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uncu Enternasyonal Fuarım 

Milli ~ef 6 ncı fııamnızı açarlarken ---
Enternas
yonal Fuar 

---~·---
Yalnız izmirin değil, 
bütün Türklyenln 
lftahdır-

-+HAKKIOCAKOCLU 

Büyük himmet ve gayretlerin 
!rıahaulü olan lzmir Enternasyom•l 
J:°uan, bugün Ticaret Vekilimizin eli, 
dost devletler sefirlerinin huzurları 
.._c vatandaşların sonsuz sevinç teza
lıürlerile açılacaktır. 

Türkiyemizin en büyük iktısadi 
bölgesi olan Egenin merkezinde, yi
lle en büyük ihracat limanı bulunan 
~irde Enternasyonal bir Fuar ku
l'Ulınaaı fikri General K&zım Dirik'in 
l~ir Valiliği zamanında ortaya atıl
lrııt, ilk tecrübeler Sanatlar mekte
binin mütevazi salonlarında yapıl
hııştı. 

Bu tqebbüan tehirde ve memle
lcetin muhtelif köşelerinde uyandır
dığı ıiddetli alaka ve hareket, çok 
dikkate pyan görülmekle beraber 
eser beynelmilel Fuar vasıflarını ha
~ olmaktan uzakta kaldı. Fikir çok 
tanlı ve yerinde idi. Eser elde edil
hıeei matlup hüviyetine börneme
hıişti. 

Beynelmilel iktısadi şartlar, dün
)'ada mevcut beynelmilel fuarları 
bile zaafa uğratırken, yenisinin tesi
•ine asla müsait bulunmıyordu. 

lktısad Vekaletinin emrile bu te
tehbüs muvakkat bir zaman ıçın 
durduruldu. 

1930 yılında Belediye Riyasetine 
~ilen Doktor Behçet Uz, bahtsız 
·~irin makus taliini yenmek, yan
hıış, yıkılmış, olan şehrin imarına 
İırıkan ve fırsatlar temin eylemek, 
Akdenizin incisine layık olduğu can
Llığı verebilmek için kafasını yorar, 
bir iş programının ana hatlarını çi
terken Enternasyonal Fuar fikri 
fi~erinde ch~mmiyetle durdu. Fakat 
bı.ı, kolay bir iş değildi. Şartlarda hiç 
değitiklik yoktu. Bilakis şehir büt
Çesi daha evvelki yıllara nishetle bü
Wlt iktısadi buhranın da tesirleri al
tında, alabildiğine zayıflamıştı. Onun 
aiivendiği tek bir kuvvet vardı: 
Müthiş bir enerjiye ve yorulmak 

bib"lmiyen bir calışma kudretine sahip 
ı.ılı.ınması idi. 
. Bu güven ve inanla yangın ycrle

l'tnin bir ucundan harekete geçti. 
" 1933 yılında, kenarından bakma
ta cesaret edemediğimiz korkunç 
~arabelerin içinde hakiki Beynelmi
el Fuarın ilk temeli atıldı. 

Bir kaç hamlenin müshet netice
leri Fuarın daha geniş bir sahaya 
llak)i zaruretini doğurdu. 

Kültürpark ile Beynelmilel Fuar 
t~bbüsü birbirine müvazi olaral 
tcce)i gündüzlü bir çalışmanın tabii 
:~riınleri halinde inkişaf eyledi. 
'Ylilli $cfimiz ismet lnönü, Başveki1 

~en bu iııkişafı takdirle karşıladı. 
vnu himayeaine almakta, hükümetin 
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Izmir enternasyo:qal fuarı, bugün saat 
on sekizde yapılacak törenden sonra, 
kapılarını umumi ziyaretlere açacaktır. 
Fuarın açılma törenine riyaset edecek 
olan sayın Ticaret vekili B. Cezmi Er
çinle diğer davetlfleri hlmil bulunan 
Ege vapuru saat ona çeyrek kala lima
nımıza gelecektir. 

Ege vapuru açıklarda karşılanacak, 
vali, belediye reisi, kumandan ve diğer 
zevat vapura giderek vekili selamlıya
caklardır. Vekil, vapurdan inince Izmir
palas oteline giderek istirahat edecektir. 
Izmirpalas otelinde Ticaret vekili içi..'1 
bir daire ayrılmıştır. Vekilin fuarı aç
mazdan evvel, şehirde bir cevelan yap
ma"ı da muhtemeldir. 

GELEN SEFJRLER VE HEYETLER 
Dün sabah saat on birde lstanbuldan 

gelnn Cümhuriyet vapuru kalabalık bir 
kafile getirmiştir. Bu vapurla Sovyetlcr 
birliği hükümetinin Ankara .ftiri B. 
Tretinef ile Sovyetler birliğinin Istanbul 
cenera1 konsolosu B. Kostanün Geor -
gif, Yunan hükümeünin Ankara elçisi 
B. Mihael şehrimize gelmişler ve istik
bal olunmuşlardır. Sovyet sefiri Izmir
palas oteline, Yunan elçisi Yunan kon
soloshanesinc misafir olmuşlardır. 

Dün akşam hususi bir tayyare ile 
Fransız bUyük elçisi B.Massigli ve ma
damı, yolcu tayyaresiyle de Polonya ve 
Romanya elçileri şehrimize gelmişlerdir. 
Sefirler, belediye reisi ve alAkadar kon
solosluklar erUnı tarafından istikbal 
olunmuşlardır. 

Son 48 saat zarfında kara, hava ve 
deniz yolları ile Izmire gelen ziyaretçi
ler 9821 kişidir. Bugün de fuarın açıla
cağı saate kadar civar vilayetler ve ka
zalardan kalabalık kafileler Izmire ge
leceklerdir. 

Dün akşam Hatay ticaret odası reisi 
B. Şükrü Meleğin riyasetinde 7 kişilik 
bir heyet Antakyadan şehrimize gelmiş
tir. 

Filistin sanayicilerinden mUrekkep blı· 
heyet te pek yakında Izmire gelecek ve 
fuarı ziyart edecektir. 

AÇILMA TÖRENi 

Bugün Açılıyor 
Fuarı açacak olan Ticaret Vekili 

Bu sabah şehrimize gelecektir 
Sovyct Rusya, 
Komersiyaller, 

dün 

Fransa, Yunanistan, Polonya 
yabancı Ajans mümessilleri, 
~eldiler.. ltalya sefiri Bu 

sefirleri, Ecnebi Ateşe 
Deniz ve Hava yolları ile 
sabah geliyor 

mak üzere 9 Eylül antresinde her türlü 
tertibat alınmıştır. Tören esnnsında söy
lenecek nutuklar, hoparlörlerle şehrin 
umumi meydanlarında yayılacaktır. 

istiklal marşını müteakip belediye 
reisi doktor Behçet Uz bir nutuk söyH-

9 uncu fuanmızın 9 Eylül antresi 
yecektir. Bu nutka ticaret Vekili hUkü
met namına cevap verecek, ondan sonra 
fuarı.n kapısındaki kordelayı kesecek -
tir. 

DEVLET PAVYONLARINDA 
Ticaret vekili ve refakatlerindeki ze

vat başta Fransa pavyonu olmak lizere 
sırasiyle biltUn devlet pavyonlanru zi-

yaret edecek ve açılma törenlerini ayn 
ayrı yapacaktır. Fransa, It.alya, Sovyet 
Rusya, Yun::ınistan ve Polonya pavyon
larında alakadar devlet sefirleri Ticaret 
vekilini istikbal edeceklerdir. lrad olu
necak nutuklara Vekil cevap vc~t>~Pk-

1939 Fuarı 
Geçen senelere nazaran 
daha çok cazip ve daha 
çok muvaffak bir eserdir 

Celcil Bayar 8 md juan açarken 
f ından Kültürparktaki Ada gazinosun
da Ticaret vekill ve aefirlerle konsolos
lar şerefine mükellef bir ziyafet keşide 
olunacaktır. Ziyafette fuarın açılışına 
iştirak edecek davetliler bulunacaktır. 
250 kişilik ziyafet gece saat ona kadar 
devam edecektir. 

Bu gece fuar sahası fevkalAde bir su
rette tenvir olunacaktır. 

* 
Diln tayyare ile tehrimize Polonya-

nın Türkiye sefiri Michel Sacolincki ile 
Izmirpalas otelinde glSrii§en bir muhar
ririmize müşarileyh Izmire evvelce de 
gelmiş olduğunu söyledikten sonra be
yanatına §U yolda devam etmiştir: 

- iz.mire Polonya pavyonunun kü
şat merasiminde bulunmak üzere gel
dim. Biliyorsunuz ki Polonya hUkUmeti 
IzmJr enternasyonal fuarına ilk defa iş

tir. Diğer devlet pavyonlarında aldka- ı tirik ediyor. Ve bittabi bundan sonra 
dar devletlerin konsolosları Vekili istik- da her sene iştirakte devam edecektir. 

bal edeceklerdir. Polonya, Izmir ticaret sahasında olduk- Dün ıehrimize gelen Fransız sefiri 
ZiYAFET ça milhim l§ler yapmaktadır. Ticaret ba- B. Mcuigli 

Ticaret vekili B. Cezmi Erçin devlet I k.ımından Polonya pavyonunu Izmir fu- den fevkalAde memnunuz. Tayyarede 
pavyonlarından sonra diğer pavyonları 1 annda halka arzetmekle bütün firmala- Fransa ve Romanya sefirleri de bulun
da ziyaret edecektir. Gece saat 20 de nmw ve mamulaAtımızı daha yalandan makta idi. Yolculuğumuz çok eyi geç
fuar komitesi reisi Dr. Behçet Uz tara- 1 tanıtmış olacağız. Yapılan hUsnil kabul- miştir. 

* Muharririmiz §ehrimize ilk defa gel. 
miş olan Romanya sefiri M.Stoika ile de 
görüşmüş ve iz.mir hakkındaki intiba.. 

l 
larını yarın Izmlri eyice gördükten son
ra bildireceğini söylemiş, yalnız Izmir 
için: 

- Çok gUzel bir memleket. Kordonu 
ve heyeti umumJyesi fevkalAdedir, de
miştir. 

* Gelen yabancı heyetlerle bidikte 

1 
cTas> ajansının TUrklye muhabiri bay 

ı 
Vladimir Mihaylof ta tayyare ile şeh. 
rhnize gelmiş ve dün ~azetemizi ziyaret 
e~r. 
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Ticaret V ckilinin beyanatı 

Ş~HiR HABERLERİ Enlernas-
. yonalFuar 

Bir Alman vapuru M••tb• b• k -& ~·!!!~~vapuru ev- u iŞ ır aza ::= .::..-ı::.:-
velki akşam hm:ire ge!iıbm ~ malıdır ••• 

Takas işleri 
Yeni tedbirler alındı 

il* lr.d. U (Hn• ... ) - 'llıı:anıt nti- le iliıerinde ~iye\\e 
linin dUnkü beyanatının Izmire ait olan mekteyiz ve lazım gelen 

a~lıı.rında .k:ı.r.aya otu.nnuştu.r. V.apu.r- B t • b• k l -BAŞI'AKATI ı 'tci ~ -
tevak1tut et- da 2500 ton çimento ve lzmir belediye- uca renı ır amyon a ,..u. 
ledbirlerj de sine ait 4 otobüs bulunuyordu .. Vapu- malı kılmakta tereddüt göc&ıeaWf11,i 

tun yUzdUtUlmesl için faaliyet devam Ebedi Şef Atatürk'Gla t içlor 
etmektedir. mu··sadem t . t• ve irtadları nıuvaffak bu,.. oldo-MtiBADELtYİ KOLAYLAŞTIR- e e mış ır en büyk bir kuvvet k.,aala • 

kısmmı ıece ıeç va'kıt bild.i.nnlfUm. Ve- alacağıL 
kil lımlre yapac:alı aeyahat hakkındıı 
lzahat verdikten IOD.l'A muhtelif me.9<!!e
lere dair de beyanatta bulunmuştur. 

Bunları da bildiriyorum: 

MAK iÇiN.. UZUM StTisLARI l'lükHmet değişiklikleri bi!" ~-: 
• - Umumiyetle, ticari mübadeleleri- IC!-ı·hl· M 

1 
akal d etmedi. Bütn hükmet reislen --

. , k la lıkl . . ~ ı ı ve an sa mınt ann a 10, B • ( 1 k -ıd- · · · L • ~ e- .,, ... mw o y a ve genış hır surette ya- 1 r a rrı e e parça an ara .. aynı ısamımıyet111; aynı nı::ı 
TAKAS IŞLERI 

1 
b.l k b' kild . .... ... k 16 kuruş arnsında bazı üzüm satışlan O U, UÇ a•~L- ~1- L __ . __ _:a~--pı a ı ece ır şe e tanzım çu11e , ~ , .Y&a uc ·ucnımwıcuucr. • 

c- Takaa Limited ıirketi, hem yeni hed f·-•-..ı· K l l yapıldıgı haber veriltmkteclir. On muh· k • • de ., h fif 1 d Artık 0 tanih'-~en -~.-r. e ımu.uır. o ay o mıyan ve zaman . ı . ışı agır ve a ya IClU --almkata oldulumUZ tedbirlerin tatbfka- :..-ı: bu b'• Uk h hd telif mmlakalnrdan Zmıre 920 ÇUVal kU• ra an 1 Ent,..-rnA~nal ~oan, __ .__ ._.yen uy me\'ZUa er cep t."Ueti ---.,- ır : y- ._ı.._ tını süratle ifa etmek, ve hem de çok . b 
1 

• 
1
.. ru üzüm gelmi~ir. Ak {l rl B Ah-- k f · --'-- ı __ L,.__ •~h Tı'·._ı_ • ..-.... ginnış u unuyoruz .. Tıcarı po ıtikanuz _ _ şaı.n ıe uc~ .~ ~ca se .. cr.ı- y<m Cuma ovasına gitm.e!k ii7.ere hat ~?ımaJt:~ı çı~. ı .~ __. . __ t. 

mühim olan bu mevzu üzerinde şimdi- tarikiyle, anlaşmalar kanalinden, bu hu- * . nt yapan Buca banliyo trenınde muthış ür.erin~ eçemcn tren y,...;..m. ve Türlcıye Cuınbunyebnm k .,.-
ye kadar müteferrik ve başı~ bir W'Z- Corbadan zeh=---enler b' 'k 1 --- -•-' susta esaslı tescbbüslcre giriştik ve gi- .. u-.a~a:.a ır a7.a o muş, bir kişi parçalanarak öl- kamyonu bir tre ikam Süriilde- OMJU. _ .-L&.. 

da .cereyan edoı muameleleri tanzim ih- rişmekteyiz .. Bazılarının neticeleri alııı- Tcpeköyünde oturan Hasan karısı müş \'e üç kişi yaralanmıştır. Hadise et- dilrl..... on ~-' __ , _.:1_,._. Fuarın takip cylediji luzla ~-
tiyacmdan doğmıqtur. F ._.,.,,. b M .. -· -ı o·mı. """ sonra ,JIJÇU.ü.t.y ..... unun .:>UiUnaau. •• 1 • _=-ı-: !ll-1JıalllO mak tizel'cdir. Diğerlerini de metodla a......... zı uruv;vct '-'.C og u 1 ar. ıaJında alınan malüma.t ~J·ledir : . • . . mu acyn, h.cpimmn ıgöueaa 6W! 
. ~~ ile takas ~~~·~n.~~· takip ec'!iyona.. cv"-elki gece yodU.."ieti !~c-nbe ~sı- - Sabahtan öğleden soııra saat üçe iki metre deririliğinde bir ç.Uk.ura 

8~ cereyan eylediği için bunan ........... 
şırkchn faaliyete başladıgı ilk ıki uç gun b l ı ~ k b k ı 1 k · · tır.. d d · -. . .. Ayrıca anlaşmanuz olmıyan ınemle- nın u unc ugu a ının a aysız 0 ına- ·adar kereste ta~ıyan kooperatifler hır- c urmıyacagız. zarfında vaızyeti tereddutle karşılamış- . d ze1 • ·l · 1 d. z hirl ı . . . • Kam> da bulunan Trabzonlu amele B - f _ __.... . . ketlerle, kompansasyon dediğimiz. t.n- sın an 111 cnıruş er ır. e enen er hfının 208 numaralı kamyonu, akşama . ugun onun kapdarında ~ 
larsa da, fU'k.eün geçen hafta nunda teda · ltma aJ -~~ d d ~ _ .. .. •. Ahmedin kafa tası parçalanmış, kemik- • • _iL • L.:.. e---1.ıı-takas . - . . . kasa istinat eden m e'lüt hacmim art- \'1 a ı.~ar ır. ~ uzwn yuklemek uure Cuma ova- za resmen ıştır~ ctmış on 1J111 .--; 

"- . primf ,in~~:~ tkesblıtat belmesil tıraeak ı::e mübadel~ten kofay\ .. rlırnuya -•-- sına gitmekll! idi.. leri sağa, sola fırlamış '~beyni akarak tin bayraklannı sallanır P~ 
uz.ennc aaı ye .......... ı, gere s n u ve ""'. ~~E".V · STE ·~ ölm~ Şoför ilsınan ağırca arahdır v • · •· •· --~ 
gerek Izmir ihracatçıları tarafından çok yanyacak olan miihim bir kaç ted- "!' 1• 1 ~ " • • Dıger taraftan Bucaclan hareket eden . . . ·· . Y • .ı ann ıstısnasız burun_ ~ 
memnuniyetle kaı]ılanmıştır. T.akas Li- birimiz pek yakında alınmış bulunacak r yaral~ hadıse~ı ~18 numaralı katnr saat 17.48 de, Buca- ~ilin~ Y~ yaşındaki Necmet- bay~aklannın :sallanacajmda pır· 
mfted • -kelin.in ilk tes'bit d.1.iği fiatler. "e p~ bundan haberdar eclifoccktir. fü"\'Clld gcee Ödl'mı~in Birgi nahiye- oan Ku:.ıt~lluya gelmek üure Kızıl- itin ile şoför muavım Ahmet Akar hafif ctmıyoruz. . • • __,a. 
faaliy.cte başladlğı günkü fiatleroen 2-5 Bu cümleden olarak ayni mnhiyettc sinin Göveli köyünde bir cinayet işlen- çullu virajını dönerken bu kruru•onla surette yara1anmı,,cdardır.. ~rtık tam bir emniyet~~ 
ptw.an daha büyük olrntŞur. Gere'k alı- aldtğunn bir ~dbir ~-ann alikadarlarm m·rur. Kış'!a "kô)>i.i t lkmdan ~5 r~_la- karsıl~ tu. Knhlr ~oıun ~~lıklı ~~- ~y.i müteakip miiddeium~ mu-~ F~-?'~ ~ 
nan umumi tedbirlerin neticesi ve gerek ıttılfuna arzedıleceklır. l\iısırla ar;aınız- rında Mehmet Yılmaz adında hır çocuk, 1:'1asmdan kamyonu goremcmıştır. Şoför a'•mı B. Kemal Betkar da hadise yeri- yetine bürndugunu ve .W.. .. tir 
şirketin muntazam müdaba1e ve tesir- daki tican :mübadelelerin inbitata git- Abdullah <Oğ'!u Musa Üncrali bıçnkla Ismilin idare ettiği ~08 numaralı kam- ne giderek tahkibta baŞ!amıp. rünmck istidadında o1duiaaG 
}eriyle, primlerin yava§ yavaş dilşerel:: mcsi ehemmiyetle nnzarı .dikkntimizi ağır surette yaralnmak ure1.iyle öldür- fomc,cle gurur duyabiliriz.. . • bil" 
normal seyrini ve seviyesini alacağına cclbetti .. An1caraya gelen Iskenderiye müştür.. Evlenme işleri hakkında -~nt~rnasyo~aı Fuar, lzmır 1f~...-
kanaatimiz vardır. ticar t ataşt'fniı.in de yaptığı etüclleri Genç katil )-akaWı..'lUS \"e tahbüta yuK bır bahtıyarlık olmakla Pi"-- · 

• Yem bir teşekkW olan Toku Ll'."'ted g"."'cn geçir<Uk •• M'-""" e<kidon geniş ,,..ıanm....,.. mıştır. lzmirin .)'~ '!"" -ı:::::: 
şırketı, çok sUratle viicuda getirilmiş- ınıkyasta ihraç edilen \'e bugün tama- -*- E ı ı • harı~. harabeler üzeıinıle • ~ 
tir. Şirk~.tin ~o~şunda~ ancak bir h~: me~ ~urmuş bir ha~de bulunan ınemlc- Şiijlheli sarfi7at v enen erın yer reler yaratan. ~~h:e düny~ ~~k 
ta, on gun gıbı kısa hır zanuın geçtigı kctıınız mallarının ıhracını tahrik de- yaJ.'8ft ltir kadlll az bulunan Kultürpark ~bi .~ 
halde yaptığım tetkiklere göre, çok gi- cek acil tedbirler Idık.. 2 8213 sayılı aka1 nd• d v • • 1 1 • bir ~lı1c ve neşe varlıia ~-
rlft ve ağır olmasma ra men, bu ~eri k.arnrnaıneye istinttd n yapılan ikinci y, a - - _ .... _ egıştirme nıuame e erı bir eser olmakla da kalmanıışbf· 

