 14) - Adi heyeti umumiye toplantısı; her sene; hakiki iza· 
lan aruında iki mürakip intihap eder; bunlar vazifelerinde bir ae

ne kalırlar. 
Mürakiplerin vazifeleri de de.bil olmak üzerine cemiyette bütün 
vazifeler ücretaizdirler. 

Madde lS) - Adi heyeti umumiye toplantıamın nıznamesinde, &f&• 

7 

r BOR~ ~, JI Borsa id!~~~inden: 
ZAHİRE 1 Yeni mahsul incir piyasasının 

15 ton Buğday 23 Ağustos 939 Çarfamba günü 
417 çuval Buğday 4 50 4 875 saat onda açılacağı ilan olunur. 
90 Ton Bakla ıS-21 3054 (1725) 

219 çuval Bakla 3 50 .---11!0~0ılmll!lk•t•o•r---• 400 çuval K. Dan 4 625 6 50 
1000 kilo Çalıı fıstık 95 

Para Borsası 
Londra 1 
Nev - York 100 
Paris 100 
Mil§no 100 

Cenevre 100 
Amsterdam 100 
Berlin 100 
Brüksel 100 

Kapanl} '" Sterlin 5.93 
Dolar 126.675 
F. frangı 3.855 
Liret 6.6612 
İsviçre F. 28.60 
Florin 67.965 
Rayşmark 50.83 
Belga 21.5175 

Ca~it Tuner 
Sinir hastalıldarı 

miitafaassısı 
Her gün saat üçten sonra Şamlı 

sokak No. 19 da Hasta kabulüne 
başlamıştır. 

TEL. 355' 

1 

Atina 100 Drahmi 1.0825 ı--------------

Sofya 100 
Prag 100 
Madrid 100 
Varşova 100 

Budapeşte 100 
Bükreş 100 
Belgrad 100 
Yokohama 100 
Stokholm 100 

Leva 1.56 
Çekoslovak 4.335 
Peçeta 14.035 
Zloti 23.845 

Pengll 
Ley 
Dinar 

Doktor 

Ali Aua~ Dinel 
ÇOCUK HASTALIKLARI 

MVTAHASSISI 

24.4525 
0.905 
2.8925 

34.62 
30.5625 
23.90 

Yen 
İsveçKr. 
Ruble Moskova 100 

Yaz mevsimlııiıı sonuna kadar cumar
C'ÜMHURİYET MERKEZ BANKASI tesi ve paıırdm maada her cün hasta-

KLEARING KUBLASI lannı eskid ıPbl İKİNCİ BEYLER so-
Sterlingte.n pyrlsi bir Tiirk liramuıı kqnıda M numaralı muayenehanesin-

ukabili'dir ele bhul eder. 
m " Evi BİRİNCİ KORDON No. 2'12 .. 

Satış ~ 
Ster Un 593. 590. 
Dolar 79.34 78.94 
Belga 4.6710 4.6475 
Fransız frank:ı 29.95 29.80 
Peseta 7.1610 7.1250 
Florin 1.4794 1.4720 
İsveç Frangı 3.5138 3.4960 
İsveç kronu 3.2885 3.2719 
Norveç Kronu 3.3739 3.3569 
Çek kronu 23.20 23.09 
Dinar 35.40 35.22 
Leva 64.41 64.08 
Ley 83. 82. 
Avusturya ııiJ.i. 4.5390 4.5160 
Mark 1.98 1.97 
Liret ıa.ıo 15.03 
Drahmi 94. 93.50 
Zloti 4.2153 4.1939 
Pengu 3.6984 3.6807 

ESHAM VE TAHVİLAT 

1933 Türk borcu 1. Peşin 18.375 
1933 Türk borcu II. 
1933 Türk borcu m. Peşin 19.375 

1938 % 5 F. ve ikramiyeli 
1933 ikramiyeli Ergani 
Sivas • Erzurum hattı istikrazı L 

• • • • • Il. 
• • • • • m. 
• • • . • • ıv. 

1932 Hazine bonosu % 5 faizli 

1932 · Hazine bonosu % 2 fai2li 
Cümhuriyet Merkez bankası 
Türkiye İŞ BANKASI 
Osmanlı Bankası 

Anadolu demlryollan L ve II. 
Anadolu Demlryolları % 60 hisse senedi 
Mümessil 
Axslan çimento 
Şark Değlımenlerl 

Doktor Operatör 

Sami Kulakçı 
KULAK, BOCAZ, BU· 
RUH HASTALIKLARJ 

MVTAHASSISI 
Muayenehane Birinci beyler No.42 

TELEFON : 2310 
Evi : Giiztepe Tramvay Cad. 992 

TELEFON: 3668 

IZMIR ı nci iCRA MEMUR
LUöUNDAN: 

Bir borcun tahtı temini için ha
ciz edilen bir adet singer kundu
racı dikit makinaaı 100 lira kıy
meti muhammine ile 23-8-39 tari
hinde çartamba günü saat 1 ı de 
yeni müzayede bedestanında sa· 
tılacaktır. 

Taliplerin gösterilen gün ve sa
atte mahallinde bulunmaları ilan 
olunıD". 3058 (1726) , . 

PAR 1 S FAKOLTF.SINDEN 
diplomalı 

DIŞ r ABIPLERİ 
Muzaffer Eroğul 

VE 

Kemal Çetindağ 
Hastalannı her gün sabah saat 9 

dan başlıyarak Beyler. Numan u
de . 21 nuınaralı mnayenehanelerin
de bbal ederler" TELEFON: 3tZ10 

ğıdaki mevaddın mevcut olması lizımdır: 
a) Mukaddem heyeti umumiye toplantısına ait zabıhtamenin 
oln•nnıua ve hakiki izalann tasvibine arudilmesi; 
b) Cemiyet ifleri hakkında rapor; 
c) Mürakiplerin mufassal raporları ile birlikte, geçen sene için 
cemiyetin mali blinçosu ve hMaplan ve cari sene için de muh
temel bli.nço; 
d) Mürakiplerin tayini. 
Bund1111 bqka fU mevad da heyeti umumiyenin aalih.iyeti da· 
hilindedir: 
ı) Heyeti idare izalannm intihabı; 
2) Bu talimatnamede yapılmaaı lüzumlu görülen tadilit; 
3) Hakiki izalann en az 20 de birinin yazıh olarak, heyeti wnu
miye toplantıaınd1111 en az ı5 ırün evvel ve heyeti umınniyenin 
reyini sarahaten iatiyerek, p.pl'Caklan istizalılar. 
ltalya bat konsolosu ile ltalyan ticaret alef9&İ heyeti umumiye 
toplanhlanna iftirak hakkını haizdirler. 
Ruznıımeye ithal edihnemif olan ınenular heyeti umumiyede 
göriifülemezler. 

Madde 16) - Cemiyetin infısabı karan heyeti umumiyece verilebi
lir. Heyeti umumiye, cemiyete ait aI.cak ve vereceklerin tasfi
yeai husıuatını kararlattınr. infisah lıaran, toplantıda hakiki 
izalann en az 2/3 ünün hazır bulunduğu bir heyeti umumiyece 
verilebilir. Bu niabet mevcut olmadığı takdirde, heyeti umumiye, 
azalara en az 3 gün evvel tebliğat yapılmak prtile, yeniden top
lanbya clivet edilir. ve hazır bulunanlann aayıaı ne oluna olsun 
muteber ohır. 