. d'l . . ff k t h 1 ı· . Basmahane i.~syonunda Fatma ~ o b" .. r··~L· ede b. :· .. ~ organıze e ı mesıne mu-.a a ıye ası panda z.ıkri geçen ve fakat pek mahdut da b" lcadm. . • _ edile- , utun uıxıy ır ~-olmuştur. okın mallanmız arasında : rek ~ '-an~ şüp1ıe da ve faaHyet kaynağı o1ınuf, Milli~ 
Ticaret mlıbadelelcrimizde, anlasrna· Fındık, Antep fısb<h, kuru U2üm, ~ ~qu. lına 40 yaşların - p fimizin tavsif buyurduklan gibi ti'.-

.,,,. dır arasız evlennıe ciizdanfarını mız olun ve olmıyan memleketlerle cari mahlep ve maden suları ilave olunduğu .: . .. . bir toplantı yeri halini ahnıfl!'· . 
tak 

r· Un h . l' . Uzer.inde mühim mikdarda para \'al'- B ım·ıet . L! ..... 
ve C as> USU un e emmıyc ını ev- gibi börülce nohut fasulya bilıl Ut • • • evi ııme daı"relerı" verccektı" ı• eyne 1 ticaretimizin 1n .. &r: 

1 t b 
"- etli ı .. tı T • 1 ri . ' ' • m n dır Kendısı Basına.hane ~ınn f h' •!_.,. ve cc e aru.c. rm'11 m. acır e mı- kunı ebzeler ana:ron, kimyon, palamut .. - • ına ızmet eylemiş, milli sanayııı•;-

iln, dün oldu~u gibi bugün de serbest hülasası, mazı, sumak, çam fıstığı, ke- şu_phe uyandıracak şekilde sarfiyat yap- zin tekamül seyrini bütün kudreti)e 
takas mwmıcJeJeriule .,.;...,.=n .kimsele- bğı .snııdn :r kalanmı....<rtır Trih'kı"kat ya- Evi ·sleri.nde d --.... :~ ihn .. rilmi. • d 8686 lı k ·· •· l d - _ _] · • '.I -o--r- reste (Tra\-"l'rs dahil de!:'ll) kuru incir · enme ~ J er egtŞLUme u ~ llSe e ayı anunun uçwı- can an ırmaga yarnım etm1ıtd'· .~ 
ri1l ve ~~ ~tedin kolayca ~ ceviz \'e içi, salep, ~1 ve iç çam fıs~ pllmaktadır. haberi aranmnsının usui iUilıaz.ı hakkın- cü maddesi evlenme akitlerinin ~vlenme Tekamülü nisbctinde ~ 
~ temınen, ~ muamele1eri-_ ,,;;.. ila\'e cd:1-:.,..;r. -*- cia Dahı1We V:ckiıletinden \ilayete bir işleri :memurları ıtarafından doğnıda'll nin -de memleket ,ümul o~--:;-~. 
ai tamim eden ve talimatn:nnelerdeki fç fiatle~7 Mısır aha fiatJcrine Biiyük ritany:ada . l gelmiştir. Pm nüfus cüzdan- doğroya :nüfus :idarelerine bildirilmesi- şüphe yoktur. Bugün $lÖrec~~ 
bftlrihnler dolayuiyle Utbibt mrlukla- . "'--'-- ımr:a.-11- cıa•~.111etn-me •-- 'L..--11- 1.r....:1- 1 ..:ıı_._,__ • ~-:- bulund - dan ,Lı... __ ]c...-&l~ti • ,_ k"- L ~ d'~ L_...1.... • . bn bir bkım tek.nik cihet- tn\.iOIUUllt temin edecek ,; Mısıra tı.ş ~ .,..~~ -~-- a.1.D UUDW1.U .....,~..., ma :sanl.llK.Mlnnca de- ru ~ ugun ı.ıı.ua.ı- ç7&.y<.; 'Zt muna ~aK ~ıo une g;llOllT 

;;;' ~ de hemmi tenliuf imlıilıu vücuda getirecek oLm bu ı.dbi- verebilir?- ülus ,.,.--... ~dan ~ memudutw>a inlikal terimizin Ü•t?n~ bulaaıiu. Bıı ~ 
ettik 'ft bwllan. :ttiı ~tedbirleri sil- :rimir.den çok miisbct neticcler bekle- Büyük Britaeyacla men.,.c::e şahadctna- Paralı olan evlcmne cüzdanları ise ev- e~ın_ıl e _lfm vaxıye~ kaışısın~ yer de- luş yarına .aıt manımın aftt:d1ICI 
ntJe aldık. Bu t.dillt metmıeri dilDden- mekteyiz... mesi \'ermeğe salahiyetli teşekküllerin icndirme memurlan tarafından alınıp ğı~ ılmühaben ~ ım~m br. • . • if/Y 
._.. allbdarbnn el.inde bulumnakta- beride mübadeleJcrim.ize mühim bir adları Br'itanya ticm-et icderas~·onundan bedeli mukabilinde amk.adarlara verile- b1mam~ olması haseb1yle kaza hatici.n- llttısadı polıttk.am1zın sedJetl 
..,., ....ıJd olacok olan Suri)"' ve Fillstinlo m>ntaka füo"°l mndürlüğüne b;Jdirll- ueklir- de l<ıq•tlo olanlann yer değiştirme mua- badele ... .,na doğru _,-.,~ 

miibadelelerimizi geniş1etmek gayesiyle mislir.. Kvl kalamıda kadın erkek me\dcrinin dfthi pulsuz ve iharçsn -ev- eser 'için mev·ud en büyftk ~ 
YENiDEN filNAN T'EDB.DU..ER mahallinde etüd yapmak üzere halen -*- ~e ~ . 

111 
lcnme ilmiihabe?ttri fü:erine ~-apılınasa yotudur. hnncsme nakiı esas -olup a:.vnı kar.a hal- . ,,,_, . ı1 • E l f bl-

c-~ saydı brunamrnin tat- Anbrada bulunan İskenderiye ticaret B" k . · -zarureti hı~ olmuştur. Bınaenaley"h ızmır · ntemasyona uantıl .. 
bikiDe dair olaıı talimatnamenin 2 inci ataşesi bu pauırlan tetkike memur edil- 1 r çocu ,, ~~an ol~n .. çıf~clen kadının e~lenmc evlenen çiftlerden birinin \aza haricin- yiik bir kı~kançhk duY1U911e ~ 
nwJdesinde menuuhahis ihraç malının nı.işt.ir. Kuyuya düşerek öldü ~~beri uzen.ne ~ ôanesı.ne ~ de kn}'1tlı olması halinde de bu suretle semek, ona zarar verecek en . , 
deliftirilmesindeki zorluk, yeni tadilit- Ayni :r.nmanda diğer bir takım memle- Evvelki akşam saat 16 da SelçUk na- d~~ muame1esiıl~ ~ ~?.a~~ muamele )·ap~lması ıica,p eder. barek:tlcrde~ ~.mma\ hepimiz içJtl 
la &ilenmiF. Bu .uretJe. talepıamede ketlere ihracabmm kolaylaştıracak ve biyesi ci\'a.rulda Mehmet Allii balı. nüfus b18vuwnun 82 uıc:ı sahifesinde EVienen çıftlerden kadın hanesine va'tam ve mıllı hır borçtur. 
1ıWa,Jeten gösterilen ihraç malınm kıs- ithal imkinla:nm.m arttıracak tedbirleri sinde amelelik eden lbrahimin m km~ tasrih edilmiştir. Gerçi ayni sahifede cakHni arzu eden erkekten pullu yer 1939 Enternasyonal F~ 
- ihm balh•le dahi. "'.ülebald b- ı.kemmül ~ bir şekilde ,.., !asa bir y.şru1a Zeynep m..n kuyuya dıı:- "!". km-~ ~ 4in , ... _.ı.: ~e ilmilhaberi arımmııs> ve harç açarı:•~. ona takdir ve.~ ~ 
mmm fiili ihraç muameJecine ba!Jaru1- zamanda piyasanın ıtbtiına vm.etmeğe ırek ölmilştür- ğqürme ilm ~berinın aranması bildı- pulu~ limnd.ır. ~n büyuk kuvvetı verml§ o1an tJ'I""'" 

"'""""'" evYel ~ilmesi temin ?1~.• Ölüme dild tsiılik ,.e tedbirsizlilde Şef Atatürk'ün aziz habraslJll.; 
eLÜlm.iş~r. sebebiyet \•erenler hakkında takibat • Takas muameleleri ınakla, başta Milli Şef lanet 

Kezalik, talep~mede, .. bid~yette. ma- PAZARLIKSIZ SATIŞ İÇİN.. pılmaktadır. ya bulunduğu halde bütün deYlet ~ 
IW. olduğu ~ ~~ ~ • - Pazarlık.'>.!~ satış kanununun tat- larımızın ~akin himaye ve ~ 
veya f:irmalann bir daha değiştiıilmiyc- bikatı için neler dü.5iinülüyor?M ·r eca vüz T ·ı . l . d . t ı · na, Beledıye Reisimiz Doktor 
oeil hakb_?daki fazla takyit.kir ~ükünı: • - Bazı ı;azctclerde pazarlıksız satış esçı JŞ erıne aır a I• çet Uz'un yüksek enerjisine klılf 
b~ böyle allkadarlann ~uracaatı kanununun ilga cdıleceği yolunda ha- Bir delikanlı, bir kızın duyduğumuz minnet ve ~n ~ 
ür.erine takas tet.kıK: heyetlennce veya herler intişar etmiş ve bu haberlerin tc- bacağını çimd.irıni§.. t · t hl• 1 d lerini izhar eylemekle derin bir ~ 
Cümhuriyet merkez bankasınca değiş- ı;iri altında tüccar \'e esnafın kanwı hü- Gcoc vakti Basmahane civannda bir ma name e ıg o un u duvuvoruz. 
tirilmesine iınUn verilmek suretiyle kümlcrinc ri~·ctı.c ge\'şekliğe sevkedcn lıfıdise olmuştur. F u~rımıza ilk defa hattl bu el#' 
"°';t' bi~hiyet almı,hr. . --· bir hakli ruhiı=•• hnsıl oln>ağo ı..,Ja- !abmuı oğlu Süloyman B .. >ilkok- rin temelleri atılırkc~ ittirak ,J/JD 

ym mal~ talepname veril~· d.ğ> nauırı dikknllınizı oelbeyl.,.lştlr. kalı ruhnda bir şalus. yanında ~dar Yapılan ithalat mukabili ihracat Sovyel Rusyadır. Bu değerli ha~ 
barezamaı_ı. . . ·~-=~~ firmaların bıla- Evvelce söylemek fırsatını buldugum ID.n bulundUottu halde )oluna gitmekte fuarımızın tarihi ile birlikte ~ 

lSIIlın1D ta,.t.U.LUYen sonra, her ban- 'b. lıks t J.-- ı.hik nasıl t ·f ·ye I ,Lt ? w 
gi bir ihtiyaç halincJe dahi değiştirilme- gı. ı, paz:r ız sa ış ıuuıunu ta atı, olan Bn. Fatma Gökçenin yanından geç- a~ 1 O anaca il l r • nna.c:agız. 

• 'yeti .ı..:x... d . tadil il daıma muşahede ve tetkik mevzuu ol- t:.r•: sırada "--ftıı;..._. çun· .ı: ..... ; .... :. Za ·al • Bınaenaleyh başta Sovyet R_,, 
rnesa vazı zor'"'6.. a, )'ent • • c '"O" ~·u.. U..U~"4ı-· v - 1 k .. - !11.1' 
r.aJe edil.mIJtir. Tatbibtla uğra.,aııların maktadır. . it kızcağız. bu hareket karşısında duy· Takas kararnamesinin birinci madde- mcCburidir_ Bu tarihe kadar, lill ihraç 

0 ~a uzere dost .. ve ~rdet. ıoı--
__ __:ı,u_...: izahat ile d t _t n:~ Bununla beraber hu tetkikler, mczk\lr duğu infialle .v-ı...ı: adam• d.i'-·e balh- siyle 2, 3 ve 4 üncü maddelerinin tatbik muamelesine ı.. ... ~1 ... --uş bul ihr lerın Fuanmıza gosterdiklen ~~ v~ e eeyyu e..._, ka .. . b" b.ki ...... ~ J o· ~uı unan aç b d b' L d-L 
• .-ı.ıı. bu da muaınelit i . k bü .. k . nunun en muı:>ınır ır sw·eltc tat ı nnca Süleyman Bü·~-:"--kblı gen kın suretini côstermelc üzere iki talima!na- malı .ı_;ı;.; .... ~..:ıebilir. ya ura a ır ıterre ana te 
·~· çın pe yu unkfınlann b 1m w tuit T tbik 'UAV ç ~w..· t .... d •f bil' · bir kOlaylık tenün etmiştir. t ı u ı:ıga ma ur. a a- tokatlamıp-ır.. me hazırlanmq ve ticaret vekiletinden Kararnamenin 2, 3 ve 4 üncü madde- "! megı e va7.ı e ırrz... fi 

Dfier mühim bir nokta da. bir ..... ı ·~,.,. •• ek için hiç bir sobop mevcut Suçlu zabdaca yakalannuşbr. ,ehrimizdeki allbdarlara geLru;;tir lerinln tatbik suretini g&tereo ildncl HAKKI ocaoOf. 
---L-..:ıı- ~-'- . tirilmi. • değildir. Esasen me.riyetini mahrua7.a .a.. B ı ba-' - - . · · •-''-- •· - • -,,\-~ ı.e.a.emmlll ve ıntaç el ş ttiği~· •. dd +,. b kan ZİRAA k, İ un ann ~ıca !hükümleri şunlardır: '41ll1Wfnameye gore de bugun merlolan k • L-~' . . e mu c'"!\e, u unun ayni ciddi- T MAKa.nELER • . . . . I ,· memur . t ,~~·" uwunan takas muamelelerinın, ta.sfıyc t ttı.r t il h'k .. , - . - •Takac; munmelelerinin talepna- talıınatnnmenın 31 ve 35 ıncı maddeled l .)le x 
edilebilm lerini . . • ,..." • b. ye ve J a c tat ı iıruen tabii birşey NE AiT VESiKALAR • il e temın ıçm"""' senesı ı-

1 
t B' le ·h ,___ ., . · . . . • . menuı tcsc i tan"hinden itibaren auımi esasları dahilinde yapılacak ithalat mu· Müsabaka iıntlhl* 

da tine kadar b. • ed'l · yo c ur. uuıeruı. ;: .....uıunWl tatbı:nn- Zıraat vclcJilcünden vilayete gelen bır ye • ır 7.aman tayın ı mı~ de idare organlan tarahndan h ı.~-~· d . 
1 

llarulm .. .. bir sene 7.arfında icap eden vcsnikin de kt\bilinde'ki ihracatta, elde -0lmıyan se- yapılıyor olmasıdır Aldıgım inlibaa .nıızaran bu ' er ~ .... löı yazı a, zıranttc m ak uzere gon- m..-.-1..: -r-h . . k b 'ı_ ... - • 

tedb
• · · d b ... k. b. ' bir ge\~klik \'cya müsamaha gösterile- derilcc-L · t _ı_,_ 

1 
. . h . . 1 \lrhıye "'um unycb mcr ~ ankasına hl'plerdcn dolayı ihracatın müddeti için- amir nüfus dairesine aı....,.k - _ 

ır pıyasa n üyu ır ferahlık te- ICl'i. zıraa muıuue ermm angı vı- .b z ti. 1 le . . _..1 d _ ... ~ -min etmiştir. cek değildir .. Bu noktayı tüccar \'C es- luyctte kultmulacaksa 
0 

vilayet.in riraat 1 i ra: ~uı:e .}~ e ta pnameyı ımza 1...-ucn • c yapıldığı .. tevsik e~med'.ği ta~dird~ ra maa..c:h iki Jd\tiplik için a6 ,._-._._ 
Takas yoliyle miı'badelaim maruz kal- oafımızın böylece bilmeleri lüzumlu- müclütıleri tarafından bu hususta birer f z::n ~;,a fırınabr .~rafından tekeın- ihr~catçıy~ uç aylık hır tasfıye muddeti martesi gi.inU saat on 1*cle -::;;;. 

dığı m~küller arasında. tetkiklerimiz dur.• vesika verilmesi icap ettiği bildi.rilmiş- mill ve :ıntacı ~ec~~'d_ir·· . . verılecc~.tir.. . . imtihanı yapılacaktır. Tallpler 
esnasında muttali olduf.'1.ıınuz diğer bir . . . t ~ tir_ Buruian OO)•le ziraat memurları, bu b':ararnnmenın bırıncı nıaddesınm tat- B~d z:ıudakdedt. zadrfında dnhi ıhracatın müracaat etmektedirler. 
nokta da, ihraçtan evvel ithalatta. ithal BIRA FIATLERINDE TENZ LAT gibi vcsiknları Yc.remiyecektir. ı rn:·etine ait talimatnameye müzey- yapı ı.gı t ır e Türkiye Cümhuriyeti -*-
eşyası üzerinden ağır bir tazyik yapan • - Hükümet bira fuıtlerinde, yanm --m ycl talimatnamenin ikinci maddesi şöyle Merkez bankasına nakit olarak yatınl· PARSA KÖY'OllDS 
nakit veya temin.at mektubu vaziyeti- li~lik şişeyi. 30 ~ 1~ ~ ~- BiR YA~ . olmuştur : nuş olan mal bedeli '·eya mevcut temi- BİR YANGIN ı,r 
dlr. Kısaca bunu §U şekilde iz.ah ede- dınnclc suretiyle yüzde 49 rusbetinde bir . ~:"dınn Derebaşı koyunden ibra- •Talepnamede bidayeten gösterilen nat mektubunun nakde tahvilinden elde Sabaha karşı saat dört~ 
ylın: Bu_ laıbll jtJıaJRtta, ithal ~asının ~ı yaph. •. Bu kar:''"n ta°"1'."tın'."' him "?• ""'."'." !ri, ayni kOydon _Meh- ihraç malı, lill ihraç muamelesine bar odilecek moblağ, yotmlmış olduöu he- malpoşmın Pma 'köyümm ~ 
çıkarılabilmesi için bil.farz 100 liralık bırahanelerdekı fiaUenn de aynı nı.s- met oğlu fdrisi bı.r rllacak meselesınden lanrnadan evvel Türlci)·e Cilmhuriycti saptan çıkarılarak •ticari bakaya• hesa- mahallesinde HatiJ oğlu tbrabbPiD __..lfdl 
bir malın vcsalkini, muamele yaptığı bette ~~m~:.i lazım gelirken bu el- darp \'e bıçakla yaralamıştır. Suçlu ya- Meıitez bankasınca allkadarların mUra- bına knydolunacaktır. de kimse bulunmadığı sırada -~ .. 
bankadan alabilmek için, ithalatçı, bu hete gidılmemı~. sadece ucuzlama dere- kalanın.ıştır. caati üzerine değiştirilebilir. Talepna- Bu hesaba alınacak paralar, nncak çıkmış. bir dam ve bir oda yaı»--. 
100 lirayı bu bankaya yatırmakta, buna cesinde fiatlcrde tcnz.ilat yapılmıştır.. ......................................... mcde bidayeten gösterilen ihraç malının Türkiyede icrayi ticaret eden yerli ve Yangın tahkikatına devam ohınll1°'' 
ilaveten de aynı kıymette bir p:ırayı na- Efkan umumiye bu tatbikatı yanlış gör- E Gel~nler, Gidenl~r ~ kısmen ihracı h8linde dahi mütebaki yabancı şirketlerin hariçte bulunan his- --
kit \e teminat şeklinde Merkez banka- mektedir, ne dersiniz!• ......................................... kısmı fili ihraç muamelesine başlanılma- cdar ve tahvilat htl.ınillerine göndermek BİR TATill . 
una yatırmaktadır. ihracatın tevsikine • - Benim de nazarı dikkatimi cel- Sovyet sefiri B. Trentiyef, Sovyetle- dan evvel de değiştirilebilir .. • mecburiyetinde bulundukları parnlaı·la, Yurdumuza giren veya d&I ın~ 
udar bu külfet iLhala:ç~~ üzerindedir. betti.'. Ka~a~mce ~üküme~ yaptığı rin İstanbul. konsolosu B. Keorkiyevski, Kararnamenin birinci maddesinin tat- elyem\ Türkiyedc bankalarda muhtelif lcre ihraç olunan toprak ~~ 
'Buna bir de takas prunı ılave olunursa tenzilat nısbetinde birahanelenn de ten- Yunan sefiri İstanbııldan, Konya mebu- bik suretini gösteren talimatnamenin on . eheplerlc bloke bulunan paraların böcek ve hastalıklardan saliın olcl ~ 
(gümrük v~ sair masr~ h~riç}. it.hal zilat y~pmalan lazım _gelir. B~un hila- su bay Galip GünteH'l ·'onyadan, Tar- altıncı maddesi hükümlerine tevfilrnn tı-ansferinde kullanılmak üzere ve itha- na dair verilecek vesikaları baOI'. 9' 
eşyas~ ilzerıne çoken mukl'llefıyetın de- fına bır karnr olacngını talunin etme- :.us Parti başkanı B. Kuddusi Tarsustan., bir sene uırlında tekenunül ve intaç <:t- ltıtm yapılmış bulunduğu memlekete üze.re Ziraat vckalelin<:e B. ı.utfl1 
recesı anlıısılmıstır. ml'kteyim ... Varsa tabiatiyle süratle tas- Mersin İtalyan \'İS konsolosu B. Alois tirilmemiş bulunan muamelelerin 31 ki\- ihraç edilmeleri suretiy1e de tasfiye edi- zancı İzınir müdürlüğücmrİD' _.._. .... 