Kamera Dı Komerco - lzmir • 
iDARE HEYETi 

REiS ı Cav. CORAZZI Umberto • Banco di Roma Müdürü 
RE1S MUAVlNI : Cav. ROSSI Vinicio - Banca Coınmerciale lta

liana Müdürü 
VEZNEDAR : AUOTil Remo • lhracat Tüccarı 
AZ.A: Cav. MARINELLI Giunio. Komisyoncu 

c FIUNESI Policarpo • lhracat Tüccarı 
« Cav. AUOTil Edoardo - Van der Zee vapur acenteliği 

Müdürü 
c Cav. Uff. SPERCO Carla - Vapur acentesi 

Fahri Reis ı Comnı. PAOLO ALBERTO ROSSI ·İtalyan General 
KonsolOAI 



........ .., 
YAVRULARA GI Ofta Tahain Piyalanın Aşçı başı marka pirinç unları 

fennin en aon terakkiyatına göre yapılmıştır ..• 

TRHTR
HURULRRDR/I 

ku,fulunuz 

lzmir Vakıflar müdürlüğün
den: 

Muhammen 
Bedeli 
1 ;fra Cinsi No. Mevkii 

J 00 3 adet arsa 

Jtı Arsa 
350 Arsa 
500 Oda 

50 Arsa 
l7S Arsa 
ı 00 Baraka arsa11 
750 Dükkin 
300 Dükkan 
300 Ev araasi 
l 00 Kahve anası 
50 Oç ana 

144, 145 
----Bili Yapıcı oğlu 

48/1, 48/2 
146/136 Yapıcıo ğlu 
337 /2.8 Delli~ı 

354/7-18 Çerçi oğlu hanı 
Bili/37 //l Molla sokak 

68/ 5 Karantina Kadri ef. sokak 
24/634/-1 İhsaniye Katip oğlu 

54/318 Gedikli sokak 
52/2 Gedikli sokak 

291//4 Sünneli sokak 
292/41 Sünneli sokak 

295/9, 296/Jl, Tepecik Armutlu sokak 
297/13 

200 Birbirine muttasıl 
iki dükkan 293/23,294/25 Tepecik Altay sokak 

80 Dükkan ve 
fınn arsası 367 /36, 368/34 Tuzcu ıokak 

160 Ev arsası 337 /78 Dayiemir 
200 Ev 338/3 Dayjemir 

16/8/939 da ihaleleri yapılmak üzere müzayedeye çıkanlan yukarı
da müfredatı yazı1ı gayrimenkullere talip çıkmadığından On gün temdit 
f!dilmiştir. ihaleleri 28/8/939 pazarteıi günü saat ondadır. isteklilerin 
Vakıflar idaresine müracaatlan. 3039 (1720) 

~zmir Memleket hastanesi baş 
tabibliğinden: 

lzmir Memleket hastahanesinde 60 lira ücretli makinistlik münhal
dir. isteklilerden kabul şeraitini öğrenmek üzere her gün hastahane 
baş tabibliğine müracaatları. 

18, 19. 20, 22, 23, 24 3037 (1712) 

Akşam kız sanat okulundan: 
Okulumuz talebe kaydı 21 Ağustoı 939 pazartesinden itibaren 

bqlamı§br. izahat istiyenlerin okula müracaatlan ilin olunur. 
17, 18, 19, 20, 22, 23 3022 (1707) 
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lzmir gilmrük başmüdürlüğünden: 
Kabın Kıymeti 

T.No. A. Nevi Markası No. A. S. M Lira K. Kilo 
---

E,yanm cinai 

--
IZMIR BELEDIYEStNDEN: 
57 inci adanın 917-50 metre 

murabbaındaki 23-24 sayılı arsa· 
larının satıfı bB.fk&tiplikteki ~ 
namesi veçhile açık artırmaya o-

42 156 Çuval Muhtelif 207 /362 197 16 9858.00 Buiday nulmuttur. . 
Muhammen bedeli 3670 hr~ 5 00 1006.00 Bozulmut buğday .. u 

olup ihalesi 25-8-939 Cuma gun 55 1 SEA 691 383 119 00 53.00 ipekli pamuklu elestiki mensucat . tı saat 16 dadır. Muvakkat teıııına 100 00 60.00 Sair elestiki mensucat 275.25 lira olup öğleden sonra ka· 
palı bulunmasına binaen öğleden 
evvel if bankasına yatırılır. SO) 

--
421 16 10977.00 Yekiın 

Yukarıda müfredatı yazılı muhtelif eşyanın 31. 8. 39 perıembe günü saat 15 de açık arttırma ıuretile da
hile satılacaktır. Buğdaydan yalnız 1006 kilosu bozuk olduğu ve ekle gayri salih bulunduğundan sanayide 
kullanılacağına dair gümrüğün talebi veçhile teminat vermek ıartile ve diğer kısmı ise ekle salihtir. Bu eı
yalann müzayedesine iştirak etmek arzu edenler yüzde yedi buçuk heaabile nakdi pey akçesi vermek ve 
939 yılına ait maliye ünvan tezkeresini hamil olmak üzere bat müdürlüğe bağlı ithalat gümrüğü yanındaki 
levazım ve satış servisinde mütqekkil komisyona muayyen gÜn ve saatte müracaatları ilin olunur. 

10-15-19-24 2911 (16 
57 inci adanın 1425. 75 metre 

murabbaındaki 25-26-27 sayılı ar~ 
ıalarının aatıfı batkatipliktef~ı 
tartnamesi veçhile kapalı zar 1 

artırmaya konulmuftur. . 
19, 30 3003 (1721) Muhammen bedeli 5703 br~ 

olup ihalesi 25-8-939 Cuma gÜJIU 
ıaat 17 dedir. 2490 sayılı kanunun 
tarifatı dahilinde hazırlanınıf 
teklif mektupları ihale günü a%d•· 
mi saat 16 ya kadar encümen. e 
riyasete verilir. Muvakkat t~~1•· natı 427 lira 75 kurut olup og e
den ıonra kapalı bulunmasına bi
naen öğleden evvel it bankasın• 
yatırılır. 

ilan 
Yüksek Zıroat Enstitüsü Veteri
ner Fakültesi Askeri kısmının 

Kayıt ve kabul şartları 
1 - Ankara aakeri veteriner okuluna bu yıl sivil tam devreli lise

lerden iyi ve pek iyi derecede mezun olan ve olgunluk imtihanlannı 
vermiı olmak prtile talebe kabul edilecektir. 

isteklilerin qağıdaki vasıf ve §Artları haiz olması lazımdır: 
a)- Türkiye cümhuriyeti tebaaaından ve Türk ırkından olmak, 
h)-Yqı 18-21 olmak, 
c )- Beden teıekkülleri ve ııhhati orduda ve her iklimde faal hiz

mete müsait olmak (dil rekaketi olanlar alınmaz). 
d)- Tavır ve hareketi, ahlakı kusursuz ve ıeciyesi sağlam olmak, 
e )- Ailesinin hiç bir fena hal ve töhreti olmamak (zabıta vesikası 

ibraz etmek). 
2 - İsteklilerin müracaat istidalanna fU vesikaların bağlanması 

lizımdır: 
a )- Nüfus cüzdanı veya muaaddak sureti. 
b)- Sıhhati hakkında tam tetekküllü askeri hastahane raporu ve 

aıı ki.ğıdı. 
c)- Lise mezuniyet ve olgunluk fehadetnamesi veya tasdikli ıu

reti. 
d)- Okula alındığıtakdirde askeri kanun, nizam ve talimatları ka

bul ettiği hakkında veliıinin ve kendisinin noterlikten tasdikli teahhüt 
ıenedi. 

e)- Sar'alı uyurken gezen, ıidildi, bayılma ve çırpınmaya müp
tela olmadığı hakkında velilerinin noterlikten tasdikli teahhütnameai 
(hu gibi hastalıklardan biri ile okula girmezden evvel malul oldukları 
sonradan anlqılanlar okuldan çıkarılır. Ve bu müddete ait hükümet 
maaraflan velilerine ödettirilir). 