Bir kar.:ı n e- rih edilmek iktiza eyler. • Kat no Mersinden gelınislerdir. nunuevvel 939 t. rihine kadar ta fiyesi lecektir. tir .. Bu zat gümrUkteça 



SAHiFE 3 

lstanbula. Hava . Baskını SON :HABE~ 

Dün iki tayyare filosunun hücumu 
muvaffakıyetle püskürtüldü 

Manevralar 
Son ve 

• • 
kat'i safhaya 

bulunuyor 
Yapılan Hava iyi netice verdi 

gırmış 

Sular idaresine bomba 
manevrası 

düştü. Taksimde 
gazlardan boğulmak 

Camlı köşkte yangın çıktı. 
iken kurtarıldı 

Milli Şef imiz Kırklarelinde de 
tetkiklerinden çok memnun oldular Bir kaç kişi •• uzcre 

--~-tr·---

Bir kadın 
-*

Heyecandan ço-
cuk diişurdü 

lstanbul 19 (Hususi) - Günlerden 
heri her ıaat yapılması beklenen bava 
lıGcumlarİ nihayet bu aabah ani bir ıu
, l'ette yapıldı. lstanbul halkı hakikaten 
bu hilcumlarda pek gafil avlanm11tı. 

Çünkil bir kaç günden beri denemenin 
3ileden ıonra yapılacağı söyleniyor ve 
liemen her lı:ea öğleden ıonralan ihtiyatlı 
daVTanıyordu. 

Tecrübenin oaati de halkın it ve güç
lerine baıladığı veya henüz baılamak 
bete yollarda olduğu bir zamana teaa
<IGf ettiğinden tecrübeler tam laEım gelen 
teraitte yapılmış oldu 

Buna rağınen hallı: fevkal&de oağuk· 

kanlılık gösterdi. Ve gerek pasif ve ge
ııeticeler alındı. 

Tayyarelerin tehrlmize hücum etmek 
lizere T rakyadan hareket ettikleri tam 
oaat 9,45 de Beyazıt ve Galata kulele-

tinden düdük çalmak suretile ilim edil
mit ve derhal tehirdeki bütün fabrikalar. 
limandaki vapurlar düdüklerini çalmağa 
haılam11lardır. Motosikletli ve bisikletli 
Poliıler de canavar düdükleri çalarak 
tok.aklan dolaşmağa ve tayyare hücu
mundan halkı haberdar etmeğe giritmiş
Jerdir. Halkın ıığınak.1ara ve evlerine 
aaklanması o kadar kısa bir zamanda ol
ınuttur ki 3 dakika içinde köprü, Emi· 
nönü. Beyoğlu ve diğer şehrjn en kala· 
halık yerlerinde caddeler, sokaklar ta
ınamen boşanml§ ve meydanda tek bir 

adam görünmez olmuştur. 
Tramvaylar. otomobiller, trenler der

hal oldukları yerde durmUflar. içindeki 
ahali de derhal veıaiti terkederek civar• 
daki en yakın sığanaklara kotmu~lardır. 

Denizdeki küçük veoait ve vapurlar 
~n yalcın ıahil ve iakeleye yanaşarak der.

hal yolcularını hooaltmı~lardır. 
Treni erdeki halk, tren, garda ise, gar 

haricine çıkmışlar, açıklık arazide duran 
terenlerin halkı da tarlalara yayılmıtlar
dır. 

Her tarafta kapJar. pençereler kapan· 
tnış, oehir tam bir aeeeizlik ve aükünete 
Römülmüştür. 

Tayyarelerin ıehir üzerinde ilk gözük
l'Xıeleri, düdüklerin ötmeğe başlamasın· 
dan tam 20 dıırlt.ika ıonra saat 1 O u 5 
dakika geçe olmuştur. 

Bir filo şehrin Rumeli tarafına diğer 
lıir filo da Anadolu tarafına doğru uç· 
tnuş, tahrip ve gaz bambalaıını atmağa 
lıaılamışlardır. 

Bu bombalar tahiatile temsili olmuş, 
taz bombasını göstermek üzere kırmızı, 
te.hrip bombasını temsilen beyaz, ve yan· 
Rtn.ı işaret için de havada yanan bombalar 
ltılınıştır. ilk yangın bombası Taksimde 
te.rnJı köşke isabet etmi. ve orası derhal 
~e.nmağa başlamıştır. Alevler çıkmağa 
aıladıktan 3 dakika sonra itfaiye ye· 

ti,tniş ve ~az maske ve elbiseleri giymiş 
•fradın aldığı ıeri tedbirlerle ateş beş 
dakika içinde tamamen söndürülmüştür. 
b Bu arada meydanın iki yerine de gaz 
•0tnbası isabetini gösteren bir şekilde 

•ıa dumanları neşreden kutular konmuş 
" .' rneydanın tramvay durağından Türk 
•ınernası önüne kadar olan kısmı derhal 

·~ 

• 

Diin sabah Istanbtılda yapılan hava hücumu manevrasında Istanbulun boşalm'§ hali 

yetişen gaz müfrezeleri tarafından işa· mer sütunların arasından büyük bir he .. «- lstanbulda hava korunmaoı için 
alınan tedbirler aayesinde gerelc.: halk ve 
gerek vazifedar memurlar kendileıine 

düıen vazifelerini büyük muvaffakıyetle 
ifa ettiler. ilk hava korunması olduğu 
halde kısa bir an içinde halkın ıuurlı.. 

bir acelelikle umumi 11ğınaklara koıaralc 
sokakluda hiç ki~e kalmama11 büyiik 

retlenmiştir. 

lperit gazına karşı lı:auçulı:tan elbiseler 
ve gaz maskeleri giymi§ efrat buralara 
aarı bayraklar 1'.oyarak ip germiıler ve 

böylelikle tehlikeli mıntakayı i1&retle
mişlerdir. 

Bu sırada iki itişinin gazdan zehirlen
diği ve baygın bir halde yere yuvarlan· 
dığı görüldü. Derhal motosikletli imdat 
rnü&ezeleri yeti!Jtİ. yerdeki adamların 

elbiselerini çıkarttı. lperit gazından vü
cudunda hasıl olan yanıklara kireç kay
mağı tozu sürüldü. Ve sonra imdat oto
mobillerile hastaneye kaldırıldı. 

Tayyarelerden atılan tahrip bombala

nndan biri Taksimdeki eular idaresine 
isabet etti ve derhal binaya siyah bir 
bayrak çekildi. 

Pasif müdafaa tedbirleri bu auretle 
alınırken hücum eden tayyarelere karşı 

müdafaaya da girişildi. Şehrin en müsait 
yerlerine konulan tayyare topları, ağıı 

makineli tüfenkler ve apartımanların 

üzerine yerleştirilen mitralyözler tayya· 
ıeleri amansız bir kurşun ve top yağmu .. 
runa tuttular. Tayyareler bu vaziyette 
şehrin üzerinde iki ceveli.ndan aonra 
uzaklaşmağa mecbur lı:aldJar. 

Merkez sikleti Taksimde olan pasif 
müdafaa tedbirlerini emniyet umum mü· 
dürü Ali Riza Çevik, vali muavini Mu
~affer ve polis müdürü Sadettin Aka, 
aeferberlik müdürü bizzat yerinden ta
kip ediyorlardı. 

Tayyarelere. karşı alınan müdafaa ted· 
birlerini tefti~ eden milli müdafaa veki.
leti hava müdafaa genel komutanı ge
neral Hüsnü Kılkış ve gaz genel komutanı 
general Hüsnü Ünal da Taksime geldiler. 
Ve pasif tedbirlerin alınmasını tetkik et
tiler. 

Tayyareler şehirden uzaklaştıktan son· 
ra derhal tahrip edilen ve gazlanan mın
takalann temizlenmesine geçildi. Gaz· 
lanan mıntakalar arazozlarla yıkıldı .. 
Sonra buralara temizleme müfrezeleri 
kireç kaymağı tozu dökerek zehirli gaz
ları tamamen imha ettiler. Bir saat için
de şehir hücum eden tayyarelerden kur· 
tarılmış ve şehirde mühim tahribat ve 
zayiat olmadan hB.dise atlatılmıştı. Saat 
10,45 de yeniden çalmağa başlıyan dü
düklerle halk tekrar !lğınaklardan dışarı 
çıktı. Ve bir iki dakika içinde ıehir tekrar 
normal hayatına kavuştu. 

Denemeden sonra vali muavini Mu
zaffer ihtisaslarını şu kısa cümle ile hü
li.sa etti: 

c- Tecrübeler esaa itibarile çok mü· 
kemmel olmuştur.> 

Manevrayı köprüden takip: 
Saat 9,50 de köprü bomboş bir halde 

uzanıyordu. Vazife alan polisler gaz 
maskelerini takmışlar, elektrik direkleri
nin dibine yaklaşarak gizlenmişlerdi. 

Limandaki bütün vapurlar durmuş, 

hatta kayıklar bile kendilerini oldukları 
yerlere mıhlamıştı. 

Umumi sığınak olan Y enicami içers( .. 
ne yüzlerce halk sıRınmışh. Bazıları mer-

yecanla başlarını uzatmışJar, hücumu göz
lüyorlardL 

Birdenbire Süleymaniye ile Fatih ca
milerinin arasındaki boşlukta mavi kuv
vetlere mensup bir bombardıman filosu 
komutanının tayyaresi göründü. Ken
dllıini arkasından üçer tayyarelilc iki par· 
tı daha takip ediyordu. 7 tayyarelik bu 
filo masmavi semada çelik kanatlarına 
çarpan güneş işığmı aksettirerek Fatihle 
Sü1eymaniye semtlerini dolaştı ve iç]e
rinden bir tanesinden kırmızı bir duman
la beraber bir zehirli gaz bombası atıl

dı. 

Bomba havada kırmızı dumanlar bı
rakarak Süleymaniye aırtlarına düştü. 

Arkasından diğer tayyareler de bomba
lar salıvermeğe başladı. Artık arka ar-
kaya beyaz dumanlar saçan tahrip bom· 
baları, havada göz kamaştırarak yanan 
yangın bombalan, kırmızı zehirli gaz 
bomhaJarı birbirini takip ederek lstan
bul üzerine yağmağa başladı. 

lstanbul bombalanıyordu. Hemen bir 
kaç saniyelik bir zaman içinde tayya!e
ler Haydarpaşa üzerine doğru süzüldü
ler. Şimdi orası bombalanıyordu. Ve 
birer marti ahengiyle ufukta kayboldu· 
!ar. 

Aradan bir ~aç saniye geçer geç.mcz, 
iki koldan filo tekrar göründü. 7 şer tay
yarelik filolar cenup kısmından gelip 
doğruca Beyoğlu tarafına uçarak yiik· 
sek binalar arasında gözden kayboldu. 
Garp tarafından uçan da Osküdar cihe
tine gidere~ Anadolu oahllini boydan 
boya bombalamağa başladı. 

Her gün binlerce insanın karıncalaı 

gibi oradan oraya ko§uştuğu Karaköy 
meydanı bomboş hüyiik tic~ret müesse
selerinin pencerelerinden insan başları 
görünüp kayboluyor. Her yüzde ciddi 
bir ifade var. 

Bir tecrübe yapılıyor. Fakat her hangi 
cidi bir hareketten daha tuurlu. lstan• 
bullular muvaffak bir imtihan verdiler. 

Hava genel komutanının ibtisasatı: 

Milli Şef .. Manevralan takip buyıınıyorlar 

lstanbul 19 (Telefonla) -Edirneden Diye sormuşlardır. 
bildiriliyor: Baş öğretmen ve Tarını başı sekiz de-

takdirlere §ayandır.> Büyiilı: muvaffakıyetle devam eden karlık meyva fidanlığını ve yirmi de-
Bir kadm çocuk düıürdü: manevralar nihayete ermek üzeredir. karlık ta on binlerce kavak ve dut, akas ... 
Manevra 11rasında düdükler ötüp halk Harekat bugün inkişaf etmiş, mühim ya yetiştiren kollektif fidanlığı ve dört 

sığınak ve evlere kaçışırken Eminönünde ve kafi safhaya girmiştir. Manevralar seneden beri büyümüş beş bin kavağı 
bir hadise olmut. Hatice adında bir ka- harekatı ileri götürecek motörlü kıtal ve göstermişlerdir. 

dın vaziyeti kavrıyamıyarak heyecane tayyarelerin de ittiraki ile humalı bir fa- Beş sınıflı okulu, tavuk istasyonu aŞJ 
kapılmış, 3 aylık çocuğunu düıürmüştür. aliyetle devam ediyor. durağı, Selektörü, mandra sağlık koru· 
Hatice hemen can kurtaran ile Cerrah· Bugün vaziyeti hal için manevra ku~ yucusu, fenni nalbandı, okuma odası ve 
paşa hastanesine koldırıJmı§tır. mandanının emri ile aaat 14 den sonra radyosu olan bu şirin köyün çalışmala-

Bu sırada Perapalas karşısındaki Krom istirahate çekilinmiştir. Gece harp bütün nndan ve ileri hareketlerinden büyük 
apartımanında oturan Mahmut Şevket ıiddetile devam edecektir. Netice pazar· haz duyan Milli Şef, halka menınuniyet 
adında birinin kızı 18 yaşındaki Fevziye teıi günü alınmış olacaktır. ve iltifatlarını bildirerek İneceden sü-
de ıinirlerine h8.kim olamıyarak bayılmış Ateşemiliterler yarın hususi trenle rekli alkışlar arasında ayrılmışlardır. 
imdadı sıhhi ile Beyoğlu hastanesine kal· Edirneye hareket edeceklerdir. Milli Şef Kırklareli havalisinde huda-
dırılmıştır. yi nabit olarak bulunan yaban eril: 

Bunlardan başka Be~;kıa.şda bir polis Kırklareli 19 (AA) - Reisicümhu- ağaçlarını gelecek sene istiva eriğine 
memuru ile bir itfaiye neferi de vazife rumuz büyük Şef dün nece köyündeki aşılanması ve aşı kalemlerinin Edirne 
arasında fazla enerji sarfından ve ııcak- tetkiklerinden çok memnun kalmışbr. ziraat bahçesinden \.'eı;ilmesini emrettik
tan bayılmışlar, tedavi altına alınm1f· Gittikçe büyüyen ve yeni yapılarla ıüs- !erinden Cümhurreisimizin bu direktif-
lardır. !enen bu köyün canlı ve kalabalık köye leri derhal tatbik sahasına konacaktır. 

Emniyet direktörünün sözleri: geHnce Milli Şef otomobillerinden ine- Dün geceyi husu•! trımlerinde geçiren 
Emniyet direktörü Sadri Aka, manev- rek kendilerini .karıılayan lncelileri• ha· MHli Şefin Kırklare}jnde umulmıyacak 

radaki inzibattan ve intizamdan çok tırını aormut ve çocukları sevmek sure• derecede görülen büyük küçük imar ha. 
memnun kalmıştır. Sadri Aka, fU bey•· tile iltifatta bulunmuştur. reketleri ve yeni yapılar dikkatini çck

natta bulunmuştur: Milli Şef bu köyün refah ve refah miş ve bunlar hakkında umumi müfet-
•- Manevradaki ihtisasımı ifade ede- eserlerini takdir ederek köylüye : tiş General Kazını. Dirikten izahat ıı.1-

miyeceğim kadar büyiiklür. Düdülı:ler •Mcyva fidanlıklarınız var mıdır.• mışlardır. 
öttükten bet dakika sonıa ıokaklar veı - -~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~ 
meydanlarda tek bir ferd kalmamıştı. 

Yalnız Beşiktaş pazar yerinin boşal

tılmaeı bira• geç sürmüı, 15 dakikada te
mizlenmiştir.> 

Hakiki yangın: 
Tayyareler lstanbulu bombalamakla 

meşgul olduğu bir sırada Betiklaşda Kö
yiçi semtinde hakiki bir yangın çıkmış. 
Fakat hazır bekliyen mahalle tulumbası 
tarafından hemen söndürülmüştür. 

Avrupanın bir çok paytahtlarındaki 

hava korunması tecrübelerinde hulun• 

Ali Mahir paşa yeni 
Mısır kabinesini kurdu 

Kahire 19 (A.A) - Yeni kabine şu auretle teşekkül etmiştir: 
Başvekil, hariciye ve dahiliye nazırı: Ali Mahir paşa 
Maliye nazırı: Hüseyin Sırrı paşa 
Maarif: Nokraşi paşa 
Münakalat: Mahmut Şaleb 

Muvaffak manevradan sonra Taksim muş, askeri Umeradan bazıları lstanbulda 
meydanında otomobiline binerken hava yapılan manevranın hu şehirlerde yapı .. 
genel komutanı Hüsnü Kılkış lstanbullu· !anlardan çok daha şuurlu, heyecansız 

lan takdirle kartılayarak şunları söyle- ve telapiz olduğunu ifade etmelı:te-

Ticaret ve Sanayi nazırı: Saba Habeşi 
Adliye nazırı: Mustafa Elşurbagi 
Ziraat nazırı: Hifnani 
Sıhhıye nazırı: Ahmet Mahmut 
Nafıa: Abdili Koni Ahmet miştir: dirler ... 

Sırp -Hırvat 
Anlaşması 
tehakkuk 

nihayet 
ediyor 

Belgrad 19 (Ö.R) - Sırp. Hırvat an
la§ması yakında tahakkuk edecektir. 
Artık yalnız yeni ayan intihabatı mese
lesinin halli kalmıştır. Hırvat lideri Ma
çek önümüzdeki son baharda lskopçina 
ve ayan medislerine intihabat yapılma
sını istiyordu. Hilkümetin, Skopçina 
hakkında, bu intihap projesini kabul et
tiği söyleniyor. Fakat ayan intihabatı 

hakkında henüz karar verilmemiştir. 

Kontinantal Pres ajansına göre siyasi 
mahfiller Hırvatlarla anlaşma ile bera
ber şu kararların ittihaz edildiğini zan
nediyorlar: 

1 - Hırvatistanın yeni bir idari te
şekkill olması ve geniş bir mahalli muh
tariyetten istifade etmesi, 2 - kabine-

de değişiklik yapılması. B. Zvetkoviç yi
ne başvekalette kalacak, fakat bir çok 

Hırvat mebusları da kabineye girecek· 
tir. Hariciye nazırı B. Markoviçin mev

kiini muhafaza edip etmiyeceğl belli de
ğildir. 3 - lskopçina ve ayan meclisinin 

feshi ve önümüzdeki son baharda yeni 
intihabat yapılması. 

Bu dahili değişikliklerin tatbiki tabii 
olarak beynelmilel vaziyetin inkişafına 
tAbi olduğundan şimdiden bir tarih tes

bit etmek imkfuıı yoktur. Yugoslavya
nm dostları, bu memleketin harici teh
likeye maruz kalabileceği bir sırada, mil
li birliğin bu suretle tahakkuk etmesini 
memnuniyetle karşılamaktadırlar. 

Alman, ltalyan ve Macar ordula
rın ın manevra hedefleri ne imiş? 
Bükreş 19 (ö.R) - Alınan, ltalyan ve Macar ordularının manev

raları ehemmiyetle takip edilmiştir. Bunların hedefi Akdeniz, Cebe
lüttarık, Süveyş ve Çanakkaledir. Fakat Bükreşdeki kanaate göre Po
lonyanın azmi ve lngiltere ve F rnnsanın kat'i kararı Almanyayı dü
~ündürecektir. 

Milli müdafaa nazırı: Salih Harb ~ 
Evkaf nazırı: Abdurrahman Azan 
içtimai muavenet nazın: Şazli paşa 
Parlamento işleri için devlet nazırlıklarına lbrahim Abdülhadi ve 

Mehmet Ali Alluba paşa tayin edilmişlerdir. 

ilk fındık mahsulü 
Giresundan sevkedildi 

Giresun 19 (A.A) - Dün yeni fındık mahsulümüzden ilk parti 475 çuval 
fındık içi Tarı vapuruna merasimle yükletilıniştir, ille yükleme gününü fın
dık bayramı olarak kabul eden Giresun, bu münasebetle sabahleyin baştan 
başa bayraklarla donanmış, limandaki Tiirı vapuru da alay bayraklarını 
çe~ bulunuyordu. Saat 9 da Al atlastan ve ipek kordeliılarla süslenmiş 
dört çuval önde şehir bandosu bulunduğu halde şehirde dolaştırılmıştır. 

Bunu takiben saat 10 da ticaret odası önünde bandonun çaldığı istiklal 
marşı ile törene başlanmış, söylenen nutuktan sonra bu yıl fındık bahçesini 
iyi imar etmiş ve harmanını güzel yapmış ve fındığını kuru ve temiz olarak 
hazırlamış sekiz köylü müstahsile ticaret odası salonunda vali tarafından 
yüzer lira mükafat verilmiştir. 

Ticaret odasındaki bu merasimi takiben fındık çuvalları bütün memurin 
ve halkın iştirakiyle iskeleye getirilmiş ve mavnalara yiikletilerek Tarı va
puruna götürülmüştür. 

Vapurda, bu ilk parti fındığı yüklemiş olan firmalardan fındık tarım satı~ 
kooperatifleri birliği tarafından altmış kişilik bir ziyafet verilmiştir. 

lngiltere Tiençin .eselesini 
görüşmekten imtina etti 

Tokyo 19 (A.A) - Siyasi mahafil, lngilterenin bugüne kadar tu
tulan esas dairesinde Tiyençin meselesini görüşmekten imtinaını ve 
müzakerelere başka devletleri ve hatta dokuzlar muahedesini imzalı
yanları da iştirak ettirmek istemesini hayretle karşılamıştır. 

lngilterenin bu hattı hareketi Tokyo anla~masının ihlali suretinde 
telakki edilmekte ve matbuat bundan icabeden neticeleri çıkarmasını 
hükümetten istemektedir. 