3 - istekliler bulunduklan mahallerdeki askerlik ıubelerine istida 
ile müracaat edecekler ve §Ubelerince ikinci maddede bildirilen evrakı 
ikmal ettikten sonra, Ankarada Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner 
Fakültesi Askeri Talebe imirliğine gönderilecektir. 

4 - Müracaat müddeti: Eylulün 20 sine kadardır. Ondan sonra 
~üracaat kabul edilmez. 

5 - Kabul duhul imtihanına bağlı değildir. Şehadetname derece
lerine ve müracaat sırasına göredir. istekli adedi tamam olunca kayıt 
itleri kapanır. Ve kabul edilenlere, müracaat ettikleri askerlik ıubeleri 
ile tebliğat yapılır. 

19, 25, 27, 31, 3, 6, 12, 15, 17, 20 3063 (1723) 

lzmir vilayeti Del terdarlığından: 
Adet Cinsi 

1 Yazıhane 
1 Yazı masaaı 
1 Kanape 
2 Koltuk 
6 Sandalye 
1 Etajer 
2 Şapkalık 
1 Dıvar aaati 
1 Elektrik tesiıab 
1 Kutu preaeıi 

20 T elaro namı diğeri kalıp 
1 Marka için ateı presesi 
1 Kuru bumağa mahıus banko 
1 Ozüm kükürt pravo dolabı 
1 Atatürk'ün foto~ 
1 Tiremüsyon 
1 A. E. G. Marka dinamo 
1 Su deposu 
3 Merdiven 
1 V antilitör 

12 Demir araba 
1 Sandık 

IW AGONLi il KOOK 
ŞİRKETİ İZMİR ŞUBESi 

~ Devlet Hava Demil' ve Deaizyolla
n biletleri ile bilfunmn Avrupa ve 
Amerika hatlan için i2ahat ve bilet 
verilir. 
ADRES : Birinci Kordon Ticaret 
odası altında No. 126 Tel : 3934 

Telg : SLEEPİNG 

Düzeltme 
Gazetemizin 15, 17 Ağuıtos 

~39 r-•inlü nÜll~l).ler1""'1 il~'1 'ahi. 
fesinde nesredilen inhisar basmü
dürlüğü tü'tün mühayaa ila~ının 
(C) fıkraıındaki inceliği kelime
ıi ineliği olarak netredilmittir. 
Keyfiyet tashih olunur. 

10-15-19-24 2910 (1610) 
57 nci adanın 447,75 metre ınu

rabbaındaki 13 sayılı arsasını~ 
ıatıfı haf katiplikteki tartnaro~ 
veçhile açık artırmaya konın~r 
tur. Muhammen bedeli 1791 hr: 
olup ihalesi 25-8-39 Cuma giİJ1 
saat 16 dadır. lttirak edecekler 
135 liralık teminatlarını öqlede11 

ıonra kapalı bulunmasına binae!' 
öğleden evvel if bankasına yatt' 
rarak makbuzu ile encümene gr 
lirler. 

9-14-16-19 2877 (1634) 

l LAN 
Vilayet daimi encümeninden: 

Sef erihiaar Zafer okulunun onarılmaaı 722 lira 96 kuruş k~if bede tile 
ve 15 gün müddetle açık eksilbneye konulduğundan isteklilerin 2490 
sayılı yasa hükümlerine göre hazırhyacakları teminatlan ile birlikte .f 
Eylul 939 pazarteai ıaat 11 de daimi encümene baş vurmaları. 

2986 (1722) 

Nasıl da muvaffak olmuş 

"KODAK VERIKROM" 28° ile 
• 

Daima 8 poz güzel, net ve detayh 

resim elde edebilirsiniz 

SÜRATU, EMiN ve MUNTAZAM EMÜLSYONLU 

.. KODAK VERIKROM" Filmi 

Kalitesi ve randımanı itibariyle 

DAHA UCUZDUR 

• ı:: 1 

1 Sardinoı marka kayl§larile beraber üzüm temizleme makinesi 
1 Üzüm makinesi tekııe ile beraber - ~ CD 
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Genel Acentası: Necip Sadık Damlapinar 

Balcı ar Cad. No.-230 T e efon 3045 

iz mir 

1 Ozüm kurutma fınnı vantilitör ve A. E. G. marka dinamoıile 
birlikte 

1 Boya yeri raylarile beraber 
120 Telaro 

1 Elektrik dinamosu 
1 Patar 
1 Su pompası dinamo ve borularile beraber 
1 Mektup presesi 
2 Demir araba 

193 
Sahibinin vergi borcundan dolayı birinci kordon 74 sayılı bina da

hilinde mahçuz bulunan yukarıda cins ve adedi yazılı 193 parça üzüm 
temizleme makine nlat ve edevatı 23. 8. 39 tarihinde saat 1 O da aleni 
müzayede ile satılacağından taliplerin ayni gün ve saatte mahalli mez· 
kfıra gelmeleri. 

19, 20, 22 3062 (1728) 

ödemiş belediyesinden: 
· 250 metre 52/85 mili metre kutrunda yangın hortumu ile 18 çift 

otomatik rekor ve iki boru alınacaktır. 
ihale 6 Eyli'ıl 939 günü s'.aat 15 ae yapılacaktır. isteyenlere eksiltme 

ıartnamesi gönderilir. 
19, 20 3055 (1724) 

Kopyalarınız için: 

Daimp güzel, canh, detaylı res ım veren ve 

zamanla sararmayan VE LOK S ka~i-dına 

ısrar ediniz. 

Bütün KODA K satıcılardan arayırnz veya -
şu adrese müracaat ediniz : 

KODAK Şirketi - Beyoğlu, fstanb•JI 

B poz da güzel ! 
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T. Bovven Rees Messag.eries Umdal Oli ·er ve Ocutsche L~- Sperco 
ve şürekası a 1times ~DENİZ Şüre ası vaote Linıe Vapur rcentası 

- •- ACElft'AICI L'TD. -~:,.. - lf.-
. CU.NARD LİHE mıt.'ENtc ı.1NES ~m. t8Jai.NCi KORDON REU G. H. B. H.' HAMBVRG ADRIA2'1CA S. A. Dl 

IJVE&>OOL VE GLASGOV HATTI K. UM P A .N YA S 1 Bİ.NASI l'.EL. 2443 TİLLY L. M. RUSS vapuru 17 ağus- l'AVİGATİOHE 
Q4CUt.i:A 'l\Puru eyl\11 . etlnde NGHYRA vapuru 20/ 22 ağustos lJONDRA.. UULıHAırl'I tosta bekleniyor.. Rotterdam, Brcmen BRİONI motörü 14/ 8 tarihiiıde saat 

gelip 'Clırsgov, S •an a ve ~an 'lMEORih.JE :GAUTİER ıvapuru '26 atasın& bek'.l~kte ol~ JRoUer~ E.S'I!RELLA' O 'Vapuru 27 agustosta ve Haml:Jt.ıri imanları için mal a'laca'k- '8 de gelerek 15/.i r.de saat 17 :8e l>ire, 
ııı.I çıkaracaktır. Ağustos tarihinde gelerek ayni gün İs- ~mbı.ırg ve Anversa lımanlan çın gelip 2 eylfıle kadar Londra ve Hul için tır. . Korfo, Porto, Brinaizi, Valona. Draç. 