Öyle zannediliyor ki, T okya konferansı akim kaldıktan sonra Ti
yençin meseleleri askeri makamat tarafından hal olunacaktır. 
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Umumi Harpte ve Cephede Adliye Vekili lmralide tetkiklerde bulundu Mısır 1 Kızıl ordu-
uvv eti ''Eski hapishanelerin vücudu ortadan Ask-;;iheyeti 

kaldırılacak ve lmralinin ,,.~ Mevlevi Tab r n n 
............ ml'l .. mll!~--------ım:I--~ 

Haberden - 7 - R h Y_ayzaang~ 
-~ Istanbula geldi 

T ymis Moskova muhabiri bildiriyor · Örnekleri ÇOg.., altJlacak,, 
Naklen a mı ız Mareşal Voroşilofun kumandası altın- Istanbul 19 (Teleforila) - J3ugtlıı ge-

Adliye vekili Fethi Okyar, dün sa- len Mısır askeri heyeti yarın manevra 

Başlar 
dudaklar, 

iki tarafa 
oynadı: 

sal andı 
Ge iyorlar 

da bulunan Rus kwl ordusu müthiş bir ti al 
hah uat 8,4.5 te Trak vapuriylc hare- sahasına hareket edecektir. Heye -

kuvvet teşkil etmekU!dir. Sulh zamanın· ket ederek Imrıı.lıya gitmiş, mahkumlar mak üzer Edimedeıı askeri bir heycti-
da 2 milyonu buJ n bu ordu 100 piyade adn.sını tetkik ve teftişten sonra, aynı mf.ı gelecektir. 
tümeninden mürekkeptir ve içinde 30 vap4rla gece saat 21 de şehrimize ?,ön- -·-
süvari tümeni de vardır. Yollan ve de- mü§tür. Adliye vekilimize bu seyaha- k 
miryollan pek fazla tekemmül etmemiı tinde Adliye vekaleti müsteşarı Selim Garbi Trakya Tür '" 
olan, bilha. Asyadaki sınırları çöllerde, N f" Ak 11 Adl" t ft" h ı· l · k / N..ızı lnrı Haydarpaşaya getiren seyri- 1nrla katedilen yol Beyazıt meydnında a ız yo u, ıye c ış eye ı re SJ ferı· bı·r aft" e mem• 
steplerde ve d a<•larda bulunan 'bir mem- Seza,ı· ı"Bl ta K d str um sefain ;ioda vapuru iskelede bekliyor- nihayet buldu. ., ge1 pu ve a a o um 

k }eket için bu süvari kuvvetinin pek büyük """üdu""rü Hal"d Z' Til" 'l.l-~- A·..,l,., .. a leke"tı•mı• •ı• zı•yaroto du. 5 drauım Veled Çelebiye vapuru Beyazıt meydanında büsbütün baş a ... , ı ıya r~ ~~' M "' ., 

bir hazırlık göze çarpıyordu. Meydanın bir ehemmiyeti vardır. mUddeiumumtliğinc ıtayin edilmiş olan / 
"8ret ::~etinizi vapura gönderin. Biz Beyazıt camü önüne tesadüf eden kısmın- Seferberliğini tamnmlayınca Rusya 4 baş müfettiş Aı·if Ynzar, Adliye müfet- ge iyor 
de aynı vapurla Sirkeciy geçeriz. orada da tTibünümsü bir sala~ İnşa edilmiıı, bu- milyon askeri silah altına çağırabilir. tişi Ekrem Salyam, ceza ve tevkif evleri Gümülcüne, (Hususi) _ Atinadaki 
sizden ayrılır, otomobillerle Beynz.ıda çı... nun basamaklarına balılar sen1mi§ti. Mecburi askerlik hizmeti iki sene sürdü- wnum müdürü Rifat, umum mildUr mu- umum turist kulübünün delaletile Yuna~ 
Acanz. sizi bekleriz. Siz. alayı va.la ile ney, ilk basamakta şeyhülislam Hayri ğü için bu memleketin 12 milyon ki§ilik avini Muzaffer, Adliye husus1 kalem mü- hükümetinin müsaadesini alan Garbı 
kudüm ve tclılillerle caddeyi geçerBeya- efendi, sadrazam Talat pap. harbiye ve bir ihtiyat kuvveti de vardır. Şu halde dürli Şaklr, ceza işleri umum mUdUr Trakya Tüik.lerinden mürekkep ~~ab:ı: 
kit meydanında bir de geçit resmi yaptık- bahriye nazırlariyle bir sürü sarık ..-e cüp· her hangi bir harpte Rusya için tı1ker ek- muavini Bekir, UskUdar ceza evi müdU- hk bir kafile bu ay nihayetinde Guın . 
tan .onra dedcgin i'le derviJaru nezaret peden mürekkep bir !kaLlbaJık: iskemle· sildiği bahaemevzu olamaz. rll Cemil refakat etrni§lcrdir. Tnık va- cüneden hareket ederek 1fürkiyeye gı· 

____ .;ı l LuJund K 'ere, koltuklara yerl~i•, alayın gelme· Ekspe,rlcrin en son tetkikleri göster- puru Mudanyaya gitmeden, Imralı yo- de&ektir. <::~·ahi r tr~l• cy;v.elA pr.ıın· 
avfll5WIUa topu ıo urunJUDUL ~ ' ~···.,- mi"tir ki kuı1 ordu siliıh ve t--11..izat ha- kınlarında tevakkuf etnıi§, vekille refa.. ~ r • " 

aklama keyfiyetini bari>. nazın pap. • • bekliyordu ....... .,.._.., bula oradan Fuarı görmek üzere Jzınır 
" r,ye eıru • , , ____ d kınımdan da gayet mükemmeldir. Asker- katindekiler buradan motöro g*rek kL d r "d ek . 

1
. l den bir h eti • tem• ed ck1 Koltuklara yd~en ricaıin ar~n a gidece er ir, ~' ec puşa ır er ... 

azr en m ec er. ler, ayrıca hem ivi talim görmü•, nem de Iınralıya çıkmışlardır. Tayfalarını malı- d b" Tur 
V _,, _ _. r-1-'L• t---'-L:: _..,. Sad--- n-•"rct erL~-· yu-ksek riitbeli memurlar, ',Jf " k kısmı 15, diğer bir kısmı a ır ey 
cıea ~cın ~ .. r ~ ·~ ,..... ~ cesur kı"m.,•lerdı·r. flmların te<:kil ettiği :motör, Iroralıya _ı__t ·ıe 

ib ___ ,,_ k Jf __ L vk·ı -1-·•1-r - ıs ı..:....edc •--'arak 1oc ~ ve aJı1~arl mın söylediği gı i yaptı. p~r ve umanaaıwır me ~ • vardığı s;rada adanın sakinleri, karşılık- ... 7 ııwı N ""'" 

cvlcvil b. _,,__,_ d dl ~L ık el-'- l · d '-' t1 Son zamanlarda ynpdan bir takım tas- ·· ·· -1-l _.,, Vagondan ineıı m ·er, ır ~"'e ı. er u. • Y er. cep enn eıu ua e· lı iki sıra halinde dizili olarak misafir- Adliye vekili Fethi. Okyar f:<>nl§OC.~ crw · 
.:ı __ .-:L..;ı__ __:. tıJ __ , _ _._ ___,,.__,,. mahfel" fiyeler, ordu mensuplarının memlekete /IJl!Nlll~,.,.,. 

kalahalığJ batinde garmuı ~· gc.Ilii' re uza ıyor. ~ ... n vuxcıa ı- leıi selrtınlamış\ardır. Fethi Okyar, ce- l!lrını, yemekhaneleri, berber salonunu, J" 

menru:r merdivenleri indiler, çıma üs- nllı acele çatıl.mı, tentai günqi .91%dırdı· sadakat ıv~ merbutiyetini arttırmı~tır. zaevi mUdürlüğüne aid binada kısa ıbk dokumahane, marangorlıaa.e 1V.e dentir- P A P A 
tünde bekliyeıı Moda vapmumm güyer- iı için bu bekleyİJ Osmanlı imparatorlu- ıs •ene öncesine oi•pe.tle memleketin istirahatten sonra, gene motörle Mpte baneyl tetkik etti. 'l'avult y~rilen.Jus,. Sulhtan üınidilli 

-11 il S d • - ' ..ı_d. .. - ordu. askeri kuvvetı· zıy· ad-ivle ar•-·-. Ar- bu ı_. mla .J.ı...ı Aftı ... _ -•• tasi!e ba!t tarafına yene~ er. a ra.zamıa gunun naım 'YUK. asını uz.uy _, .... utı .. • burnuna gitınlştlr. Burada, Vekile mah- mı g5rd!1. Bütün JUal r~ ~ kesıtıçaa~ ... 
nazır ve vükell vapurun birinci me'T\i üst Uzaktan uzağa akseden zil sesleri, ve u1t aske~: okuyup yaı:nıadan da. ınah- kOırilarm yet.lştll'diği meyvalardan fit- ma1ar hakkında aWtadarlardan ;ayrı~,. Paris, 19 (Ö~tt' - apa adhd t1!IP 
kamarasına oturdular. Moda vapUTU ğır tehllller. hiribiriYle kafa kafaya rerip rum ~gildır. Sovyet Ruay.a~ bır çok ram edilmiştir. P'etftl Okyarle. ı'ef.akaful.. rı izahat aldı, mahldlmlara muhtelif mı- hafazasınd.an ilınitlint 'kesmemi§tir• 
alır harekete geçti, Sirkeci iskdecine fısıldaşan rical kalabalığında .bir :kaynaı- "::erınde_ a;al~ ı0laıa Eabr~ Juup dekile.r, buradan d&ımfi§1erdir. Burada aller aordu. 10 uncu Pinin ölümünün 25 P 
~ğru yota koyuldu. ma, kıpudanma meydana getirmi,ti. m zemesı yapmaktadu. Bugun~ü ~ua.- misafüter lçin bir öğle ~emeği lı.azuUıı... İmra1ı, kısa mman içinde, tesisindeki dönümU münasebetiyle .yapdan bil' szıe--

Dcdeler, Sirkeci iskelesine yak.la~- Ba ar iki tarafa :tıallaodı, dudaklar ya, ç~rlık RuşyAttnın garbnıdakı. m~tte- mıştı. Ve yemektm &om'a roahk<tmların gayeye doğru her bakımdan ilerleş;piş rasimiie 'Papa demijtir ki : clt ıunıd 11'1 
ken koltuk altlarında bulundurduktan aynadı: fiklerindea tın almak meehunyetinde geçit resmi ı;eyredildL lmnl.ı adasında vaziyet~di.. Mahkamlar l:>urada sulh tihaf içhı ~ ,,,_JI 
.tyab saten ney torbıılanm çıkarddar, - GCliyorlar... buluna~ bir '"ok ııil!h we ın.alzemderi bulunan~ kısa .umanda tamamen müs- be§ buçukta kallanakta, altıya kadar etml: m a:: harp ~ eıı"° 
açtılar. Neylerini ellerine aldilar, lcadüm- Ve, kendile~ çeki düzen -.erea, fes- ~~ meml~~d. yapal>~clc u:;e- tahsil birer wıaur hııline gelmif olmı miztikte mefgU1 oirnakta, .aluda bayrak knlbi de ~:r: .. Keza 11 md Pi 
lerln mqin gı1aflan da çı'karildı. Vapur {C!'iıti, b.lpaklannı dleriyle, yoklıyan, .~ ıib.raz etmljt•r. Buodan agb rp ~· kısım bım geçtiler. U'tı.- merastml yapılmakta, kahvaltıdan sonra muhafausı i~n hayatını neuetti·· t3iı 
Saraybumunu dönerken g\h-ertcden ta· bastı~an n~z~rlar ~eri .laynuıuneyc:l~- ihtiyadarm!D ba,ilcaaı olan petrol de akiben V~~i~, adadaki tesisatı gezdi. Ba- yedide~ başında ıtopJanma.kU\darlar ... de onlar gibi, adalet için<!e sullıun tıW 
oan nefis blr nağme yağmurt.1, kıvrak ~ir na gınuesın.ı, geçide bql.amasını bddı- JW..:.ltda mebmlen mevcutbu'. M ur lıkhane go.nıldü, mahsullerle dolu am- Öğle yemeğinden sonra bir buçuk saat bafazası için her vasıtaya müracaat af' 

tnnpoya uyarak (Saba dem) ni !kulak· yon rdı. . ~aku pet.Tol. kay\ifa.zm~ ~ Volga barlar gezildi. ~ut'Ada .bilha Jmrah.. dinlenen ~mlar dört saat çah§tık- mindeyi,z .. 'Omidimizi te&.etme&k. l\fil· 
larch aksettirdi. Vapur bit- anda derin Nihayet (Saba d.cwi) . ahengi Dı· il~ ~ra1 uaaında ~ın kuyular ~ırrdır run meşhur sogaru.arı bulu.nmakta7dı. tan sonra tekrar ir saat dinlenmekte, let~rl idare edenlerin oman ö1fune stl
btr sükUta boğuldu . .Ortada çıt yolctu, Tanyolundan tarar-ak Beyanı meydanını ıkı gunde 6,600 ton istih~. ederler. Bun- V:~ :halen :meınlcketimhe ltalyadıuı ithal yedide alqam yemeği ~emektedirler ... rüklernek mesuliyetiOOen :ihtiraz e8e
sayısı 50 ye nran ney, l>anun yansı ka- kapladı. Kaldınmlan isti:li eden halkın d~ ~~§ka fnn Ye frak gıhi pet:rolca zen- edilmekte .olan~ soğanlar da .mu- Yedi buçUktan 8.4!5 .e kadar ders göı:eJl ~ 
C!ar kudüm Te Eillerin i,m.kiy'le kıyilarda alkıtları uzaktan yakına dogru gelirken gın ıikı kom ulan da vardır. vaHakıyetle yetiştirilmişti. Fethi Okyar ınahk<tmlar dokuza ıkadar ıt.ekr.ar !istim- !Y-~:. 
alc.settaderi ahengi sürdürerek ilerliyen alayın kol bapnda ıbuJunan 32 tarikat Hudutlarda beton istihkamlar vücuda ~hktlm dokumacılarm meydana getir- hat etm~. ona !kadar mtihtelif meY· İ .., . 

hiı hl · · l v h t. ·· ·· getirilmesi de ihmal edilmemi•tir. .diğl kumaş stoklarını hububat ambar- S A .a A gemi iSke1eye doSıu yaltlaştı. Sa de şey erının top u ve agır eye ı gorun- .,. ' zularda faydalı konferanslarda bulu.o.- it ~ fıaJınıdı .... ~f' 
biriken ve iskelenin baŞtnda iki tanıflı dü. duktan sonra yatakhanelerine ,gitmekte- lP. . ~ .. f ö.R} ~-
ke:Sif bir kalaha1ık meydana getiren kar- Meydan, atayın gelişiyle aüklln ıiçinde fnoı·ııere - Polonya dirler. ~:ulıafurası. :il yol 
plzıyıdann mukabil abeng'iy)e karplan- bir de'bdebeöın, manevi hi eri gıe.ıklı· ~ lBütün adada, o da, ihariçten her han- e1 ~ . ' jııtl" 
'4!1. yan lbir '1uşu ürpertilerini için için hi e-- gi ıblr tecavüze ~ ~ğa mlni ~dJer.ı.o.uı 

fstanbul t~'lcelerinin ıeyhleri, dedeleri diyormuş gibi u1rrevibirıbavaylakaplnn- asker"ı ı•ttı·fakı f " hazır olmakilçin ruıeak dört iandarma~~· ~ w:~da'f~ıeral AO 

tebml takun1ıniyle burada mevki a1m~· mıştı. Mı:ihk.Omlar, Jten& ıtm1bat [erini ken-
4 

• t U} 
• __ ı_ R'•f t -'-"- 1 - . ·ı k d"" 1 . h b 1 ;Yet~eny. r.Zi.ı:a •anın umu. u a teK"ıı;;e ennın n ve u um n, Yüzlerce sikkenin ika verengi oru a• dilerl :temin clmektediiler. Aylardanbe- ahil ~ ~ 
dil:er musiki &let1en1e birlikte ııaba ı>eı- rı andıran dörder dörder sıralanı~ Di- ri, arıüarmda en ufak ıbfr ::vak'a bile ,çık- ~ e SabT e ıtah1dm1 
revim çalmağa balladı . [ki tamfın kar- vanyolu kö§esini ıkıvnlırken, ~h'ülisla- Lorıdra 19 {A.A) - P.erşemhe günü gelen' Polonya hükümetinin mamışt.ır Şimdiye kadar adaya 966 ıİruÜı• sı - 1 ın-~- Jls:)JtlDy.aıOJll 
..JıJIJa h • hil b k 1 d il b !LI• askeri müşaviri Kuldti dün a1c2:0"' lngiliz - Leh ittifaknun nihat İnct- · ır.aflığını ı.thcwu;u ~ ıunm a engı, ı oyunu ap ıyan ec• mın yanıırıfa hürmet uru~ ı e eıı;;uyen :s--a·· k ~. bwllar<1an 115 :i ııneşnıt ıhu1Ql •. 
)'b'cilerin a~larile uğurlanırken ~pur Veled Cbi müaaade aldı, tn'bünôen nini hnzırlamak üzeı-e lngiltere hariciye nezaretinin hukuk müpvtrl olıntik ~ 286 m ımUddct.ler.tni lbltir- ~ ~li41 ~ en 
çıma verdi. Sadrazamlll nazırlar .önden ayrıtdı, meydanı ba§'tnn 'başa ~eçcrek Sic Malkin ·ıe ~örü müştür. diklerinden tabliye edilmış, s~ m _ ~ . ~~:t.ıxııesl 
ç&tilar, V c1ed Çelebi de onlarla birlikte alayın yanına vardL 'Ka1a'balığa karıştı. Öğrenildiğine göre, ittifak gelecek hafta. zarfında l..ord Halifahı dle rlb.e in.de ı.0lunm~ur. B~ ıı:nevcut l. erm.~ .. 
npurdan ayrıldı. Otomobillerle Beyazıt Mevlevilerin öoiinde kendisine mahswı Polonya semi Kont Racziynski tarafından imza edilecektir. 628 dh-.. ~~ 

meydcıruna geldiler. Mevlev:t :taburu ıgö· mevkii ntdı. Tehlillcrle ilerliyen ıkafileye Adliye vekili, mahkfunlar adasından B. L •. bro·· n 
Üll··ı · t 10 d 1 k d 1 Dö T b b d v yil Vananva 19 (A.A~ - Polonyarun milli müdafaa için bir kr.edi n u en saa a a ay ur u ar. r- ayak uydurdu. a uru tri üne ogru - ·ır- ayrılırken, ceuıevinln habra defterine şu 

d dörd d . 'idil N • .1· k d" ı·· k ___ 'f ı •- l d--"-' açılmasına dair olan Fıran ız ·Polonya anlaşmasının aktedildigıv• baHeri er er ızı er. ey.ı, u um u ı· rüttii. Sadrazıınua nazır ar ou un ~an satırlan yazını..+.• ı aMahkOiriları hapis --:.M.--
b __ JL! _,_._ B la ··nı . .. ık <iL 1 -1• iL _ıt burada derin bir memmmiyeHe kar•ılanıruştn. iki memleket arasma - ~·.... r ıun a,ta mevıu: w.aı. un rm '° enne yerde ayaga >IA.mııı ar, ec:ı.ama ıııazınan- ır <Ve tazyilt usulü yerine onlan ça1ıştır- M • • h 

d 1 b 1 t kkd . . k l t ı ki camimiyet we müzakerelerin çok kısa bir zamanda neticelenmi ol- tt nı e stan u e. ennın arşı ayıcı a- mış ardı. mnk suretivle terblye etmek ve kusurla- a11ıno a 1 
1

- 1 il Al 1 le td b ,_,1 eli. maın ehemmiyetle ebarüz ettirihnektedir. J J ııı:ım an geçt er. ay yoıa oyu u. Bu haurlanışla eg; eme uzun sürme nnı düzeltme"'k kendilerln.1 cemiyete fa- fti • 
BayraklaTla donanmış Sirkeci caddesi, Başta Rüfai ıe1hlcri bu1undoğu halde, ideli 'bir unsur olarak yeliştirınek siste- te ~ dtt 

"ann parmaklıklı 'ba'hrcSinin dıvarlarına taburun mızı'kaıı .tr:ibünün yanında durdu, --tt....~ tll b L 1 1 'J" • " Al L d • d minin muvwıUAJye ir. ıuaş angıcı o an nar.ı .. ırn ı" "~ - n.ı..!...ı•-t..·- bıı! tırmanan kadınlı erkekli kalaba1ı1c aTa· aaamn'kını yoru1nn aeaeıenn üflediii many,~, OD ra pıyasasın an ...... ~ a ..._..,, ~, ~ il<i1 ~"'"'~ ..... ~ı,ııqu.-
ı,P bu nı.Uesseseyi guruUğtim en '1"='" mem.- ,. -1...J•- ,vnnında ... ,.._t.z JlS"t..-..t ,~ .... aıı.d•-11ndan süzülerek geçildi. neylerle merasim geçişiriin devamına ça• """"ın;ı.w .,.... .aus:: . !Jl.'l:;ll ıDou.a-.. 

100 ü mütevacizHzil, 50 kadar ney~ lışuM. :le "' ib ~ Üç bin IOD bakır satJO aldı n;-kturuarm ~alı§IIUllannda1d inü· ::inodu~- ... ~~ .. ~.::ville civ~cl' 
2S e yakın kudüm üseyni peşrevini ça· eY. vuer ta ünun 'önüna:en ıgeçer· zam ve mtlessesenln tuttiluşun&k.1 ıtıe- .......,, ___ .ua_ .. _!.4/oU_tıt>_..........,.. __ - ____ ___... 
lıyor, önde ilerliyen m~ayih tehliller ve ken,. yol kolunda si1&eti 'ba~arıru kesi- mli1ik takdire --ndır. Bu organize "ıl•••••••ım~•• .. •"'I 

1 h k k h k l ..L k ı ıLondra 19 (A.A, - Gazetelerin ıbir .çoğu Almımyanm ıLoııdra ply.asasm- r-J - 'I 
tekbir er getiriyor, u arışı a en , sen- yor, .ao,ğ ellerini göğüs erine oastırara : d :apmakta olduğu ..mühim mübayaata ·şaret .eyleınek.tedlr.., eden müfettif Cemil @yata ve müdür 
fonilc bir tesir yerine iç ürperten bir hava - Hul Nevs Chronicle, şu malılmatı vermektedir: Hakla 'Şükrü Talimdoğluya ıteşel&'Ur 
yaratıyordu. Diyoztar, yürüyorlardı. Almanyanın dün Londra piyasasından satın aldığı Uç bin ton bakır 'fıat-

Divanyoluna varıldığı zaman kaldı- 'Etra'ftan yükselen a1kı~lar_. etleriri leri ton başına 18 şilin '9 pens yükselmiştir. Son günlerde Almanya Londra-
nmlardan tapn ve caddeye kadar akan fesleıinin, kalpaklarının 'kenannaa tuta- dan 10,000 'ton bakır almıştır. 

ederim .. • 
Adliye vekili 1Fethi Okyar1a re18ka

tindekiler gene motörlerle ve saat 18 ae 
adadan ayrıldıkl~ mrada bütün mah
!kUmlar m.Lsaürlerinl uzun uzun ve şid
detle alkıŞlamıŞlar.dır. Müfetti§ Cemil 
ve müdilr 'Hakkı Şükrü 'l'l-ak vapuruna 

klabalık alayı durdurdu. P.olis, asker ve ak 'önlerinden geçen mevlevı1erin sela· Kauçuk piyasası da aynı canlihğı göstermiştir. A'.!hnaeya diinld1 gün 4.000 
ton kauçult satm almıştır. Ağw;.'tos a,yı içinde Afmanyanın Londradan aldıAı 

kanun ne'ferlerinin elbirliği ile dakikalar- mma mukabele eden 11adrazam'la nazır- kauçuk miktarı 17.000 tonu bulmuştur. 
ca uğraşmalan ancak yolu açabildi. Bir ların kulak:lannda çınlıyordu. Bu mübayaatın tevlid ettiği endi§e, piyasada mevcut stoku azaltmakta ol-
ıaatten fazla zaman aa?GYle ve ağır adım- •• BİTMEDİ •• masından ileri gelmektedir. 

Büyük HALK Hikayeleri 
-94-

file arkada ~iyce uza&ta luilmı§tı. Y.al- mu.o. bdar motör1e gelmi lerdir. Vapura çı-
nız hayal meyal ıkalaba1ığın uğultusu du- - 'Büy'ük oğlum kurtulmuştur. Çünkü 'kacağı sırada, .güverteye "toplamıut olan 
yuluyordu. evde değildi.. Trak yolculan da Adliye vekilimizi al-

Efendim &timi ar.up öileriml d.u- - O d.a lcurtuhnııd... onun da ezilmfo kışlamışlardır. "Vekil, dUnya yüzUnde eş-
yunca. rengi attı. Şa.§trc'!lı. T e1aşlı teliıı- yuzünU gördüm. Sabah evin bulunduğu sız o1an ve lher tarafa ömek olacak ~ 
:lıı .y.erdfl §iıncli bir harabeden ha.oka bil- muvaffakıyetle ı\rikişaf eôeıı mahkfunlar 

- Kilfur, ,çabuk söyle ııe ınlclu) (:o- tcY ,-,Qk. Oracla.neıev, :ne ·nea. "nlr • .Ç.Ün- &ansını tetkikten dönerken, intibaları.. 
bıık hav. · ·~ ~mıa,ğa !>atladı. ıkü ıhen .orada iken ıkecliler köpekkr ber nı, 1bu seyahatte !kendisine .refakat etmiı 

1 rı beraber ıP&rçalıyalı.ınJ diye bağırdı . .çüğii, .irisi aısko.s:ı, hepai i.ı:~ .iltı1ıa'k etti. ıBc:n ıde: :taraftan k~os:lardı. ıBunlan d~a o1an ar'ltadaşımıza şöyle hUllsa etmiştir: 
Ben de lhemen ;yanı ıba ko~. öyle Biz baiJrdıkça 02llar da biz.im ğrışma- - Beıni <CY.c önder.diniz. be.o ele or.ı• ~endimin ö~\inck ündÜ%Ü'o .zjyaıu ka- • - Asıt eeu mefbumiyle tamamen 
ça{ııtnn, öyle gayret ettim iki, evde eağ- lanmwı i§tink ediyodaxdı. ıBiz .doğru ya :ardım. .Bir ıde .ne ;ıgöreyim? Bi.iyiik zani~ kalp oldu. Aklı ıha dım giamı. uygun o1an ve mahktlrrilan manen ve 
lam bir şey kalmadı. Ne varsa 'kınp ge- efendimin 'bu1mıdu.i:'ll bahçeye • c:lceek- ,dairenin dıvarı o dairede oturmakta olan mu'ba.k.eme&i <filan 'kalmamı i. Ay.akta 'beClenen tazy'ik <Ve taiip yerine anlan ce. 
çirdik. Bir taraftan böyle uğroııır'ken öbür tik ama, ..ahali evvela valiyi ıgidip omı hanım ile çocukların ü:z:er.ine yıkılmamı~ bae üçlükle duruyordu. o~.k.en den- nuyete nafi !bir unsur olarak ıyetiftirmek 
taraftan da boyuna cahl Vah 1 Güzel olan bitenden .haberdar etm ği .daha mü- ını? dedim. Efendimin göz1eri fırlayıp dim muthi§ bir Eeıyat aaLverdi. Sak:alını ve yaptık1anrıdan !kendilerine nedamcı 
efendimize yazık oldub diy.c ıbağınyor- ına.Sip gördü. !Biz de ıioy:amdlcr · ara çıkacak gibi oldu. yo1mnğa, ~1bise1erini paraimnağ.a, aşını getirmek .gayeSini takip eden İmnılı ce-
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duk. kopara valinin konağı önüne ddik va· - Ne .diyoaun? •. Hanım kurtulmadı -yumnıklamnğa koyuldu. Ostü ~parça u evini .gördükten >nr& hftsıl ettiğim KURUŞ ... 

Bu io olup bittikten sonra hanım da, liye cidip haber verdiler. Vnli de yanına mı? diye sordu. parça olau, yüı:ü <Ye göz:ü n 19inde ıkal· intiba, kısaca lhUlA.sa edilmek ltizım ge.- !l'ELEFON : 4007 
çoluk çocuk ta başı açık sokaklara atıl- bir .çok asker, kürekli, baltalı l>ir çok - Hayır! Kumdmaclı efendim. at. cA'lı ev1itt1anml,. diye '"nim ·nim lirse bu gibi müesseselerin sayılarını &mıımammmm•~-~ 
dılnr. amele alarak aramıza ..katıldı. - Büyük kızım~ inliyordu. Efendimin arkada lan da ona a1.ami 'Surette 90ğaltmak ve ski ;haplı;.. İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİi;;imİİİİİİİİİİİi!İİİİlrl-1 

- Kafur önümüze düş de, bizi en kısa Ben tn başta yürüyerek alaya yol gös- - Hayır o dn kurtulmadı. iştira1k ettiler. Bir vaveytada 'bahçede hanelerin vücudunu bir an evvel ·orta-
yoldan, babamızın öldüğü yere ıgötür tcrb'ordum. IL1Jcin efendimin bulunduğu - 'Küçük 'kızım') koptu. €.fendim ve -arkadaŞları lhaykm:ı ~fan bldırmıik arzu ve temennisidir.• DOKTOR 
ah bahacığımız onun nııııını alalım, yı- bahçeye doğru yaklaşınca git gide adıra- -1lk evve1a ez:flmiıı olanlardan biri haykıra bahçeden çıktılar. Derken öteki Behçet Uz 
kntalun. güzel bir tabuta koyarak mera- lamııı luilaştırıyord.um. Nihayet .kafile- o idi. kafile de tozu dumana kanştırarak kar- Şarki Karah. sarda 
simle mez ra götürelim, diye &Glaşıyor· yi ta geriler.de 1bıra'lcm~a muvaffak ol- - Ha.rüya benim her :zaman bindiğim şıam.dan gözüktü. B ta :vali ve amelesL Çoculı bmtaJıfılOffl 
lardı. Ben: dum. 13en de herkes gibi yüziimü yolu- katır .vardı. ahırda bağlı idi o kurtuldu sonra hanım ile çoluk çocuk ve daha Şiddetli ıvağmurludaq JtfütallGSSdJ 

- Ah efendim, vnh efendim, diye yor, başuna toz toprak atıyor, ve üstümü mu} aonra da meraklılu, dıbaplar. konu Öyleri Sel bastı u.JO d_. 
haykır haykıra ta başta yürürken onla· başımı yırtıyordum. Aramızda bir fa& - Hayır efendim, o da kurtulmadı. komşu geliyordu. Efendimi ilk evvela 'Ş. Kar~isar, 19 (A.A) - Dün ıilçe- Hastalannı bet' gün saat ~ 
nn da. varsa onlar cnh efendimizi .. > diye bağı- Çün:kü 'b'"tiyük dairenin dıvarile beraber gören ıJtansı oldu, knrısı efendime bağır- niiiin cenubi garbt ıisükametinden .gelen 1 e ar Beyler 'f!okağınd~~ 

- Ah başımıza gelen feltı.ket nedir} rırken ben şimCli, ca1ı hanımcığım. dh bütiin ev'in dıvaı1aıı. ~tta ahırın Öa eh- dı. Efendim 'kansım ve çoiuğunu çocu- 'V-e o()Il <lakika ı<lev.am eaen şiddetli wağ- matbaası yanındaki busuSi 
Cliye dövünerek ba,ğıra bağıra arkamdan yavrular lc~'ke onlar öleceğine hen kur- varı yıkı1mış. ~vde ne var ıne yoba, ezip ğunu sapasağlam görünce deli <leli kah- mur, o istikamette dağ eteklerindeki de ~abul eder.. --
geliyorlardı. Feryadımw duyanlar bize ban gideydiml ... > diye hnykınyorum. öldürmüş. 1-lattil koyunlar, kazlar, ta- kaha 'kopardı. Onlara: kô;y~lerde hasıl olan sel, ba7.1 hasnratnll•Eat1~~~---'S'9PI 

f d' in kar sına vardım ka- vuklar bile birer külçe et ve kemik ol- •• BJrMEDf •• se'bep o'lmustur. 
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..!OACUS Rlt3t t'ENl~tır- SAlllJ'E S 

~it MRILI iMPMATOR l l\BASIR,A 
BİZANS SARAYININ İÇ YÜZÜ 
·····························~--~~~·~······················ 

Mahzenden yükselen ses 
Merak etme·. Bu işin •onu korktuğun gibi 

kötü değil.. I yi olacak 

,, 
Tuh Sana .•. 

--&-
Yaza": ECZACI KEM~L K.AKT A.S 

Tükürük, ağzımızdaki salya bezlerinin 
ifraudır, ağzımızda üç tükürük bezi var
dır, bunlardan bir tanesi dilimizin altın
da icabında orada sakladığımız bakla 
ile yolda§ldc eder, diğeri çenemizin köte 
yaptığı yerde, o da çene çalan uzun laf 
eden tır&§çılardan bizardır, üçüncüsü de 

lkcyo, genç kadının bu sözleri karşı- ca odasına gitti.. kulağımızın şakak yerindedir, etrafa göz 

lilıı.da imparatorla beraber gelen deli- * kulak olan bir müterassıt gibidir. Bu üç 
~yı gördüğü 7.amandan daha fazla Mnrina imparatorun yanından çıkıp tükürük bezi ağzımızdaki salyayı yapar, 
al..11 la Leonu meçhul delikanlı ile yalnız hı- tükürük içtimaiyyatta hem takdir hem -uarnıştı.. f k D k 

- Fakat ... Fakat ... Dedi, siz bunları raktığı zaman imparator, misa irine te - tahkir manası taşır. Tuh sana.. eme 

llereden biliyorsunuz.. rar sordu: icabında nazar deymesin sana diyen bir 
- Nereden bileceğim.. Ben de gör- - Sebastiyanoyu bulmak kabil değil takdir olduğu gibi tuh d iye yüze tükü-

dünı ve görilr görmez hemen tanıdım.. mi'! rülen bir hakaret ifadesi de olabilir. Tü-
- Peki amma .. O nasıl buraya gele- - H~<unctpcnah .. Ben de çok aradım. küri;ğün hıfzıssıhha ve muaşeret kaide-

bUdi.. İmparatorun yanında bu itiban Her halde Biza~ . içindedir ve muhak- !erini bozan pul ve zarf yapı~ırmada ki 
llasıl buldu? .. Daha sonra saraya dost kak saltanatınız ıçın çnlışmaktadır .. Bu- gibi yapışkanlığı maruftur, tükürüğün fi
oiaruk mı geldi, düşman olarak mı? ... na emin olunuz.. ziyolojisinde nişastalı maddeleri şekere 
l3Ut" 1 nla k ı· - Eski asilzadelerden ve haşmetli çevirmek gibi mühim bir vazifesi vardı, un bun an a ına azım ... 

- Evet .• Anlamak !Az.un .. Daha evvel pederiniz Vnsilin uı.mnnında ikbalden tükürük içinde cPitiyalin> dediğimiz bir 
de Sebastiyanonun ne olduğunu öğren- düşenlerden hir grup.. madde oluşu, nişastalı maddeleri şekere 
lneliyiz •. Acaba saraydan dışarı nu çık- Ellerinde kuvvetleri yok .. Onlar sa- çevirmesine yarar. 
it. Fakat hiç znnnetmem .• Çünkü koca dece Bizansta çıkacak bir karışık~~n Aç karnına ağzınıza bir ez ekmek içini 
\t\icudu ve herkesçe malCım siması ile istifade etmek istiyorlar. Başvckıl ıle alıp güzelce çiğneyiniz, ağzınızda bir tat
~ÜPe ündilz saraydan çıkmak tedbir- başpapaz arasında mevcut rekabet ve lılık duyacaksmız çok çiynemek hazmın 
Sizl.iğ:de bulunmaz .. Recyo .. Gel bera- münafercti biliyorlar. S~n h~atmıza yarısını ağızda yapmaktır derler, çok 
her burasını anyalım .• Fıçıların altlnrı- kasdetmek1e beraheı· bu cınayetı başvc- doğrudur tükürüğün fiziyolojisi çok mü
lla, üstlerine, arkalarına bakalım.. Ola- kile atfedeceklcr ... Bir taşla iki kuş vu- himdir, onu tahkir manasına kullanmak 
buir ki bir kenarda .sızmıştır.. rncaklardı .. Umumi knnşıklık esnasında hiç doğru bir i~ olmaz, bilakis takdir ve 
İkisi de mahzenin her tarafını aradı- da ikbal mevkiine gelmeği tasarlıyorlar- tebrik.in nişanesi olmalıdır ... 

ı-r.. dı.. -R d 
Marina dediği gibi sade fıçıların alt - Peki .. Ben ölmüş olsaydım yerime Ankara l a y osu 

~, arkalarına değil, Ustlerinc de baktı- kimi imparator yapacaklardı .. 
!ar.. _ İmparator Vasilin ilk evlendiği ka- --& O 

Sebastiyano yoktu.. dından bir oğlu vardı. Bu genç daha DALGA f1Zf1Hl.U V 
l.larina : siz tahta çıkına7.dan, yani Vnsil ölmez- BVGVH 
- Recyo .. Dedi, benim burada fazla den evvel ortadan kaybolmuştu.. Orta: __ . 'ı---

ltaıınağa vaktim yok.. İmparatorun mi- da bir şayia dönüyordu.. Adı Ale~ 16::9 m. 183 Kc9./120 Ww 
llfirı için oda hazırlamağa gideceğim. ... olan bu çocuğun Asya tarafına geçtıgı, T. A. P. 31.70 nı. 946S Kes./ 20 Ww. 
Sen yine buraya bir nöbetçi gönder .. Ve İslamlara iltica ettiği söyleniyordu.. T. A. Q. 19.74 nı.1519:l Kcs./ 20 \Vw. 
bu, nöbetçi şayet Sebastiyanoyu görecek İşte bu komplocular onu bulduklarını 

12 30 
Program. 

~lursa sana haber versin.. iddia ediyorlar. Sizin yerini7.e de snltn- 12' 3 5 Türk müziği. 
Genç kadın böyle söyledikten sonra nalın hakiki snhibi diye onu çıkarmak ' Okuyan: Mustafa Çağlar . 

Sekerek mnhzcnin kiler tarafındaki mer- istiyorlar.. Çalanlar: Ruşen Kam, Reşat 
di\'enden çıktı ve kayboldu.. Delikanlının bu .sözleri impar~to:un Erer, Vecihe Daryal. 

ltecyo da olduğu yerde bir müddet gözlerinden bir cndışe bul ulu geçırdi. ı _ Ferahnak peşrevi. 
lterıdl kendine düşlindükten sonra : - Bu söylediğin doğru mu, dedi. Ha- 2 _ Melekset - ferahnak p.rkı 

- Hele bakalım bu işin sonu ne ola- kikaten Aleksi sağ mı ve komplocularla Titrer yüreğim ol gütiter bezme 
ı-nı_ beraber mi? l k ) ~... ge ir en 

biye mırıldanarak mahzenden çıktı.. - Biliniyorum ha~·mctpenah.. Ben 3 _ m. Selim _ E:viç oarkı (Bir 

Çıkar çıkmaz da mahzenin boşluğu yalnız duydtJL'Umu arzediyorwn.. .. sebeple gücenmiısin. 

:'ıım!iSi·----~--------..... ---------·QJIJ----· 
Musanın Hayatı 

~ı--------------~mmm.-.-~----~ 
PEYGAMBERLER TAR/HiNDEN 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Musanın imtihanı 
Kücük Musanın önüne bir tepsi içinde 

• atefle birlikte altın koydular··· 

Faşizmin 
---~·---

Balkanlarda 
entirikaları 

Danzİgde vaziyetler bir az sakinleşir
ken, mihver devletlerinin bir an bile 
gözden ırak etmedilderi Balkanlara bir 
nazar atfedelim. 

Şu günlerde Roma Bulgaristanla pei 
meogul olmaktadır. 

Türkiyenin Bulgaristan hakkında en 
küçük bir Cena niyet beslediğini aanmal: 
pek mübalağuızdu. Fakat Türkiye b3-
mez değildir ki komıusu Ege denizi üze-

- Şu kadar çocuğun kuvvetinden ve Bunlar, ıenç Musayı düoündürüyor, rinde bir mahreç istemektedir. Trak,.a 
aklından ne olacak> O ne yaptığını bil- Firavuna ve Firavunun Tannlılt iddiası· üzerinden geçecek bir Bulgar geçidi Yu
mez ki senin ceznna ve kinine hedef ol- na karşı onun için de bir kin peyda olu- nanistanla Türkiyeyi biribirinden ayıra-
sun... yordu. caktır. Halbuki Türk - Yunan müııterek 

- Ne malüm bilmediği \'e bilerek Nihayet Beni lsrailden biri, ona, giz- hududu Türkiye ile Yunanistan arasm-
yapmadığı > .• lice, bu mazlum halkın bütün ümitlerinin daki askeri ittifakın istinat ettiği müda-

- Bunu anlamak kolay ya Firavun. kendisinde olduğunu söyledi. Bu İ~ret, faa potansiyelinin baıılıca unsurlarından 
Bir tepsi içine bir tarafa ate§ ve bir tarafa artık her şeye aklı ermeğe ba§lıyan Musa- biridir. 

altın korsun .. Musaya tepsiyi gösterirsin. nın kafasını büsbütün i:ıgal etti. Diğer taraftan Ankara, harp halinde 
Eğer Musa elini ateşe sürmez de altına O, bu mazlum halka mütemadiyen sa- Bulgaristanın bitaraf kalması Türkiyeye 
götürürse yaptıklarını bilerek, düşüne- bır ve tahammül tavsiye ediyordu. karşı menfi bir vaziyet almak demek 
rek yapıyor demektir. Eğer altına el sür- Din ve cfsnne tarihleri Musanm 30 olacağı fikrindedir. Çünkü bu bitaraffılc 
mez ve elini ateııe uzatırsa, o zaman bi- yaşına bastığı zaman Firavun tarafından kolayca Sofyayı iştah açıcı viıidlerle kan
lerek yapmadığı anlaşılır. evlendirildiğini. ve düğünün Mısırda gö- dırmaya çalı an mihver devletlerine karp 

Bu açık tecrübe fikri Firavunu bir ıız rülmemiş bir hadise olduğunu, şehrin ha§· bir müzaharete tebeddül edebilir. 

yumuşattı: tanbaşa bir düğün evi haline geldiğini, o Bununla beraber Bulgar devlet adam-
- Pekala .. dedi .. Haber gönderin ka- günün şerefine tam bir ay Beni lsrail tay- lnrı bu telli:ılı rivayetler karşısında pel: 

hinlere. Eğer çocuğu henüz boğazlama- fnsına ağır işler işlettirilmediğini, Musa- ihtiyatlı davranmaktadırlar. Makedonya· 
mışlarsa buraya getİr!linler.. nm iki oğlu doğduğunu, birinin adı Mer- da ltalyanlann çevirdikleri entrikalar 

Bu emri duyan Umran, yerinden fır- s un ve diğerinin Belia olduğunu yazıyor- onları kaybettikleri topraklan tekrar fet-

ladı. Yıldırım süratile kahinlerin yarıla- lar. hetmeleri için kendilerine uzanan elden 

rına koştu. · · · · · · · · · · • · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · ' · ·' · korkmaya davet etmektedir. 
Tam zamanıydı.. Erkeklerde kemal yaşının kırk oldu- Italya, ancak tek gözle uyuyan Make· 
Musa .. Boğazlanmak üzere idi. ğunu söylerler. donya muhtariyetçiliğini uyandırmak 
- Durun.. durun!.. diye haykırdı.. Musa da kırk yaşına basmıştı. için gayret sarfetmektedir. 