BOTHNiA vapuru 20 eylül tarihinde tanbul, Pire, Napoli ve Marsilyaya ha- yuk ıalacaktır. yük 'alacaktır.. THESSALth vapuru 28 ağustostan 3 Gravoza, Spalato, Zara, Fiyume, Tries· 
gelip Liverpool ve GlasgDv içın 111181 a1a- rekct lie<:leaCktlr. BALKA.tfLA.11 ARA.Si l.WBRPODI. BAl'l'J ey'lU'.le adar ôtterhm, DBremen ıve te ve W.ened~e ~ket d47. 
caktır.. llA'.TTI OPORTO va uru 30 a"'ustosa kadar Hemburg limanları için mal alacaktır. LERO mo'törü 17/ 8 'Ülfihin~e gelerek ~ 1ı1apud•nn .muvasallt .tarihleri. Her türlü i7.ahat ve malümat için Bi- ZETSKA PLOVİDBA P g ARCTURUS vapuru 11 eylfrlden 17 ayni gün Patmos, Leros, Kalimnos, fs-
lainııert ve navlunları bılkkında acenta rinci Kordon.. 156 numarada LAU- A. D.. KOTOll Liverpool ve Gla<>gov ıç1n yük alacalttir. ~"1 k d .n-ıt dam ~- ta:tlköy ve 'Roaosa 'aare'kct eder. 
b • ·- .ı...~ eyı.we a ar 'aU er , 1KX"emen ve 
lr teahhut altına giremft. Dıôa 6a%1a ltENI.' !SEBOUL ve ŞEltİKI ~ ~ uOO~CENn DEUTSCllE LEV ANTE • ·~m Hem\Jurg Oimanları ıiçin ma'l alaoaktlr. VESTA vapuru 20/ 8 tal'ihinae gele-

İtfalllt almak için T. !8"m ae. ve Şr. ta.na ıntir.M"Mt edilmell rica 1'8lur. Vapuru 1!2 AltıStos 939 cumartesi gü- DELOS '\•apıı-nı 23 ağaM.osta ~~ ~EIJG'Rhi) ımotb'rii 25 eylO.lAen 2 rek ayni giın :Midilli, Se"lflritk,~eağaç, 
llQl 2353 telefon numaruuıa müracaat TELEFO:S : ? 3 7 5 nü Köstencedcn ge'lip 13 ağustos 1939 burg, Bremen '\-e ~nversten ge~ip :Yua ilk teşrine kadar Rotterdam, Bremen ve ht:ınbu'l, ~urgaz, Vamn ve lRömenceye 
tdilnıes1 rica olunur. paz.ar~ünü saat 12 de: çıkaracak... Hamburg dimanları ·çın.ımaı alacakt.&r. hareket ~der. 

Pire - Arnavutluk limanları - Kotor- - LEV ANrE vapuru 9 ilkteşrinden S ROY.Al.E .NEERLAN , .. ________________ mil------··· Dubrovnik .. Split Venooik ve Trıesteye H wı . 'I 
ı ~ - hareket dece1dir. • nlta:ı ve Ok'te§rlne kadar Rotler&m, Bremen ıve DdSE kVHPAXYASI 

T. C. Ziraat Bankası 
Kuruluş tarihi : J888 

Sermayesi: •00.000.000 Türk lirası .. 
$a1te ve a)an adedi : 262 

Zir!if ve ticari her nevi Banka mu.ameleleri 

PARA BIRtK'11REMLERE 28.800 LİRA 
~VERECEK 

:th:aat lban1casında lkumbaralı ve ilibarsız tnsanıif hesaplannda en az ~50) 
.._ bdl1manlara senede 1 defa çekilecek kui'n iile nşağıdrild plana göre lk
~ dağıtılacaktır : 

1 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
1 • 500 • 2:000 • 

" • 250 .. l.00'0 .. 
- • 100 • 4.000 • 
... .. !50 • 5.000 • 
'- .. 10 • uroo • 
... • 20 • 3.200 • 
biKKA.T : ~paralar lbtr sene içhıde 'SO liradan aşağı afü:m.i

""1tce ~dye çlkblı bkc1ira. yQı:de 20 fazlasiyle verilecektir. 

ANGLO EGYPTİAN Haınburg liman"lan için mal a1acaktır. UL ~SSES vapuru "laJ8 atihinlle ge-

MAİL LİNE şürekası TABL'iYE lerek Burgns, Varna ve KöStence liman-
PİRE Ml\RS1L.YA ve PİRE BE'liRUU' ...... _ _ ACHİA vapuru 25 ağustosta bekleni- lan "çin yük .a'larak ha"re'kct cheeektir. 

HAYFA - İSKENDERfYEYE hat TELEFON : 3120 yor .. Hamburg Breınen ve Anversten PYGMALİO!'i vapuru 21/ 8/ 939 tarl-
.. <e~i~ ~ .. 1.ÜKS VAPUR{ tul~ 'J';ffE MOSS·HUl'-CHİSON mal çı'karacalc ıve ıregaz, Vaı-na ve Kös- hinde gclcrek&ttetdam,&Mtcrôam ve 

Marsılya açın .Ceyrut-Bay a- s .en- 1 ıw ıı6 J "-"'-~ ' · 
hare.ket tarihl<"r~ deriye için hareket L .NE a..aM l'rED 'tcnce için ma1 8 a~KUT. Hattiburg ~imanlnn çm ~·ık alarak ha· 

tarihleri ı~ifVERPOOL - 'GLl\'SGOV VE DEN NORSKE MIDDEL- ı<eket cilece'lror. 
24/ 87193!1 lSıR/19~9 BRiSTOL haUt HA'VıSLIN.JE OS.LO ULVSSES vapuru 
7/ 91"1!)39 ıt/9 939 ETRİB vapuru 4 cyllılde ,gelip Liver- ' 1 re'k terclam U\.'ttı~ 

t ı .. l30SRHORUS mat.örü BO ~ğustostan ~ e • 
2119/ 93 l5/ 9/939 pul :vı Glasgovdnn ~""U'k çıkaracak ve l l"'l 1aıClar o· 'N . buı-g !limanları :için ~ • 
GOULA'NDRİS BROTHERS 'L"fD. nyni a.amanda Llverpul ve (;Iasgov 1çin ey.u. e ., .,_ ıyk·ep ve orveç ıman- ~-

l 1 la ,...,__ lan ııçın maı aıaca ctlt.. ..--''-'•-• 
P RE ma a tar;.ı.ıc. (B N 11,__~_, • . cak 1H 1E ~ ! S l\lapuru 8/ 9 ~ullll •-'il.. y..:•• u vapur orveç ıwnanıan çın an 

uNEA HELLASn . Uiurandtsen • u.uer 31 IBğustosa adar tahmil edecektir.} de elere'k tteraam, eraam ve 
Lüks tı~nsatlantik vapuru ile Pırc 'Llne: • He11yor'lı BALK!İS Vı\PUTU 25 eylnlden M ey u- Hamburg 'Ilınab'lan · :in r.tfk itlarak ba-

Ne,-york 'hattı... RAIFA, ISKENDERİl'E • ?\TEV-YORK Jc kndar Dieppe IDün'kclt ve N01Vcç ili- rc'laft ede 'r. 
Pirl' • Ncvyork s~·ahnt miiddcti 12 gun P.niı.ADELPHIA HATn manlan için rnaİ alacaldır. S OrıJl9t llnien 
Nevyork - fuarı için hususi fiatler.. GER'IRUD vapuru ağustos :nıhayetin- BOSP.HORUS ımotöril 2S ilk 'teş- IBlU\G~ND ımdf81'.0. U~ t.arihin&ıı 

.Pireden hareket tnrihi de gdlc'f'Ck, Hayfa, iskenderiye, 'Ne\'fOrk nndcn 28 ille ıteşiine kadar lDiye,p Dün- gelcrc'k ~ ltiaınt;urg ve Skan-
~ .Eyl61 1939 ve 'Philadelphia ıiçin mal ıalaca'kbr. kerk ve Norveç iliman'lan ·çin yUk ala- dina\>ya lliman'lan '.gm ~ 1-'lara'.k bare-

Gcrek \•apurlıırın .muv~lat tarihleri, 'GUDRUN MAERSK 'l."apuru 10, 12 cakür. ket ~-
ger.ek vapı.ır isimleri ~re navlunları hak- E:Ylillde .gelerek Hayfa, hlenderiye Nev- o. r. a. ır. ~G!AND lltötü ~J.87:939 tan· 
kında accn ta bir ' :ı ı 1 Ut altına giremez. FM 1"e IPhiladelphla isin mal alacakhr. iKILSSA '1no 'rü 7 ağustosa doğru hind.e ık ~ lbtq '1" kWlllır ·-ele t aeı.. t IBJIM. ı Birinci "'lintm, ı Mart ve 1 Hailran t:Jrih

. ...... \1Hecclc6L 

- - -~· 
~ !w~a .tafsillt almak için Birinci Gere.'k '~r'.lann muvasalat taillüer.i, ibcldeniyor. IDuna flimanfan ·ç.ın ıma'l a'la- Skan -a"lanlc 
Kordonda l.52 .numarada • UMDAL· isiniJeri ~e nav:lunlan hakkın& aceııta caktır. ~ Mi.i08lltir 

umumt dcnh ACE-r.tahğı Ltd. müı:acaat bir taahhüt altma giremez. Daha fazla SZEGED moU>rii Ağustos sonlarına BARDALAND motörii 31/8/ 939 tari-

BRISTOl 
Be yoğlunda 
.............................. 

• 

OSMAN/YA 
Sırkecide 
••••••••••••••••••••• 

Bu her mi otelin müsteciri 'fürkiyenin en "Cıki 'Olelci.M 
•• 

B. Omer Lütfi Ben~ü 
d i r 44 Senelik tecrübeli idaresile bütün mi14terilerine kendisini 

sevdirmiştir •••• 
Lt.~eDerinde miaafll' kalanlar evlerindeki rabat.i bulurlar .. lstar&hulda 
~ Eıe ve Jzmirliler bu otellerde bu~ ... 

lf uausiyetleri çok olan Lu oteller~ fiyatları da ı-ebbet kabul dmi
tec.k ~erecede ucuzdur··-· 

odilmesi rica olunuı-. tnfsilat almak için H. VHİTI'AL ve Şsı. doğru bekleniyor. Tuna limanları için hındc ge1erek Rotterdam, Hamburg ve 
Telefon : 4072 ~tildilr.iyet 3120 No.hı telefona mliracaat edı1mesi mal alacaktır. Skmıllin11vya fönanlan iÇUl yük alarak 
Telefon : :S117l ~centa nca omnur. DUNA motöril 1 eylılle ;doğru bekle- h:are'ket dırce"k't.1r. 

niyor. Tuna Hmanlan için mal alacaktır. BORELA'ND motörü lS/91939 tarl· 
SERVİCE ARl'I'JME hinde gelerek Rottcı-dam, Hmnburg ve 

IK.araci.ğcr. lbObrclt, tıış ve kumlardan 
mütevelli sancılamıız., damar set.tlilderi 
ıve ~~şmanllk şiklyellcrinizi URlNM. ille 
&9Çirin1z. 

• 

1 

ROU.MAIN Skanclinnvya ve 'Norveç llirtıanlan için 
yilk nlru'hk 'hnreket cdeeeh.'iir . 

DUROSTOR vapuru 2 eylO.Jde belde- 'SAGOLAND motö'ril 28/ 9/939 tari-
niyo:·. Köstence, Kalım ve !I\ına liman- hinde gelerek Rotterdam, 'Ham'burg ve 
!arı ıçın mal nlacııktır. Slamdinnvya 'liman'lan ·çm ytik ıa1arak 

DUROS'l10R vapuru 30 <:ylUldc bek- hn:rclro d !ktir. 

leni~o~. Kö tcnce, Kalas ve tl\ma · an- ZEG;U A POLSKA 
lan çın mal alacnldn-. 

~ORNS'r.OK VABBEN uw:Am" ~~ taribinde 
IA:NES &.TD. geleı-e'k &~ Dtmiig ~ ~ ll-

tNCEMoRE vapuru <!V ıağ~ man1al1 • 'Yült ilimt\: ~ ıMe-
Burgaz, V ama, IR:ösıence, Srilina ııve • oolctir 
lıı:s - • ıhare'ket edeoeliir •. 
~=urlann hareket tarOOenyle nav- Rôlla1ıll• =1122 ..... 

l~lard"ki ll~eraen 'lloen'ta me- GFONmEi!N vapuru ~O.it1139 
sulıyet kabul etmez. taliti ıı~v:ruftur a ~ .elli :zelm-

ll>atıa ffaz'la ta'f!illt Q1.D Jl\:'r-A'ttl'RK ela anıarı . çin !,öle ~ et 
caddesi i8 o:la W.. F. llleımy Vaıı Det-~ 

Zee " . V411'W' Mrı~ ~- B . ftCE M4l•~DI 
at edilmem ca ö'hınur. lliillıL... R '2 

lmJEli'ON ::bM/W WNJmJJa11111 ptaı--------------•maL-'1:1'~--... '111 Vücutta toplanan asıl ürik ve oksalat 

1939 Yaz Modası 
A:vrapayı 1hqtan 1başa bp'lıyan Pııepn ültra - ,·iyolc ziy~ını ~iizen 

PANORA 

Hilal 

KRİS2'AI. DO ROŞ CAMLAR 

MODERN ÇERÇiYELER-

roPr A.NCl.LARA AYRICA rE.NZiLAr 
= 

• 

gibi maddeleri eritir, kanı temiiler, lez-

zeti boş, ıalmınası lkolaydır., Y emelderden 
sonra yanm bardak su ·çerisinde 'a'.b.mr. 

İNGiliZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOCLU - 'tS'rANBuL 

UAR l\IÜNASJmE'ltYLE ımvKA.1..ADE UCUZLUK ... 
~7JKORUŞA HEZARAN SANDALYF ... 

RASAN 
ıHiÇ YJl.MAZ 
MOBİLYE 

KARYOLA 
SA11.1DAL 1.'E 

!EŞllERİ 
YENİ IKAV:A.FLAıt ÇARŞISI No. l1 

FABRİKASI: 
Y'Clli rnür.aycde Bedes..U charı Ak 

F.Atul w()kağl Ne. :M 

i Z Mi R 
Mağazamız daBilden ve taşradan husu i 

ısipaftşler kabul eder .. 