Emir var. Çocuğu öldürmİyecebiniz. Bir gün şehirde dolqırken üç dört Romanyanın ajanlerı Arnu•utluğa 
Onu huzura götüreceğiz. kıpti gencinin yüu yakın Beni lsraU hal- komşu olan Sırp Makedonyası halkını, 

Eğer bu emri getiren Umran olmasa>• kını önlerine katarak. ellerinde kırbaç- hududun öte yanındaki hemşerilerinin 
dı, kahinler dinlemezler. Musayı öldü- larla. döve söve tarlaya, çalışmağa gö- ftalyan hakimiye ti altına geçelidenbcri 
rürlerdi. Fa kat Umran, sözüne inamla- türdüklerini gördü. saadet içinde yüz.düklerine İnandırmaya 
cak bir adamdı. Onu dinlemeseler Fira- Bu hal onu çok müteessir elti. çalışıyorlar: işsizlik kalmamııı, istedikleri 
vunun aman vermez zulmüne çarpabilir· Beni lsrailin de bu ııehirde kıptİ tay- kadar kazanıyorlarmış, Bulgar mektep-
lerdi. fası kadar yaşamağa hakkı vardı. leri ve kiliseleri inşa edilecekmiı, V. S. 

lstemiye istemiye Musayı Umrana.. Onlar da insandı . Zulmün böyle ve ltalyanın himayesini kabul ettikleri 
Babasına teslim ettiler. gittikçe artarak devam etmesi tahammül takdirde bugün bütün haklarından mah-

Umran, yavrusunu kolları arasında tu- hududunu aşıracak bir haldi. rum edilmiş olan Sırp Makedonyasmın 
tarak Firavunun yanına götürdil. Bunu bizzat Firavuna söylemek ve ar· Bulgar ahalisi de bütiin bu nimetlere ka-

Bir büyük gümü~ tepsi getirdiler. tık bu esaret hayatına son verdirmek İs· vuşacalclardır. 

Tepsinin içine, bir tarafına ate~ ve h ir tedi. Makedonya Balkanların en zengin ül-
tarafına da parlak altın koydular. Atına atladığı gibi saraya koştu . kesidir. Makedonyanın en büyük kısmına 

Bunu böylece küçük Musanın önüne Firavun, sarayda değildi. Mısırdan sahip olan Yugoslavya buradan eenedo 
uzattılu. oldukça uzakta (Zif) adında bir kasaba alb milyar dinar varidat temin ed•. 

~de evvell bir kahkaha yayıldı. Son- - Peki, sen bütiln bunları nasıl oğ- 4 - Isak Varan - eviç 
din, 

t\ da §U ses yükseldi : ı-en ··• • w• • • (Kalbimde açılmış) 

Küçült Musa önüne konulan cümiit vardı, Havası, euyu, bahçeleri güzel olan Mah...Ueri, tütün. afyon, bakır, trümüt 
tepsi içindeki ateıle, altına bir müddet bu lcaeaba Mısıra Myfiye vaziCeaini görii- ve piritdir, Yunan Makedonyaauıda aJ'-

ıarkı baktı. yordu. rıca demir. antimuan ve boksit de var-
Yumuk ellerini uzattı. Firavun oraya gitmişti . Bir kaç gün dır. 

- Merak etme Recyo .. Bu işin sonu - Haşmelpenah .. Arzellıgım hadıse- 5 - Halk türküsü (Koyun beni 
~ğun gibi kötü değil .• Çok iyi ola- den sonra şehir muhafızlarının elinden yükseklere) 

~.... kaçarken yolumun üzerinde birden bi- 6 _ Halk türküsü (Çıkayım gi-
\re karanlıkta hareket eden kalın bir re bir kapı açıldı.. deyim urum etlerine) 

Din tarihlerinin yazdıklarına göre ate• kalacakh.. Sonra romanlıların takip etmiı olduk-
~in sıcaklığı onu altına sevketmi~ti. fa- •• BirMEDİ •• ları eski prk yolu Makedonyadan geçtt. 
kat bu sırada (Cebrail) gözükmeden Ve gimdi binlerce Italyan i~çiı1i bu yolu 

llolge şarap fıçılarına doğru yürüdü.- Ben, hiç düşünmeden bu açılan kapı- 13,00 Memleket saat ayarı, 
~idi .. Fıçının tahta musluğu.hun altın- dnn içeri ~~ım.. Kapmın yan~~a kı- meteoroloji haberleri. 
da duran bakır mnşrapayı doldurarak sa boylu hır adam vardı .. Kendimi mu- 13, ı 5 Müzik (Küçük orkestra -

gelmiş• onun elini altından çekerek ateşe Bu·· y 0•· k Ferga na düzeltmekle rne§guldürler. 
ajans ve sevketmİ§tir. Kuvvetli bir temsil politikasına he-

Musa, mini mini parmaklarile ateşi ka O alt def olan Yugoslavya makcdonyaldan 

ltafn.sına dikti.. hafızlardan kurtarmak için bu kısa boy- Necip A§kın) Şef: yakaladığı gibi. her çocuğun yaptığı ha- ltalyan İşgalini ehvenİfer telakki edebl-

reketle onu ağzına götürdü. özbekistanda, 260 kilometreden da- lirlermq, Buna muk.abil, ıiklyeti olnu-Su ... Sebastlyano idi.. lu adanu bir yumrukla yere serdikten 1 - Gounod Ave Maria. 
Söyle birden bire mahzenin içinde sonra kapıyı içeriden kapad.un.. Şehir ı _ Ganglberger küçük Top-

llasıl peyda oluvermişti? .. O halde biraz muhafızları, benim evin önUnden beni lantı (Revü - intermezzo) 
e\tvel burada delildi... kovaladıklarını zannederek geçip gitti- 3 _ Paul Lincke ltalyan sere-
~ğer burada olsaydı onu aradıkları ler ... Maksadını, tekrar buradan çıkmak- nadı. 
~ muhakkak gömı~ olurlardı.. tı .. Fakat birden üzerime hücum ederek 4 _ ltalo Azzoni Melodi. 

Sebastiyano, dudaldarında memnun beni kıs kıvrak bağladılar... 5 _ Freire Ay. Ay. Ay 
bit tebessUm yavaş yavaş mahzenin ki- Kafama bir ~uval geçirdiler .. Ağzımı 6 _ Bi7.et Arlel:İyen süit No: 
!et istikametine yürildü.. vakıa bkamaınışlardı nmmn ... Bağırmak a) Prelude. 

l!trafta .kimse olmadığına kanaat ge- neye yarardı .. Sesimi çıkarmadan bu b) Menuetıo. 
litdikten sonra kilerden çıktı ve doğru- işin sonunu bekledim.. c) Adagietto. 

Hizmetçi acaba 
nerede? 
--·. 

- Margaritl Margaritt. 
tvfadam Boni cevap alamadı. Her ge

~ İt icabı aaat 4 de yattıiı için geç kal-
'1dı. O gün de öyle olmuıtu. 

b· lda diye tantnmıı olan madam Boni 
Lır lı.:aç kerre daha seslendikten sonra 
~lktı, Hizmetçisi Margarit nerelerdey-
di) N· . d ... 

ıye cavap vermıyor ur 
l\.ocaıı erken gittiğinden hiçmetçisini 

-r,.,__.L · · d B · d'' ·· "'cut ışı ma am onıye uştu. 

~I bütün apartmanı dolaştı: Odalar, he· 
lr, mutfak bombo tu. 
\'il Margarit >. 

ti tvtargarit de yoktu. Madam Boninin 
~~tarını koyduğu kristal kutular da 
~~tu. Gece yatmadnn evvel banyonun 
!\arına bir kaç yüzük bıraktı. Onlar da 

~0~tu, Dolaplarını açtı; kürklerini koy
·~ıı" 

~tı dolaplar da boştu. 

dij tvta~garit yirmi altı ya~ında ~ir. Alsas 
~ bcrıydi. Altı aydanberı Bonılerın ya-

1\da Çalıııyordu. 
~~adam Boni .oturdu, gaibini. ~öy~e 
'hesap etti: Vızon mantosunu ıkı hın 
~· Yli..!. liraya almıştı. Çalınan elmastan, 
~eri de kırk bin lira idi. 
~ "' hal zabıtaya haber verildi. T ah

•• ilt baıılayınca bir mesele daha ortaya 
' \ynı apartmanın başka bir daire-

r,,. 1 n· .. '·I \lr ay evvel taşınmış o an ıonzını 
~el 1 r ltalynn dn meydanda )'oktu. 

1 
1 \ .ın kimdP. işi gücü belli de-

ı . 'Vl r •aritin :\!lıkı olduğu an-

n1 ık > ı nrı} or. 

Sovyet millet-
leri dilleri 
-*-Sovyetler Birliği ilim Akademisine 

merbut Dil ve fikir enstitüsü, halen, Sov
yetler Birliğinde yaşayan mllletlerin dil
lerinin tam bir monografisi üzerinde ça
lışmaktadır. Bu monografi, daha hala 
yazısı olmıyan diller de dahil olmak üze
re, 1 50 kadar dilin esas karakteristik
leri ile tarihçesini gösterecektir. 

-{[-

Yıldız olmak heveai 
-~-

lkiei de miyamili. ikisi de bir içim su 
kadar güzel. ikisi de sinema meraklısı 

amma meraklarım sinemaya gitmekle 
kandırmıyorlar, sinema çevinnek, Holli
vuda gitmek, yıldız olmak istiyorlar. 

Günlerden bir gün bu iki kızın karıı
sına Hollivudun bir mümessili çıkıyor. 

Bunlara soruyor: 
- Sizin adınız nedir. kaç ya,ındası

nız) 

- Adım Boltondur, 1 7 yaşındayım. 
- Ya sizin) 
- Benim adırn Dundur, 19 yaşında-

yım. 

- Mükemmel. Haydi geliniz, ıiıi 

Hollivuda götüreyim. 
iki kız adamın peşine düıüyorlar ve 

bir daha geri gelmiyorlar. Aileri zabıtaya 
başvuruyor, araştırma yapıyor. Matma
zel Dunun cesedini buluyor. Ceset kur
şunlarla delik teıiktir. 

Matmazel Bolton da, açldctan yarı 
ölü halde bir barakadan çıkıyor. 

d) Carillon. 
7 - R. Bcnatzky Grin~ing ve 
bir dııha - vals. 
8 - J. Strııuss Viyana ormanla
rının efsanesi - vals. 

14,15.14,30 Müzik (dans müziği- Pi.) 
18,30 Program. 
18,35 Müzik (dans müziği - Pl.) 
19,0S Çocuk saati. 
19,35 Türk müziği: (Fasıl heyeti) 
20, I O Neşeli plaklar - R. 
20, 15 Müzik ( valslar) 
20,30 Memleket aaat ayarı, aıanı ve 

meteoroloji haberleri. 
20,45 Türle müziği: 

Okuyanlar: Radife Neydik, Sadi 

Hopes. 
Çalanlar: RCfllt Erer, Refik Fer
aan, Kemal Niyw Seyhun, Züh
tü Bardakoğlu~ 
1 - Upk petrevi. 
2 - Rakım - utak şarkı (Bana 
hiç yakışmıyor.) 
J - Uşak müstezat ( 1 lasretle 
bu fep) 
4 - Şemseddin Ziya - upk prkı 
(Ol ouhu sefaperveri. gördüm.) 

5 - Lemi U!falt ~rkı (Neler 
çektim neler.) 
6 - Lemi u,ak şarkı (Siyah 
ebrulerin) 
7 - Kemençe taksimi. 
8 - Bimen şen - segah oarkı 

(Sun da içsin yar elinden.) 
9 - Salahaddin Pınar • hüzam 
şarkı (inleyen udum mu}) 

1 O - Halk türküsü (Seherde ağ
layan bülbül.) 

l l ,30 Müzik (Cazband) Pi. 
22,45/23 Son ajans haberleri. 

Aynı zamanda bir çığlık basarak ateıi ha uzun bir kanal inıa edilmektedir. yan bulgar Makedonyası halkı, ltalyaa· 
elinden attı. Sovyetler Birliğinin en büyük kanalların- ların kendi memleketlerinde yqıyan 600 

Parmakları ve dili yanmıştı. dan birisini teşkil eyliyen bu kanal, Sov- bin Slavı nasıl insafaızca ltalyanlaıtır 
Yine din kitapları !\1usa Peygamberin yetler Birliğinin en esaslı pamult Eirratı mı§ olduklarını gönnektedirler. 

bütün hayatınca dilinde kalmış olan ha- merkezlerinden birinin olu§Undan, Fer- Bulgaristana gelince, Seriinin Ukraa
fif rekaketin bu ateş hadisesinden ileri gana vadisinden geçecek ve bu suretle ya bususundaki siyasetini aynen Make
geldiğini müttefikan kaydediyorlar. bu vadideki pamuk tarlalarının sulan- donyada tatbik eden Italyanların manCY-

Mu3anın çığlığı üzerine derhal onu nıası meselesini kat'i surette halleyliye- ralanndan Yugoalavya kadar onun da 
kolları arasına alan Asiye, Firavuna: ccktir. endiJe etmui için eebep vardır. 

- Iıte gördünüz yal Bu yumruk ita- Bundan başka bu kanal saye.sinde, su- Onun içindir ki mihverin Bulgariata• 
dar çocuğun akla olsaydı, ateşi değil, al- auzluk sebebiyle şimdiye kadar pamuk hakkındaki zafer naralara henüz mevsim· 
tını alırdı. Bu tecrübe, sizin yapmak is- kültürü yapılamıyan 35 bin hektarlık bir sizdir. B. Köseivanofun Londra ve Paris 
tediğiniz cürmün yersiz olduğunu göste- arazinin sulanmasını ve binnetice ekilme- seyahatinden yeniden bahsedilmektedir. 
rir ki biçare masumun canını yakmağa sini de mümkün kılacaktır. Ve halen yirmi he§ Bulgar mebusunun 
maloldu. F ergana kanalı, altı ay gibi çok kı.sa Moskovayı ziyaretiyle tezahür eden 

Firavun Asiyere hıtk verdi. Ve zaten müddet içinde yapılıp bitirilecektir. Bu Sovyet Bulgar yakınl&§ması da mihverin 
Musayı da sevdiği için başından yuvar- müddet zarfında, işçiler, 15 milyon met- matlubuna kaydedilecek bir hadise de
lanan saltanat tacının bir tesadüf netice- re mik.kabı hacmında tesviye ameliyesi ğildir. 
si olduğuna inandı. yapacak, 1 3 bin metre miltkabı beton Mihvere tabi olmanın neye mal ola-

Bununla beraber Musayı da artık ken- koyacak, 512 bin metre mikAbı taş ve cağı, artık Avrupanın her yanında anla
di sarayında alakoydu. Umranın kanat 20 bin metre mikltabı dn tahta vaz:ede- şılmıya ba,lamıştır. 
da sarayda yerleşti. Hadise bu suretle cektir, kanal boyunca bin kadar da hid- Eclith Brion 
kapanmış oldu. roteknik tesiaat vücuda getirilecektir. La Rcpublipue 

Tarih Musanın işte böyle ve Asiyenin Bu büyük inpata 150,000 Özbekistan -~---
terbiyesi altında Mısır 11arayında büyü- kolkhozcusunun tewebblisü ile başlanm1'- Lüzumauz bir 
tüldüğünü ya7.ıyor. tır. Bu 150,000 ltolkhozcu, bu kanalın 

* yapılması ameliyesine ittiralc eyliyecek-

Musa, delikanlı olmuştu. tir. 

Kanal yapılıp bittikten ve biltün vadi 
istediği zaman aaraydan çıkıyor, ıehri l b 1 d kt •••••n mu··n su anmaya aı a ı an ıonra ._......., -

dolaşıyordu. bit olan F ergana vadisi. tanınılamıyacak 
Her çıkışında da saray muhafızları ._ d . • d v d ... '- · 

s;a ar ıyıye ogru egııec~dır. 
kendisine refakat ediyorlardı. ~·----

Musa, bu merasimli dola§malar ara-

sında, bazan da, saraydan gizli Ve yalnız Mısır takasında 
olrak çıkmağa başladı. işte bu yalnız yapı/an Je~işik/ik 
çıkmaları arasında Beni lsrail tayfaeile, 5 
kendi tayfasile daha yakından temaslar Ticaret vekaleti, Mısıra ihraç olunacak 
yaptı. maddelere ait takas listesinden maden 

Beni lsrail kahinleri onun senelerden- kömürünü çıkannıı ve listeye fındık, An
beri bekledikleri büyük halaskar olaca- tep fıstığı, kuru üzüm ve mi.den sularını 
ğına o kadar iman etmi~lerdi ki fırsat ilave etmiştir. Ayrıca Börülce, nohut, 
buldukça Musaya eski tarihten, din tari- fasulye ve bilumum kuru sebzelerle, ana-

neanetlir! 
--<t:r-

Bo ynuzauz inek yetiı-
tirmenin çaresini 

arıyorlar 
Hayvanat alimleri diyorlar ki: 
- Boynu.ılu hayvanlarda boynuz lü

zumsuz bir nemedir. Hayvana hiç bir 
faydası yoktur. insanlara İse zarar veri-
yor. 

insanlara verdikleri zarar iki çeoitdir. 
Biri: öfkelenince tos vuruyorlar, ço

banı boynuzlarile yaralıyorlar. 

ötekisi: Boynuısuz ineklerin daha bol 
hinden, Adem ba adan, insan arın İıun- ., b 1 L' •on, kı·myon, gu''lla"ç, travenı dahil keres- süt vermesidir. 
ci babası Nuhtan, ateşe tapan Nemrut ile teler, palamut hüli.sası mazı, susam ve Bunu Holandada tecrüb~ . etmiş~~· 
tek Allahın mevcudiyetine iman eden çam kabuğundan mısıra ihraç edilecekle- Fena gıda alan boyn~~uz bır ın:~ gun-

d '- · · · d• 19 litre süt verdıgı halde. ıyı gıda lbrahimden ve nihayet Yaltup ve Yusuf rin fop kıymetlerinin yüz e seıuenı ıçın, ~ • 
· · · · b d 1 boynuzlu bır inek günde 15 litre Peygamberlerden bahis açıyorlardı. kuru incir, cevız ve cevız ıçı, a em ve a .. an . 

Kendi kavimlerinin bugünkü esarlt ve badem içi, çam fıstığı ve sabun. _Mıs.~ra 1 sut ~erı~o~~§· r -• 
1 L ti Ş d bılgınle boynuzsuz bi. İne& felaketlerini bütün fecaatile anlatıyorlar- ihraç edilecek erin top s;ıyme erının yuz-

1 
ım 1 

dı. 



SAHiFE~ 

9 uncu Enternasyonal F narımız (BORSA~ --· . - . 
Bugün Açılıyor 

İNCİR 

300 H. Levi 
151 M. j. Taranto 
47 F. Solari 

7 
10 
11 

16 
17 50 . 
14 

Gizle ı~ım ır 
d'ZttjZJZZri:Zj!ZAZ ZMZI yazan: Üc Yıldız,.,. 

" 
9 50 9 50 

Ticaret Vekili 
şehrimize gelecektir 

Fuarı acacak olan 
7 B. Alaz.raki 

505 Yekfuı 
213247 Eski yekfuı 
213752 Umumi yekun 

-7-
lcliJle beraber o gün Bahriba- kaybolmuıtu .• Nihayet ıolör.:. • . 

ba parkında uzun uzun konuştuk. - Küçük bey .. dedi. Bırı•ıl!' t 

Bu sabah ZEYTİNYAÖJ 
1000 kilo A. Lafont 

ZAHİRE 
35 

Vaktin nasıl geçtiğinin ikimiz mi bekliyoruz .. Yoksa gidelim mı? 
de farkında olmamıştık. O bir- Onun bu ihtarı aklımı bafU7111 

~ s. denbire ortalığın kararmakta ol- getirdi. . 
- BASTARAFI 1 lNCl SAHİFEDE -

Süslu bir gelın gibi son hazırlıklarını 
da tamamlıyarak önümüzdeki olgun ve 
mU\ affak bir eser halinde yük!':elen do
kuzuncu Izmir enternasyonal fuarı, bir 
kaç sant sonra açılacaktır. Bir sulh, sa
nnt ve güzellık abidesi olan bu e er, ye
ni çehresiyle Türkiyenin muhtelif saha
lardaki çalışmalarını sadakatle aksetti
ren bir meşher olarak miltalaa olunabi
lir. 