~ENi KAVAFLAR.DA 11 numarala HAS~ Uiç YlLMAZ ~ıoBILYA. 
müessesesi : 20 ağustos 939 dnn itibaren bilUnıum mobilya eşyası ve bilhassa 
mii~in kendi mamulatı olan sandalJe çcşitletinde rekabet kabul etmez 
derecede ucuzluk yapmağa ,.e beher sandalyede finnİ bet kuruş i!lronta etmek 
suretiyle ild liraya ubnakta olduğa saaıialyelerl l 75 kuruşa satmağa karar 
verdiğini sayın milştcrilcrine beyan eder ... 

Taze T emjz Ucuz ilaç 
Her Tiirlü Tuvalet Çeşitleri 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Ec.zanesi 
fiAŞTURAK Bliyük Salepçioğlu hııw karşısında .. 

~ vapuru ı 1fy'tbl ~ lafililiıdc 

O t f d gelerek Ma,ta, Ceno\•a ve Mnrsilya ll-
e ore ne e mwan ~ )'tik Ve 'SfO}CO lank hJıre. 

Dampskih - Selskab ket 0~· 
-..*-" dala ~t'ekııl ~i il~ llaVkm-

COPENRAGElf lal-&ki ae1t§ildiklen1on ~ aceata .. 

ON D~ UtN'DE Bfl'ı MtlNTA'ZA'.M ml2 mesUltJ"?t ~ etml!L Dana fu!I 
SERViSLF..R tııfsilftt için İKİNCİ KORDONDA 'FRA-

. TELU :SPERCO vapur aN!ritasına mtJ. 
ANVERS - ROTl'ERDAM ... DANI" -racaa't edilmesi ~ca h:mur . 

MARK~ • iBAl.DK - ~AvtA ff'LEf'O : ~/,2005 
SJs. 2\00A.RV:E ~om.in rsoıı 

haftasın a yük alacaktlr. 
TUNİS motoru Eyll'.ifün bırmci hafta

sında yiık aca'ktn-. 
SİCİLİEN motöril Eylfilün üÇillıeü 

hafta!lnd3 Yük ;Mttcaktır. 
!BRbH'or& otöru llffiŞirun lbirin

cl ıhaftaHı'ıı<la ıyttk alacatmr. 

DOKTOR 

Celil Yarkm 
Fazla tafsiH\t içtn Fevti <paşa bulvann- İZMJR MEML'E'ICE'I' 

da No. 7 (Osmanlı :Bankası itfualinde) ffAS~4.HE I DAJIJLfTE 
İ. ~- ~Aıtmt ~centeliğine mürac at Mflı'All JbSi 
efülmesı.. M fı. ..,, • ..ı1 B 1 • " uayenenane : tKJncı ey er soQI[ 

TELEFON: 3304 No. 25 TELEFON: 3956 

OPEllTOR DokTôn 
Ahmet Cemil 

Oral 
f'ltansız it Jtaıte.ti 

ôpepat8fill 
Her i'lB ~eye &aat Fiimız hMla
ncsinde öğleden sonra Birinci Beyler 
sokağ1n8a.. 

No. 42 TELEFON 2310 

iLAN 
Borsa idare heyetinden: 
Yelli 'mahsul çekirdektiz uzüm 

piyasasının 24 Ağustos 939 Per
tembe günij gaat on b'irde açıla
cağı ilan olunur. 

17~19 3029 (1702) 

•• 
Unlen 

Ooğum ve Cerrahi Kadın 
hnstalıklan Operatörü 

Her giln hastaınnnı saat Uçten son
ra Atntürk caddesi •Eski Birinci 
kordon• 222 numarnlı muayeneha
nesinde kabul eder. 

TtLEFON : ~87 
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Macar hariciYe nazırının Ribbentropla ve 
e iliyor ve Ksaki' nin seyaha ine hususi 

Hitlerle görüştüğü inkô:r 
bir mahiyet veriliyo 

• • 1 l u 
n ce 

res·ıe 
e 

y 

Macar Naibi ve Macar başvekili Macar parlamentosunda 

,,. 
u Si 

• ya g 

Brüksel, 18 (Ö.R) - Macar hariciye ha mühim bir rol oynamağa başladığını ile de görüşmemiştir. 
nazırı kont Ksakinin seyahatleri hak- kaydediyor.. Bu tekzipler dün bütün bu haberleri 
kında gelen haberler birbirini tutmıyor. Faris, IS (Ö.R) - Romaya vasıl olan doğru telakki eden Bedinin siyasi mah
Nazırın yakınları, B. Hitlerle görüştü- kont Ksaki Salsburgdan Budapeşteye fellcrir\de heyecan uyandırmıştır. 
ğünü bildirmişlerdi. Alman propaganda dönmek niyetinde iken son dakıkada ta- Paris, 18 (A.A) - .. Jouru gazetesi di-
dııiresi bu haberi tekzip etmiştir. Buda- savvurunu değiştirmiştir. yor ki : 
peştede ziyaretin hususi mahiyeti üze- Macar hariciye nazırının Romnyn git- Berlin hükümetinin Macnristanın mü-
rinde ısrar edilmektedir. Halbuki Hnvas mcsinin müstaccl sebeplere müstenit ol- zahcretini elde etıncğe çok uğraştığı mu

hakkaktır.. Almanyaıun ke.naatine göre, 
sinir harbinin bugünkü vaziyetinde 
Macaristnnın mihvere iltihakı mühim 
bir rol oynıyncaktır. Ancak Almanya 
hesaplnnnda aldanıyor. Çünkü hiç bir 

şey ne Polonyanın mukavemet azmini, 
ne de müttefiklerinin knt'i kararını kı
ramaz.. Esasen Macaristanın Almanya 
tarafından teklif edilen oyunn gideceği
ni gösterir bir alamet mevcut değildir. 

Figaro şöyle yazıyor : 
Mussolini dün İtalyan kuvvetleri baş 

kumandanı mareşal Badogliyoyu kabul 
ederek askeri meseleler üzerinde görüş

Yaz· ete vehamet var. ima ar 
]ar Da • • •• • • 

zıg e ı m şgeçı 
Berlin 18 (Ö.R) - D.N.B. ajansı Po- zursuz.luk tevlid etmektedir. Bu neşri

lonyanın Almanya ile hududu kapadı- yat tamamiyle geçen sene bu vak1tlnrda 
ğını, buna mukabele olmak üzere Al- Çekoslovakyaya karşı yapılan neşriyatı 
manyruıın dn kendi tarafından aynı ted· andırmaktadır. Gazeteler hayali rapor
biri aldığını bildiriyorlar. Po1onyanın larda Polonya Almanlnrına işkence edil
Bohemya, Moravya ve Slovakya ile de diğinden, binlerce Alman mültecisinin 
hududu kapadığı bildirilmektedir. ' hududu geçmeğe çalıştığından bahsedi-

Danzig 18 (ö.R) - Polonya umumi yorlar. Bununla beraber iki gün evvel 
komiseri Şubaki, serbest şehir senatosu Danzig hududunda Leh askerinin öldU
rcisi Graysler ile Polonya gümrük mü- rüldüğü haberi nc.5redilmemiştir. 
fettişleri meselesi hakkında ıgörüşmüş- Roma 18 (ö.R) - «Tribtina> gazetesi 
tür. Şimdiki hava müsaid olmadığından cmcsuliyeb başlıklı bir makalede şun
umun1i siyasete aid meselelere temas ları yazıyor: Polonya - Almanya vazi
edilınemiştir. yeti gittikçe daha gergin bir şekil alır-

Bugün öğleden sonra Danz.igde ordu ken ve diğer taraftan demokrasiler Dan
tarafından bir geçid resmi yapılmıştır. zig meselesini beynelmilel sahaya çıkar
Almanların bir propaganda hareketi mak mesuliyetini yüklenirken şu basit 
olan bu tezahüre ehemmiyet verilmiyor. suali soracağız: Fransa ve Jngilterenin 

Roma 18 (Ö.R) - Italyan gazeteleri, cserbest şehir> adı altmda ne gösterdik
Danz.ig meselesinin halli için beynelmi- lerini bilmek isteriz.. Almanyanın Lord 
lel konferanslar akdine aid haberleri Ha1ifakstan albay Beke kadar en aman
esassız telakki ediyorlar. Takip edile- sız düşmanları Danzigin inkar edilml
cek biricik yol Polonya ve Almanya ara- yecek şekilde Alman arazisi olduğunu 

j 

ll l • • k,.,,,.,_iscfİ Danzigte mi et er cermyet& v..-

Brukhard dl 
Polonyadan gelen mültecilerin ade 

70,000 ni geçiyor. clhl' 
Yukarı Silezyada Polonyanın te clıı 

amelesine yol verildi başlıkları pJtı:. 
• ,,..ıı 

Oeutsche Allgemeine Beitung dıyor 11 
« Bilhassa yukarı Silezyada Alı1l.~. 

fi" ırkdaşlarımıza · karşı Polonyanın taZ ıe 
1 . .. d .. h tten saıı en gun en gune, emen ana . \'ıı• 

tü .. Mareşalin daha geçenlerde Libyada- ...-.-- -

beyan için mütabıktn·lar. Burasını ana 
vatana ilhak arzusunda müttefik olan 
Almanlarla meskCındur. (Arnavutluk 
acaba Italyanlarln mı meskundur? sua
lini neden sormıyorsun. a hakperest ar
kadaş!?) Fakat Ingiltere ve Fransa, ser
best ııehir ahalisinin akıbetlerini serbest
çe tayin hakkına harpla mani olmak is
tediği takdirde Polonyaya yardım ede
ceklerini de beyan ediyorlar. Bu mesele
de hareket tarzları, asıl Danzig işinde 
olduğu kadar, demokrasi ahlakının esası 
olmak icap eden ölmez. prensiplerle de 
tezad teşkil eder. (Diktatörlük ahlakı
nın içinde böyle prensipler tabii mevzu
ubahs olamaz!) Danzig serbesttir, fakat 
bu araz.ide Gdinya limanına teallCik eden 
ekonomik menfaatlerden başka arıya
cak hiç bir şey olmıyan bir ecnebi dev
let hürriyet prensiplerinin tatbikine ma
ni olmak için harp ilô.nına hazır oldu
ğunu ilan ediyor ve büyük demokrasi
ler de ona yardım edeceklerini bildiri
yorlar. 

artmaktadır. Polonya hükümetinın ~I 
ziyete daha kaç gün hakim olabile~. 
parmakla ıayılabilir. Hayale Jc.apıl~yeP 
lım: Alman ırkdaşlarımızın eınrıı ııı 
meselesinde vakit gelince ne yapılt11ll51 

tayin edecek olan büyük Almanysd~:0• 

ki istihkamları teftiş ettikten sonra Ar
navutluğa gittiğini hatırlamak lUzımdır. 

Mussolini ile mareşal Badogliyo ara-
Budape§ten bir Tnanzara sında bu yeni müznkereler ve hariciye 

ajansının Berlin muhabiri ziyareti çok duğu tahmin ediliyor. Fakat bunların nazırı kont Cianonun dün resmen ilan 
mUhim olduğunu ve Macaristanın aske- mahiyeti henüz malum değildir. olunan Arnavutluk seyahati hakkındaki 
rl Alman - İtalyan paktına iltihakı neti- Budııpeşte, 18 (Ö.R) - Kont Ksaki haberler baz.ı Roma mahafilinde Sals
cesini verebileceğini bildiriyor.. Buna Almanyadaki ikameti münasebetiyle çı- burg mülakatının bir neticesi olarak te
mukabil Almanya ve Macaristan ara- karılan haberler dolayısiylc Almanyada lfıkki edilmektedir. 
aında bir gümrtik ittihadı fikri reddo.. tamamiyle hususi mahiyette kaldığını Epok gazetesinin kanaatine göre, va
lunmaktadır. ve hiç kimse ile resmi müzakereye gi- ziyetin anahtarı Budapeştede değil, 

Roma, 18 (Ö.R) - Macar hariciye rişmediğini söylemiştir. Fransız, İngiliz ve Rus askerlerinin her 
nazın kont Ksaki Alman hükilıneti ta- Berlin, 18 (A.A) - Gece neşredilen gün müzakerelerde bulundukları Mos
rafından emrine tahsis edilen bir tay- resmi bir tebliğde Hitlerin dün öğleden kovadadır. 
yare ile bu akşam saat 15.50 de Münih- sonra Berghofda kont Ksakiyi kab~ Ordre gazetesi de şöyle yazıyor ı 
ten Romaya gelmiştir. Tayyareden iner- ettiğine dair bir ecnebi menbaından ve- İtalyan halkının endişesi o kadar art-
ken İtalyan hariciye nezaretine mensup rilen haberler tekzip edilmektedir. rnıştır ki, Faşist makamatı alelacele ba-
yüksek memurlar tarafından karşılan- Teb\iğde bu haber! in hakka uyma- zı gösteriş tedbirleri almağa mecbur ol-
m.ıştır. dığı söylenmektedir. muştur .. Bu cümleden olarak uzun za-
Budapeştede çıkan •Festi Usak- ga- Diğer cihetten salahiyettar mahfeller- mandan beri liğvolunan askeri mezuni-

ıetesi bu ziyaret münasebetiyle Maca- de söylendiğine göre, kont Ksald Hitle- yetler altı eylfile kadar yeniden veril
ristanın mihver siyasetinde gittikçe da- ri ziyaret etmediği gibi von Ribbentrop meğe başlanmıştır .. 

lngilterenin tavassut rolü 

Danzigte Nazi §efi Förster ve kansı 

sında doğrudan doğruya mÜ7.akeredir 
ve Polonyayı idare edenler başka bir 
siyasetin memleketlerine fayda vermi
yeceğini takdir cmelidirler. 

(Italyan gazeteleri görülüyor ki ah
lak ve hürriyetten, milletlerin akıbetle
rini tayin serbestisinden ancak başkala
rınca riayeti Hizımgelen birer prensip 
gibi bahsediyorlar. Kötü dava bundan 
başka türlü de müdafaa edilemez!) Londra 18 (Ö.R) - cTaymis> gazete

si başmakalesinde beynelmilel vaziyetin 
vahametinden bahsederek diyor ki: Po- Berlin 18 (A.A) - Havaı: 
lonyaya karşı bir taarruz halinde lngil- A lman matbuatı Polonyaya karşı pek 
tere ve Fransanın mukabelesi ant ola- ıiddetli hücumlarda bulunmağa devam 
caktır. Bunun bilinmesi sulhun mtida- etmektedir. 
faasını azami derecede müessir kılacak- Büyük başlıklar altında gazeteler 
tır. Faris ve Londranın kararları 0 ka- cPolonyanın tedhiş hareketleri> nden 
dar sarihtir ki Alınan propagandası bi- bahs:'tmekte ve Polonyada yaşıyan Al· 
le artık bunları gizliyemez. Sinir barbı manların maruz kaldıkları iddia edilen 
Berlin ve Romada U.mid edilen neticele- mezalime ıütunfarını tahsis etmektedir· 
ri vermemiştir. ler. 