Bır vesıle ıle genç ve enerjik belediye 
rei ımiz Dr. Behçet Uz'un tebarüz ettir
dıkleri gibi Izmir fuarı, terakki yolunda 
ciddi ve seri hatveler atmakla beraber, 
yükselişin son haddine varmış değildir. 
Yolumuzdan cson> tanım~dığımız için, 
bu sene elde edilen netice, olsa olsa yü
rüdüğümüz yol üzerinde bir merhale
dir. 

* Son Ankara - Istanbul seyahatinden 
döndüğü dakikadanberi uykunun ne 
demek olduğunu unutacak kadar meş
gul bulunan belediye reisimi:zle birlikte 
fuarı geziyoruz. Her tilrlü imkansızlık
ları, maddi sıkıntıları kolaylıkla yenme
sini bilen belediye reisimiz, yükselen 
fuarın binası içinde, eleman noksanı 

yüzünden ciddi rahatsızlık hissetmesine 
rai?men bunu hissettirmemeğe çalışıyor. 

1' uar sahasında mesel! bir merdive
nin bir taraftan diğer tarafa nakli için 
Dr. Behçet Uz'un mütalaasına mUracaat 
olunuyor. Onun reyi alınmadıkça hiç 
bir iş yapılmıyor. 

268 çuval Buğdny 
596 çuval Bakln 

10036 kilo Yapak 

4 50 

duğunun /arkına vararak: - Hayır .. Kimseyi beklemıyo-
- Eyvah.. dedi. Geç kaldım.. ruz; .. dönelim .. 

3 50 Yine ablamdan bir araba lal işi- Dedim... d' 
53 50 teceğim.. Annem, otomobil ile eve gel ı-

5 25 

Para Bo sas 
- Ablanız evli mi lclal? ğimi görünce hayret etti. d' 
- Hayır ... Fakat çok sinirli.. - Ne o .. Nereden böyle .. de ı. 

Londrn 
Ncv - York 
Pnris 
Milano 
Cenevre 
Amstcrdam 
Berlin 
Brüksel 
Atina 
Sofya 
Prag 
Madrid 
Varşova 

Budapeşte 

1 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Bilmem neden.. Beni hiç çeke- Bisikletin hani? 
Kapanı~ F. mez .. Mektebi bitirsem bir mual- - lastiği patladı anne, dedi~· 

Sterlin 5.93 d ··kka lime olacak, alıp başımı gidece- Göztepede Ahmet ustanın ıı J. 
Dolar 126 675 k · · e · ğim. Fakat fimdi mecburen onun nına bıraktım. Seni mera ıçıtı 
F. frangı 3·355 bütün yaptıklarına katlanıyorum. bırakmamak için de bir otomoile 
Liret 6 6612 l · - Artık sorabilirim değil mi? at ayıp geldim. ., 
İsviçre F. 28·60 Uzakta mı oturuyorsunuz .. Ya- Annem hasta lalan olmadıg!· 
Florin 67.9125 kında mı.. mı anladıktan ve hele gözleri"!_'" 
Rayşmark 50.835 - Alsancak tarafında... içinde parlıyan sevinçleri gördok· 
Belga 21.5175 - O halde müsaade ette lclal- ten •onra müaterih oldu. 
Drahmi 1.0825 ciğim, aeni evine kadar değilae - Karnın aç mı? 
Leva 1.56 bile evine yakın bir yere kadar Dedi. 
Çekoslovak 4.335 otomobille götüreyim. - Aç ya .. Hem de zil çalıyor• 
Peçeta 14.035 Kalktık.. Yoldan geçen bo1 bir Yemekten aonra •ana keman Jd 
Zloti 23.845 otomobili çevirdim.. Otomobilde çalacağım anne .. 
Pengü 24.4525 bana: - Keman mı çalacakaın? 

1'f1ıt!ı ~"J !f.,.> Jturrmın açılış töreninde Bükreş 
Sergi sarayı, başlı başına bir meşher- la beraber Romanya krallığı, bu sene Belgrad 

d.ir. Burada sanayiimizin güzel bir vitri- fuarımıza daha geniş bir surette iştirak Yokohama 
nini bulacağız. Fuarda artık dağınık, etmişlerdir. Her iki pavyon da ince bi- Stokholın 
çürük, çarık pavyon kalmamıştır. Kü- rer zevkin eseridir. Romanya pavyonun- Moskova 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Ley 0.905 - Nuri bey, dedi. Sakın gücen- Annemin bu hayretli aaali "''-
Dinar 2.8925 meyiniz. Hani aizden aalıladığım ma.ında hakkı vardı. Meltt9pl' 

çtik teşhirler hu suretle sergi sarayı da, Elen pavyonunda bu iki komşu ül
lçinde toplanmıştır. Burada hem teşhir kenin turistik köşeleri hakkında tenev
yapılacak, heın de satışa ehemmiyet ve- vür ediyoruz. Yapılan teşhirler komşu
rilecekfir. 1arımızın muhtelif sahalardaki başarı-

Iran devlet pavyonu sergi sarayı da- larından bizi maHlmattar ettiği için gu
hilindedir. 

DEVLET PAVYONLARI 
Geçen sene fuara iştirak eden devlet

lerin sayısı ancak dokıl'~ baliğ olmu.;-

rurumuzu okşıyor. 
oPlonya pavyonu da gayet güzel ter

tip olunmuş ve bir çok firmalar bu pav
yonda tC'şhir yapmıstır. Filistin pavyonu, 

Yen M.62 lalan için değil .. Kendimi •akla- iken öğrendiğim kemanı melıtıP-
hveç Kr. 30.5625 maJıktan, kalbimi açtıktan •onra ten ~ıktıktan aonra elime bilı ol· 
Ruble 23.90 evimi mi •izden gizliyeceğim .. Fa- mamııtım. Annem kaç dela : 

kat evimizin bulunduğu •okağa - Canım nkrlıyor .. Bir ,.y1.r 
CÜMHURİYET MERKEZ BANKASI beni otomobille ve aizinle baa- çal da dinliyeyim.. dediği hiJJı 

KLEAidNG KURLARI ha girdiğimi görenler dediioJu bin dereden nı getirmif ve çaJtttlt' 

100 
100 

Sterlingten rayrlsl bir Tu.rk llrumm yapOTlar. Hele tam karfımızda bir mtftım. 
mukabilidir.. kom,.,maz var. Yediğimize, gey- Şimdi böyle ve hem de •om-"-
Sterlin 
Dolar 
Belga 
Fransız frankı 

Peseta 
Florin 
İsveç Frangı 
İsveç kronu 
Norveç Kron 
Çek kronu 
Dinor 
Leva 
Ley 

Satış Alıf diğimize varıncaya kadar dil uza- kanlı/da geçen bir haftadan "',,_ 

590 
tıyor. Onun için biraz geride bana ra birdenbire benim keman ça!r 

5~~:34 78:94 müaaade ediniz de ineyim. cağımı •Öylemekliği'!! .~av~llı !:; 
4.6710 4.6475 - Hayhay .. dedim. Fakat ne dını h~m _ha-y_re!e duıurmu' lı 

29.95 29.80 zaman görüşeceğiz.. de •evındırmıftı. 
7.1610 7.1250 - Ne zaman isterseniz? - Sen çalmıyorsun diye ketrtd-
1.4794 l.4

720 
- Bana sorarsan /clal, ben sen- nı kutusiyle beraber sandığa koY-

3 5138 3.4960 den hiç ayrılmak istemem. /nıaal- muıtum. Gideyim bari çıkara1•!" 
3 :!885 3.2719 lah o da olacak ya .. Fakat konaş- dedi. 
3.3739 3.3569 tugk"' umuz gibi sen mektebi bitire-

23.20 23.09 ce .. sin, ben de askerliğimi yapa-
35.40 35 22 cagım ve .. Ondan sonra artık ebe-
64.41 64"08 diyen birbirimizin olacağız. 
83. s2: N -. f:et.. Ebediyen değil mi 

4.5390 4.5160 urı y .• 
1.98 1.97 - Bana neden bey diye hitap 

15.10 15.03 e~iy".raan .. Bak ben •ana artık lc-
94. 93.50 liJ:ıyorum .. 
4.2153 4.1939 ızardı. .. .. 

- Bİ'J'MEDI •• 
----------~---~~--__.......,,. 
~../.ZZ7...72ZT.LZD!J~7.z7.'7..Jflll 

Satılık ınotör ve 
aJatJarı 

3.6984 3.6807 - Allfık degılım.. dedi. On-
Bu seneki fuarda açık haua tiyatrosu Bu seneki fuarda sergi sarayı dan .. 

Fuarın b~ işçisi, teferrüatla uğraş- u. Bu sene fuarımız.da on ecnebi devlein geçen seneden daha güzel ve eyi hazır- ESHAM VE TAHViLAT Bir dönemeçte fOlöre durmaa-

Ba~turak Kestelli caddesinde ~J· 
maz köylü fabrikasının alit ve ede
vatı satıhktır.. İ~erisinde bir adet 
elli beygir kuvvetinde mazotla 111U· 
teharrik bir motör ve yedek parsr 
lan vardır.. Taliplerin ayni a~ 
müracaatleri .• 

maktan zerrece çekinmiyor. Çünkü bayrakları dalgalanacakır. lanmıştır. 1933 Türk borcu l. nı •Öyledi. 
onun için en ufak bir nokta bile tefer- Dost Sovyetler birliği hükümeti, her M'OZELER 1933 Türk borcu II. Peşin 19.35 - Ben baraJa ineceğim. ·-· (1733) 

--------------~--------_.,,.,,,,-rüat değildir ve asıl işin muvaffakıye- sene olduğu gibi bu sene de, biricik en- Inkılap müzesi, dokuzuncu fuarın mu- 1933 Türk borcu ın. - Hani balufDcaiımıs mmanı 
tinde tesir icra eylemektedir. ternasyonal fuarımıza geniş ölçüde işti- vaffak köşelerinden birini ve belki de 1938 % 5 F. ve ikramiyotli lıararlaıtuacalıtt.lı. .. 
Fuarın neden Dokuz Eylül kapısında rak suretiyle alAkalarını ispat etmişler- en mühimmini teşkil ediyor. inkılap 1933 ikramiyeli Ergani - Bu halta •on imtihanlarımısh 1§' 4 •p 

açılacağı merak uyandırmıştır. Bunun dir. Sovyet pavyonunda bu sene bir çok meydanında yükselen bu müzede bir Sivas • Erzurum hattı istikrazı ı. Var. O bit.in .. Adrainm verJini2 =----" 
bir sebebi vardır. Geçen senelerde fuar, yenilikler bulacağız. $ovyetlerin ilim kitap sergisi, resim sergisi mevcuttur. • • • • n ya •• Ben size yazarım. • • 
Lozan antresinde açıldığı için o kısım Alemindeki bUyük başarıları, filimcilik Resim sergisinde teşhir edilen tablola- • • 1 1 m - Sö2 mü? 
imar edilmiş ve çeşitli müesseseler ku- sanayii, ağır sanayi ve diğer şubelerde rın hepsi de büyük birer değer taşıyor- • 1 • • .: ıv." - Söz •. 
rulmU§tur. Belediye reisimiz Dr. Beh- elde ettikleri neticeler, bu pavyonda lar. 1932 Hazine bonosu % 5 faızl1 Elini uzattı .• 
çel Uz fuann açılma tarenini Baamaha- gayet güzel tebarüz ettirilmiştir. Ziraat müzesi, kısa bir zaman içinde 1932 Hazine bonosu % 2 faizli O yamu,aJı, pamuk gibi elini 
ne istasyonu civarındaki 9 Eylül meyda- FRANSA PAVYONU hazırlanmakla beraber cidden güzeldir. Cümhuriyet Merkez bankası ellerimin araında aıitım veı 
nında yaparken, öyle tahmin ederim ki Fransa devlet pavyonu 9 Eylül mey- Egede yeti§en ziraat ürünleri ve hasta- Türkiye İŞ BANKASI - lclalciğim.. dedim.. Bana 
bnar .faali:etini bu kısma teşnil eyle- danından fuara dahil ol~nca solda bizi lıkları hakkında bu pavyonda geniş öl- Osmanlı Bankası cNrniciğim» demnaen elini bı-
mek ıstemiştir. karşılıyan en cazip müessesedir. Fransa çilde grafik ve maliımat bulmak müm· Anadolu demiryollan l n raltmam .• Söyle balıayun bir lıa-

Ilk iş olarak dokuz Eylill meydanın- Cilmhuriyeti hükümeti bu sene l:zmir kündür. Anadolu Demiryolları % ';, hbse edi re duyayım .. 
ela _cidden güzel ve zevk okşayıcı bir ka- enternasyonal fuarına ~tirak suretiyle Bu iki müessese de, sağlık müzesi gi- Mümessil aen Dadaldarını oynattı. 
".1 ~ edilmi§ ve üzerine rahat bir ga- büyük bir dostluk eseri göstermiştir. bi Kültürparkta daimt surette açık ka- Arslan çimento - lfle aöyledim, dedi. 
zın~ ila_ve olunmuşur. Pavyonunun kapısında cR.F.~ remziyle lacak ve halkımızın istifadesine tahsis Şark Değirmenleri - Ben duymadım ama .• 
Şımdi beraberce fuarı dolaşabiliriz· Fransa CUmh · ti h rfl . ıl dır olunacaktır. - Kulağınız Jaymamlf•a ltal-
Dokuz Eylül anresinden içeri gircU- h rflurıye. ka ibe:-1 yaz ı * 1938 % 5 

Hazine tahvili IJ.ra 68. biniz dayma•'-•r. Allaha umarla-
. . .. . ve aynı a er, çıçe gı. ı pavyonun r-

timiz zaman gu:zel hır asfalt yol bizi dış kısmına serpiştirilmiştir. Fransa pav- Fuan yalnız yukarıdaki ifadeler için- TORBALI SULH dt.lı .. 
karşılıyor. Asfalt yolun sol tarafına, yonuna dahil olunca, hürriyet sembolü de toplamak imkan.sızdır. 939 fuarı başlı KtMUAJNDEN HUKUK HA- Elimden kurtuldu.. Selıerelı 
kırk me~e f~sıla ile. gayet güzel ve renk- ile karşılaşıyoruz .. Bunun altına, Ata- başına bir Alemdir. Onu bu gece hepimiz j ."'K : azalfla,tı. Ben, otomobilin açık 
li elektrik dırekle1? oturtu:ınuştur. Sağ türkün Manisada meydana getirilecek btiyük bir haz içinde gezecek ve beğe- zmır ardiçah han (49) aayıh kalan hapınndan onun arlfaına 
\re sol tar.~arda miltenevvı nebat ve ~i- heykelinin maketi yerleştirilmiştir. Ay- neceğiz. yazıhanede T orbah etki ceza evi in- balıOTak Jalmıflım .. 
çeklerle ıçıne tarhlar, bahçeler ve çı- nı pavyonda M.m· c~f ın·· ün'" b" pat müteahhidi TeTfik. O çoktan lföıeyi dönmiiı ve 

l d ti ihni tir ı ~ on un ır T pek•• d -

BRONZ 
ELYAFI IMPERMEA.BlLtZE OLJ?~ ~ 
OUNDAN SERTLtOtNt MtJHAF.l'P"-
EDEN YEGANE DlŞ FIRÇASJl''!. 
Her ecza ve tuhafiyecilerde b~ 

DOKTOR 

Celil Yartm 
IZMIR HENLE- -

HASrANESI DABl'i:d 
HUrABASSJSI ...1ı 

Muayenehane : İldnd Beyler ~ 
No. 25 TELEFON : 3958 ~ 

men er mey ana ge r ş . bUstU de vardır. 8 [ k . e oy e yaptC.1 uatuı Davulı 
Esasen sağ taraf, fuarın bedialar kö- insan Fransa pa • . k a ı •atıf ı nızama lamail oilu Ali taralmdan aleyhini-
. . .. . vyonuna gırmce en-

feSldır. Burada guzel hır koruluk, zen- disini, ilim dilnyasuıa büyük hizmetler konuyor ze ikame olunan 15 Lira 42 kurut 
~ bir nebatat bah~e~, . arka araf.mda eden Fransanm dost havası içinde bulu- alacak davasından dolayı tebliğata 

Bornova Belediyesinden: , 
1 - Küçük çay JiillDIDID 300 metre uzunluiunda beton ~ 

bır hayvanat bahçesı hızı cezbediyor. yor. Pastör müessesesinin şimdiye ka- Memleketimizde balık satış, tevzi ve uygun İkametgi)ımmn meçhul bu-
Bunun en arka tarafında kapalı atış po- dar elde ettiği başarılar gayet eyi ifade tuzlama işlerinin vaziyeti hakkında bir lunmumdan ilinen tebliğat icrasına 
ligonu gözleri okşamaktadır. edilmiştir. Bu pavyondaki ilim ve sanat müddettenberi tetkikat yapan Sıhhiye karar verilmi4 olmakla mubakeme-

SERGl SARAYI köşesi gayet güzeldir. Fransada turizm vekaleti hu hususta mufassal bir rapor nin talik kılındığı 31. 8. 939 tarihine 
Bu sene ilk kısmı inşa olunan sergi hareketleri müspet bir şekilde propa- hazırlamıştır. müsadif pef1embe günü saat 11 de 

sarayı, fuarın hususiyetlerinden birini ganda edilmektedir. Tarihi kıymeti olan Bu rapor mütahassıs bir komisyona T orbah sulh hukuk mahk m · d 
t k 'k · .1 k e esm e 

teşkil eylemektedir. Fuar komitesi için el yazısı bazı mektuplar, on üçnücü Lui ~t 1 ~tun me tedir. Diğer taraftan ve· hazır bulunmanız lüzumu ilanen 
bir muvaffakıyet olan bu eser, gelecek devrine ait hatıralar, Fransa inkılabı ~ale~ ~ır de chalık kodeksi• vücuda ge· tebliğ olunur. 
Jene tamamlanacaktır. Sergi sarayının eserleri cidden güzeldir. tirmı.ştir. Bu kodeks her tarafta ve bilhas· 
A parseli Almanya devlet pavyonuna IT AL y A PAVYONU sa belediyelere dağıtılacaktır. 
tuh.sis olunmuştur. Iran pavyonu da ser- Son senelerde fuarımıza iştirak sure- Belediyeler de kodeksdeki hükümlere 
gi sarnyı dahilindedir. tiyle alfıkasını gösteren Akdeniz komşu- uyarak belediye zabıtası talimatnamesi· 

Sergi sarayının ön kısmında cazip vit- muz, bu sene fuarımızda geniş ve güzel n~n balıklara ait kısmını tadil edecekler
rinler vardır. Bu vitrinlerin gece tenvi- bir pavyon insa ettirmiştir. Gayet geniş dır. 
ratı gayet mükemmeldir. olan bu pavyonda Italyan sanayiinin in- Bu sayede halık kontrolları esaslı bir 

Sergi sarayına dahil olduğumuz za- kişaf ını görüyoruz. Italyanın bize sata- şekilde yapılmış olacaktır. 
man koridor kısmında gözümüzil okşı- bileceği emtennın ufak bir kolleksiyonu İKİ KIZ KAÇIRMA 

(1735) 

.. Ki;:~:;~"' 
ve yazıhaneler 

Gazi bulvarı Ziraat bankası yanın
da 18 sayılı hanın tekmil Ust katın
daki yauhanelerle alhndaki mağaza 
kiralıktır •• 

yan en büyük hususiyet Hatayın sem- burada mevcuttur. Aynı pavyonda 942 Kemalpaşanın Yeğitler köyünden Os
ltolüdür. <Hatay şükran köşe.sb öyle Roma sergisi eyi bir şekilde propaganda man kızı Ayşeyi ayni köyden Ali oğlu 
tAhmin ederim ki bu müesseseyi ziyaret edilmektedir. Jtalya pavyonunun dış Mehmet kaçırmış ve yakalanmıştır. Resmi ve hususi obnağa elverişli 
edecek herkesin hassasiyetini uyandıra- kısmında ve arkada bir dekovil hattı * Yine Kemalpaşanın Kuyucak kö- ve konforludur .. 
eaktır. Bu köşede Ebedi Şef Atatürkün mevcuttur. Burada bir elektrikli tren yünden Ali kızı Fatına Özdemiri ayni Taliplerin Gazi bulvan doktor Hu-

kö den Abdurrahman oğlu Süleyman lftsi caddesi 42 numarada diJ tabibi· 

yapbn)acaktır. 

2-Mubammen bedel 1373 lira 40 kmııftur. 
3 - Muvakkat teminat 103 liradır. 
4 - Eksiltme açık olarak 23.8.39 çarpmba günü saat 16 da V 

nava belediy~i daimi encümeninde yapılacaktır. 
5 - isteklilerde ihtisas vesikası aranacaktır. 

12, 15, 18, 21 2945 (I~ 

au i wa ;zz;z;;:~}'JW l l 11 111 

"Alsancak Sıhhat Evi~ 
Doktor Sadık Çağlar'ın «SIHHAT EVi » adındaki otuz .Y~ 

ususi hastahanesi Birinci Kordonda Alsancak vapur iskele•• J)aİI"' 
sındadır. Ge<:e gündüz basta, doğum, ameliyat kabul eder. doiOoı 
mütahaasıs doktorları vardır. Mükemmel ameliyathaneler, uj , 

lonu, Rontken - Diyatermi - ( Undala ) - Ultraviyole - ~~attı 
Elektrik ve su tedavileri Bakteriyoloji liboratuan vardır. l)eıııze 
çok .güzel manzaralı havadar sakin bir hastahanedir. .. lir• 

Fıyatlar: Umumi salon 2,5 liradan ve hususi odalar dorl 
bqlar. 