Londra 18 (ö.R) - Şarki Prüsyadan Bu hücümlar geçen eyli'ılde Çekoslo-
Danzige yeniden asker ve harp malze- vakyaya karşı yapılan hücumları hatır• 
mesi sokulduğu görülmektedir. Bu ak- )atmaktadır. 

şanı serbest §ehirde büyük bir askeri Alman mültecileri hakkında yine ayni 
geçid resmi yapılmıştır. haberler nefredilmekte, ıivil halka ailah 

Londra 18 (ö.R) - Ecnebt gazete- dağıtıldığına ve hükümetin vaziyeti kon• 
lerine Berlinden gelen malil.mata göre trol edemiyecek bir hale gelmek üzere 
Alman gaz.etelerinin Polonya aleyhinde- bulunduğuna dair yine ayni telmihlerde 

Londra t 8 (A.A) - Bir sulh .;• 
•- • J11e feransı akdi hakkındaki haber..,~1 ~i 

zuu bahis eden lngiliz gazetelerı, ~l iJ)iİ 
.. u t 

mahafilin, bu haberleri çok gur. rıle' 
bulduğunu ve sınır harbinde yeni hır cJıf• 
olmasından şüphe ettiğini yaz.ınskt•~ıı 

Matbuat nazarı dikkatini bilb ~sif 
dünün diğer hadiseleri tizerinde t~eıı· 
eylemektedir. Macar hariciye na%111 ·ıtet' 
~in bütün tekziplere rağmen. J-h po· 
yapbğı ziyaret, Alman matbuatın10 .,,. 

lonyaya karşı fevkalade şiddetli hiİ~:J<ı' 
lan ve Polonyanın dahili emniyet 
mından aldığı tedbirler. -Jfll• 

Gazeteler müttefikan azimkar d~e)'li 
nılmasını tavsiye eylemektedir. 
Herald diyor ki: }ılll:ııJ 

Danzigin Almanyaya ilhakını jtiY 
etmek, enternasyonal tesanüdün ~e cJtfl 

hadın istinad ettiği büt\in prensipler 
kl hücumları ahali arasında ciddi bir hu- bulunmaktadır. vaz geçmek olur. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~---___.-./' 

Bu haber de mihvercilerin yeni bir Rumen -Macar hududundıt 
~.~(Ö.R)!R.dy~~~~!~rulın~~ ıw~~ıveınn i~~~!y•hilk:ti~:: Ha 

Londra muhabiri bildiriyor : böylece beynelmilel bir konferansı içti- ve sabrını çok takdir etmektedir .. Vnr-

· tetk.ket •• ek zere mu telit 
İngilterenin Danzig meselesinde mil- maa davet etmek imkfuıını kazanmak is- şovadaıı öğrenildiğine nazaran Polonya 

tavassıt rolünü üzerine nhp alamıyacağı tiyor.. şarki Silezynda Alman partisi bürolan
hakkında sorulan suallere salfıhiyetli Muhtelif hükümet merkezlerinde hah- nı kapamıştır. Bunun sebebi geniş bir 
mahfellerde şu cevap verilmiştir .. Böy- si geçen sulh plfuu meselesine gelince, Alman casusluk teşkilatının keşfidir. 
le bir tavassut ancak alakadar iki ta- Londra resmi mahfelleri böyle bir ta- Almanlar Polonynda intişar eden üç 
rafça teklü edildiği takdirde hatıra ge- d k ı•· h be d d ğildir Alman gazetesinin kapatıldığını bildiri-. . . .. . savvur nn a ıyyen a r ar e .. 
lebılır. Halbukı boylc hır mesele nsla B d . . h binin . b" yorlar. •Angrifıı gazetesi Alınan arazi-u a sınır nr yem ır ınanevra-
mevcut değildir. .. .. .. . sine geçmek için binlerce Alman mülte-

p 1 t . . . ,__ 1 . sıdır Dort buyük devlet arasında bır . · . p 1 h o onyanın amamıyetının ut"yne mı- ·· . cısıqın o onya ududuna akın ettikle-
lcl bir muahede ıle garanti edılmesi me- konferans haberi sadece Ingiltercnin rini yazıyor .. 
selesine gelince; snlfilıiyctli mahfeller hakiki niyetleri hakkında Polonyayı Polonya kaynağından da şu haberler 
böyle bir garanti teklifinin reddedilme- şüpheye düşürmek maksadiyle ortnya veriliyor : Gestapo Alınanyada mahalli 
m ini muhtemel addediyorlar. atılmıştır. Böyle bir konferans yapılacak Leh teşkilatının bürolarını kapamıştır .. 

Ayni ajansa göre, Almanynnın mlid- olsa, şüphesizdir ki orada başlıca dele- Şarki Prüsya ve Pomerruıyada Alınan 

deiyatını derhal tahakkuk ettinnek genin Polonya olması ve Sovyet Rusya- hükümeti hudut civarında oturan Leh
emel ni İtal~anın tahlıfo çnlıştı p haber- nın da bundan hariç kalmaması icap leri memleket dahiline çekilmeğe mec
J r" f ' " m lıf, t:J <'f _t •• 

• 
1 mıs o e il edildi 

Bükreş 16 (ö.R) Macaristanın 

Rutenya eyaleti ile Romnnya arasındaki 
hudutta çıkan hadiseler üzerinde tahki
kat yapmak iizere bir Macar • Rumen 
muhtelit komisyonu teşkil edilmiştir. Bu 
hadise hakkında iki taraftan verilen ha· 
herler birbirine uymuyor, Bununla bera
ber en az bir Rumen askerinin öldürül
düğü ve iki nşkerin ağır yaralandığı mu· 
hakkaktır. 

bil' 
bontra ile Mezögyan nrnsında dün öğ- Budnpeştc 18 (AA) - Resdrı:.erı gŞ"t 

• üfl 
leye doğru kanlı bir hudut hadisesi ol- dirildiğine göre hudut hndise91 ııtı 1'•• 
muştur. 1 1 de Mngyszalontn ve l\:tezz0~ J3e1 

b ı d etıniştıt· ,,j• 
5 Rumen 1'andnrması Macar toprakla· sn n arı arasın n cereyan r ıızisinc 'f. 

rına girmiş ve rastladıkları Macar devri· 

yesine taarruz eylemi:Jtir. Oç ki§iden iba
ret olan Macar devriyesi müdafaa için 

ate~ açmı:ıtır. Rumen devriyesini teşkil 

Rumen jandarması Macar ar 1rıJ 
h f zl pP ttl • rerek Macar hudut mu a ı an f fi Jıll 

etmişlerdir. Bunlar meşru ınüdn ~ 11dı1• 
linde bulundukları için nteŞ ~~.'·tcliiriil• 

d 'kısı 0 ., 
Rumen jandarmaların an ı k çı1lııt 

eden beş askerden ikisi öldürülmüş, biri müıı iki tanesi Rumen arazisine ~ edıl• 
• . . i csır 

esir edilmi§ ve diğer ikisi Rumen top· 
raklanna kaçmıştır. 

Bu hadise hakkında tahkikat açılmış· 

muvaffok olmuş ve bcşıncıs 
• • ı.ııı" 

mıştır. 
1

)J111!1 
Hudisc hakkında tahkikat yoıP 