TELEFON Numarası : 2 9 7 4 
TELGRAF Adersi : Alsancak Sıhhat Evi 
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-~ Fuarımıza 
Bermutat Büyük Mikyasta iştirak Ediyor 

Satış ve teşhir stantları 
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Sergi ıarayı pavyon B. stant No. 109 
Sergi sarayı pavyon B. stant No. 110 
Sergi sarayı pavyon B. stant No. 26 

lzmir vilayeti Ticaret odası pavyonu hususi standında 

Fuarımız . Şerefine 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

ı-- S'. FEJUr Eczacıbaşı ıtriyat ve müstahzaratında umumiyetle% ıo TENZiLAT-
2 ••• S'. FERtr ECZACIBAŞI şaheserlerine en yeni ilave olarak 90 DERECELİ LİMON ÇİÇEGİ kolonya (Kilosu yalnız 300 kuruş) 
J ···ÇAM kolonyasını çok beyeneceksiniz ve takdir edeceğiniz yep yeni bir koku.. NEJAr kolonyalarından (kilosu yalnız 200 kuruş) 
4 - S. FEJUr eczacıbaşı kolonya, Esans, krem ve pucıraıannı hiç bir yerde görmediğiniz ve göreıniyeceğiniz kristal şişelerde, tüb ambaliJtarda bulacaksınız .. 

5 - Satış pavyonlarınuzdan renkli broşürlerimizi, kokulu kartlarımızı, dostlarınıza ıöndermek il7.ere tmıirin zarif manzaralı kartpostaılannı isteyiniz ... 

Fabrika: 
S. FER I T Eczacıbaşı mustahzarat ve ıtriyat fabrikası 

lzmır Beyler Sokak 

Depo: 

S. Ferit Eczacı başı Şifa Eczanesi 
lzmir Hükumet Caddesi 

' H lZM1R BELEDlYESlNDEN: en öğleden evvel it bankasıııa ya
l - Kartıyaka belediye tubesi tırarak makbuzu ile encümene ge- Bornova Zıraat mektebi mu-

temiıı:lik ifleri hayvanlarına sene- lirler. d" J" ., .. d 
lik (11,000) kilo saman sabrı alın- 2 - 914 sayılı sokakta 38 ıayı- ur ugun en: 
maaı bat katiplikteki tartnaınesi lı binanın yıkılarak enkazının sa-
veçhile açık eksiltmeye konul- tılması bat mühendislikteki keıif Namzet 
IDUftur. Muhammen bedeli (110) ve tartnameıi veçhile açık art;r. No: Baba adı, adı ve soy adı 
lira olup ihalesi 1-9-939 cuma eü· maya konulmuftur. Muhammen 
nü ıaat 16 dadır. lttirak edecek- bedeli (15) lira olup ihalesi 25- 1 Mazhar oğlu Necmi Bilgü 
ler (8) lira (25) kurutluk temi- 8-939 Cuma günü saat 16 dadır. 3 Sıtkı oğlu Gavsi Şenocak. 
natı öğleden sonra kapalı bulun- lttirak edecekler (1) lira (15) ku- 5 Ziya oğlu Zeki OçaL 
nıaaına binaen öileden evvel it rutluk teminatı öğleden sonra ka- 7 Ömer oğlu lbrahim ŞakB.r. 
bankasına yatırarak makbuzu ile palı bulunmasına binaen öğleden 8 Abdullah oğlu Abdi Oğurlu. 
encümene gelirler. evvel it bankasına yatırarak mak- 9 Alim oğlu Galip Kabaca. 

2 - Kartıyaka belediye tubesi buzu ile encümene gelirler. 11 Bekir sıtkı oğlu ismet Ulgür. 
temizlik itleri hayvanlarına sene- 3 - Fen dairesine lüzumu olan 13 Mehmet oğlu Muzaffer 
lik (11,000) kilo arpa satın alın- bir adet Amonyak deve lopman ÖZakça. 
maaı bat katiplikteki prbıameıi makinesi satın alınması baf mü- 22 Asım oğlu Sulhi Doğrual. 
veçhile açık eksiltmeye konul. hendislikteki tartnamesi veçhile 41 Hasan oğlu Ziifıtü Demir. 
muttur. Muhammen bedeli ( 440) açık eksiltmeye konulmuttur. Mu- 50 Mehmet oğlu Mustafa Çetin. 
lira olup ihalesi 1-9-939 Cuma gü- hammen bedeli (575) lira olup 61 Ahmet oğlu Mustafa 
nü saat 16 dadır. lttirak edecek- ihalesi 25-8-939 Cuma günü saat Saraçoğlu. 
ler (33) liralık teminatı öğleden 16 dadır. lttirak edecekler (44) 63 Mustafa oğlu Kemal Erdem 
sonra kapalı bulunmasına binaen liralık teminatı öğleden sonra ka- 67 Basri oğlu Rüttü Tunçer. 
öğleden eT'l'el it bankaama yatıra- palı bulunmasına binaen öğleden 73 Hüsnü oğlu Nazmi OnaL 
rak makbuzu ile encümene ge- evvel it bankasına yatırarak mak- 75 Mustafa oğlu Fevzi Sartavul. 
lirler. buzu ile encümene gelirler. 76 Mevlil.t oğlu irfan Erdem. 

3 - Kartıyaka belediye tubesi 4 - Otobüs itletme dairesine 77 Ömer oğlu Hüseyin Köymen. 
temizlik itleri hayvanlarına sene- (7000) kilo motör yağı satın alın- 79 Ali oğla Ahmet Onal. 
lik (11,000) kilo kepek satın alın- ması bat katiplikteki ,artnamesi 87 Emin oğlu Emin Yaicı. 
ması bat katiplikteki f&rtnamesi veçhile açık eksiltmeye konulmut- 98 Kazım oğlu Rasim Önder. 
veçhile açık eksiltmeye konul- tur. Muhammen bedeli (1890) 104 Mahmut oğlu Kimil Baştuğ. 
muttur. Muhammen bedeli (330) lira olup ihalesi 25-8-939 Cuma 111 Faile oğlu Ahmet Kayagil. 
lira olup ihalesi 1-9-939 Cuma gü- günü saat 16 dadır. İftirak ede- 114 Osman oğlu lsmail Gündüz. 
nü saat 16 dadır. İftirak edecek- cekler (142) liralık teminatı öğ- 122 Celil oğlu Naki Ça-taw. 
ler (24) lira (75) kurutluk temi- leden sonra kapalı bulunmasına 127 .. - ' 
natı öğleden sonra kapalı bulun- binaen öğleden evvel it bankaaına Hamdi oğlu Dursun ltıkoğlu. 

Memleketi 

Mecitözü 
lzmir 
Şarki Karaağaç 
Erdek 
Bolvadin 
Kula 
Alll4Chir 

GümiiJhacı köy 
Yalvaç 
Balıkesir 
tskilip 

Silifke 
Kayseri 
Kayseri 
Balmesir 
Cide 
Silifke 
Gülnar 
Silifke 
Gönen 
Şar~la 
öde1Dİ4 
Darende 
Demirci 
Milas 
Zile 

maaına binaen öğleden evvel it yatırarak makbuzu ile encümene 132 ömer oğlu Ahmet Aanlan 
bankasına yatırarak makbuzu ile gelirler. Ekmekçibqı, Ermenek 

·· r 1 11 16-20-23 29, 1 (l 6S6) 139 Burhan oğlu Ahmet özdem. Demirci 
encumene ge ır er. - 140 Zeynel oğlu Ali Öngören. A--ıı1ı; 

16-20-25-30 3007 1691 Beled" akar d ik" . k , .... 
972 h k kt k t ıye atın an ıncı or- 141 Mehmet oğlu Mustafa Diri. Datça 

- sayı so a a es ane d alı cadd . de "h 
Pazarında 78 numaratajlı dükkanın don Y ıheaın • 12b? numara~dl 145 Yunus oğlu İsa Usluer. Manisa 
28/8 / 939 d "ti"b b" lik epo ve yaz anenın ır sene mu - 152 Mehmet oğlu Ali Dural. Aydın 

an ı aren ır sene d tl ,_,_ rilm · b ,_,, · l"kt ı ican L--'-•t• l"kteki art . e e ıı:ıraya ve esı &f t<Atıp ı e- 154 smail oğlu Ahmet Güleryu""z, Isparta 
~11<11 ıp ı § namesı veç· k. . . __ ,_ 

hile açık artırmaya konulmuttur. 1 şartnamesı veçhile ...,,.. artınnay~ 161 Nazmi oğlu lbrabim Uyaal. Bigadıç 
M .. t.__ bed li 26 1. 1 ih konulmuştur. Muhammen bedelı 163 Ali Ulvi oilu Kemal Çetin. Aydın \UlallJmen e ıra o up a- 51 1. 1 ih . 
lesi 2818 /939 Pazart · .. .. t O ıra o up alesı 23. 8. 939 çar- 168 Mehmet oğlu lbrahim Çalık. Milis 

esı gunu saa ---L .. .. 16 dadır 1_ • ak 
16dadır. qtirak edecekler 2 liralık ~a gunu ~t • qtir. 173 Muhsin oilu Arif Altıner. İstanbul 
teminab öğleden sonra kapalı bulun- edecekler 38 lira 25 lrurutluk temı- 185 lsmail oğlu Hüsnü Uman. Ayvalık 
nıaama binaen öğleden evvel it ban- natı ?ğle<le~_sonra kapalı ~ulunınası- 186 Şakir oğlu Fevzi Toğay. Comra 
kasına yatırarak makbuzu ile encü- na bmaen ogleden ev:veI ış hıı:~ası- 188 Hüseyin oğlu Selim Keskin. Milis 
nıene gelirler. na yatırarak makbuzıle encumene Yukarıda isim ve aoy adlarile namzet numaralan yazılı olanlar mekte-

13, 16, 20, 25 2975 (1678) gelirler. bimize kabul edilmi4lerdir. Bunların 15 Eylulde kefaletname ve yanla-
1 - Cümhuriyet mahallesinin 5, 8, 12, 20 2847 (1619) nnda bulundurmaları lizımgelen etYalarile birlikte mektepte bulunma· 

ICültürpark arkasından geçen yol- Basmahane karıuımda Tepecik lan ilin olunur. (1730) 
da iki treplen yaptırılması ve bun- otobüsleri için İnşa edilen durak ma-
ların etrafına yeniden kesme kor- hallindeki tütün kişesinin bir sene 
don çekilmesi ve belediyece ve- müddetle kiraya verilmesi 00. kitip
tilecek kesme tatlar ile 1260 met- likteki '8rtnamesi veçbile açık art
te murabbaı kısmının döşettiril- tırmaya konulmuştur. Muhammen 
lrıesi bat mühendislikteki keşif bedeli (150) lira olup ihalesi 4. 9. 39 
\re tartnameıi veçhile açık eksilt- pazartesi günü saat 16 dadır. lttirak 
~eye konulmu,tur. Muhammen edecekler ( 11) lira ( 25) kuruşluk 

edeli (2538) lira (50) kurut teminatı öğleden sonra kaı>ah bulun-
olup ihalesi 25-8-939 Cuma günü masına binaen öğleden evvel iş ban
(aat 16 dadır. t,tirak edecekler kasına yatırarak makbuzu ile encü
& 191) liralık teminatı öğleden mene gelirler. 

0 nra kapalı bulunmasına bina- 20. 23. 29. 1 (1736) 

Turgutlu belediyesinden: 
T atı belediye tarafından temin edilmek ve kum ve tesviyei tiirabiye 

ve imaliye itleri tamamen müteahhide ait olmak §artile Atatürk bul
van müntehasından Akçakmak yoluna kadar olan 983 metrelik yolun 
döşeme ifi 8/8/39 tarihinden 22/8/939 tarihine kadar 15 gÜn müd
detle açık ekailtmeye konulmU§tur. 

ihale 22/8/39 tarihine müsadif Sah günü saat 11 de belediye bina
sında müterldril daimi encümende yapılacaktır. 

isteklilerin tayin olunan gün ve saatte belediyede hazır bulwımalan. 
29996 (1729) 

iz mir Del terdarlığından: 
Satı, 
No. 

Muhammen B. 

248 Darağaç M. 1527 No. Iu• sokak 2 inci Albn sokak 
12 eski 10 taj No. lu 80 metre murabbaı zemin
li hane. 

249 2 inci tepecik Cevizli timdi 1153 No. lu sokak 65 
tajlı arıa. 

250 2 inci tepecik Zeytinlik 5 inci sokak iken timdi 
1164 No. lu sokak 166,60 metre murabbaı 5-1 
No. lu arsa. 

251 2 inci tepecik M. 1150 No. lu Çakır aokaiında 56 
eski ve yeni 76 taj No. lu 60,17 metre murabbaı 
arsa. 

252 2 inci tepecik M. 1176 No. lu Zeytinlik 1 inci so
kak 94 kapı 94 taj No. lu 81,00 metre murabbaı 
ana. 

253 2 inci tepecik M. 1144 No. lu Beıaret sokak 37 /2 
taj No. lu 133,59 metre murabbaı arsa. 

254 2 inci tepecik 1160 No. lu Beşaret sokak 50 taj 
No. lu 64,65 metre murabbaı ana. 

255 2inci tepecik M. 1160 No. lu BCflll"et sokağı 52 taj 
No. lu 38,28 metre murabbaı ana. 

256 2 inci tepecik M. 1147 No. lu Celadet sokağı 20 
tajlı 63,38 M. Murabbaı arsa. 

257 2 inci tepecik M. 1147 No. lu Celadet sokağı 31/1 
taj No. lu 122,85 metre murabbaı ana. 

258 2 inci tepecik M. 1144 No. lu Bepret sokağı 4-1 
taj ve 36-36/1 Çakır sakağmdan No. lu 228,33 
M. M. arsa. 

259 2 inci tepecik M. 1160 No. lu Bepret sokağı 44 
tajlı 82 M. M. arsa. 

260 2 inci tepecik M. 1176 No. lu Zeytinlik 1 inci 
sokak 46 kapı 46 taj ve 51,60 metre murabbaı 

arsa. 
Z61 2 inci tepecik M. 1176 No. lu Zeytinlik 2 inci 

sokak 19 kapı 19 taj No. lu 72,80 metre murabbaı 
arıa. 

262 2 inci tepecik M. 1140 No. lu Zeytinlik 1 inci so
kak 104 kapı 104 taj No. lu 41,43 metre murabbaı 

Lira K. 
-- -

350 00 

61 68 

33 32 

36 10 

20 25 

80 15 

25 86 

15 31 

31 69 

61 42 

274 00 

32 80 

7 74 

9 10 

arsa. 6 21 
Y ukanda yazılı emvalin mülkiyetleri 17. 8. 939 tarihinden itibaren 

16 gün müddetle, açık arttırma usuliyle müzayedeye konulmuıtur. 
l!Jaleleri 1. 9. 939 tarihinde cuma günü saat 15 de Milli emlak mü· 
~ürlüğünde yapılacaktır. Taliplerin muhammen bedelleri üzerinden 
yüzde 7 ,5 depozito akçesi yatırarak yevmi mezkil.rda Milli emlik mii
c!ürlüğünde toplanacak satıt komisyonuna müracaatlan ilan olunur. 

inhisarlar umum müdürlüğünden: 
1 - Ketif, §81iııame ve planı mucibince idaremizin Düzcede yap

tırdığı tütün bakını ve ifleme evi kapalı zarf uıulile ekailtmeye konul
muıtur. 

2 - Keıif bedeli 258, 147, 58 lira muvakkat teminat 14157, 37 li
radır. 

3 - Eksiltme 5/9/39 Salı günü saat 15 te Kabataıta levazım ve 
mübayaat ıubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler her gün levazım ıubesi veznesinden ve Ankara, 
İzmir b&§müdürlüklerinden ve Düzce memurluğundan 1291 kurut 
_mukabilinde alınabilir. 

5 - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanuni 
vesaikle % 7,5 güvenme parası veya banka teminat mektubu ve fat"l
namenin <<f° » fıkraamda bildirilen vesikayı ihtiva edecek olan kapah 
:zarflarını ihale saatinden bir saat evvel mezkil.r komisyon ba§kanlığına 
makbuz mukabilinde vermeleri ilin olunur. 

2025 28 2 3038 (1731) 
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SAHIFE8 , • ,- ,~- ' r .• • ~ ...... . . - . 

Kuvvet Şurubu 
Hasan kuvvet şurubunun terkibinde iyod ve tanen ve gliserofosfat vardır .. Kansızlıia, vereme istidadı olanlara Ye sinir hastalıklarına 

ve sinir zailllifne karşı kullanılır .. 

' lzmir vilayeti Defterdarlığından: 
Adet Cinai 

1 Yazıhane 
1 Yazı muası 
1 Kanape 
2 Koltuk 
6 Sandalye 
1 Etajer 
2 Şapkalık 
1 Dıvar saati 
1 Elektrik tesisab 
1 Kutu presesi 

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

12 Demir araba 
1 Sandık 
1 Sardinoı marka kaYlflarile beraber üzüm temizleme makinesi 
1 Ozüm makinesi tekne ile beraber 
1 Ozüm kurutma fırını vantilatör ve A. E. G. marka dinamoıile 

birlikte 
1 Boya yeri raylarile beraber 

120 Telaro 
1 Elektrik dinamoau 
1 Patar 
1 Su pompuı 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 cinı ve adedi yazıh 193 parça üzüm 
temizleme makine alit ve edevab 23. 8. 39 tarihinde saat 10 da aleni 
müzayede ile sablacağmdan taliplerin ayni gün ve saatte mahalli mez
kôra gelmeleri. 

19, 20, 22 3062 (1728) 

,, KOD AK'' 
POPULAR PORTRE 

"BRAUNI" 620 
Niçin sizin de 

bir Makineniz olmasın? 

"KODAK VERiKROM" 280 Film ile 

8 pozdan 8 güzel resim 

Bütün KODAK satıcılarından arayını_ 

ve ya şu adrese müracaat ediniz 

KODAK Şirketi - Beyoğlu, lstanbul 

6 25 
lira 

\ 
1 

AŞÇI BAŞI MARKA 
Makarnalar 

Sel&nik sergisinin ~37 ve 938 seneJerlııİ•' 
birincilik madalyalarım kazanmıştır 

Doktor 

Ca~it Tuner 
Sinir luutalılıları 

mütafaassı.sı 
Her gün saat üçten sonra ş..nıb 

sokak No. 19 da Basta kabulüne 
başlamışbr. 

TEL. 3559 

IDr .Ali Rizal 
•• 

Unlen 

............................................................................................................................................................................................................................................................ 1 

Hoş geldiniz sayın misafirlerimiz, 1 
İz mire geldiniz, hiç .şüphe yok ki çok be yendiniz güzel memleketimizin Üzümü l 
Eczacı K~=~İ°K. ko;:ı;;a; ~j~j;;i hürmetle İ 

selamlıyor ve Hilal eczanesi namına diyor ki: 1 
Kolon yalarımızı memleketimizin her tarafı tanıdı İstanbullular "Bahar çiçeği,, ile 
"Altınrüya,, yı çok severler Ankara "Bahar çiçeği,, ni bırakamaz "Zümrüt damlası,, nın 

hem erkeğini hem di§i&ini sever sizlere kokularımızı §Öyle takdim ederiz: 

Hilal Eczanesinin Tabii Çiçekler Meşheri 
Altınrüya 

Gönül 
Bahar Çiçeği 
Yasemin 

Zümrüt Damlası 
(erkek koku) 

(Sarıtın atk rüyaları kokar) 

( Fü1W1, aevda, &'Önü! kokusu) 

(Rekabete 11ğmıyan (kolonyalar) 
kolonyası 

(Kokusunda Yasemin çiçeğinin 
beyaz yaprakları görünür.) 

(Kadın duygusunun arandığı ide
al erkek kokusu) 

• 

Son Hatıra 

Leylak 

(A9kın bütün hlııımını hatıraıı
nın ıonunda toplıyan dütündürü
cü bir koku) 

(Çiçeğinin tabii ve iliht.kokuıu) 

Zümrüt Damlası (Tabiatin erkek ruhunda yarattl-
( dişi koku ) ğı, kadın kokuıu) 

Menekşe 

Fulya 

Bahçelerin dütünceli mor kokuıu 

Çiçeğinin, iffet ve ismet kokan 
tabii kokuıu 

( AMBER ) Sarı Başlı Olgun Yaşlı Çapkın Koku 
··································································································································:························································································································ ~ 



1'. Bovven Rees Messageries Umdal Olivier ve Deutsche Le.;. J Sperco 
ve şürekası Maritimes ~nmm Şürekası vaote Linie Yapar Acentası 

-+- * ACENT.ALICI LTD. -•-
'~-l!~ARD IJHE '1TI .. il ... A u 'V A • 1 BEJ.1.ENİC ıJNEs Lm. BflWfct KORDON RBU &. M ••• B. BAJIBURG AD_!l!~Tiaıc:AAZ.!o· ~E· oı 
-•AIWUOL VE GLASGOV HA .. ,.. n & • BllfASI TEi.. 24fJ TİLLY L. M. R~ vapuru 17 llius- ....... • n 
8'cratA. vapuru ~lal bidayatinde ANGHYRA vapuru 20/22 ağustos LOMDBA- IRJLL llATTl tosta beldeniyor_ Rotterdam, Bremm VESTA (ihtiyari) vap&rU 20/8119 

111t <n.ı.an, Svamea n U'terpooldmı '11IEOPBtLB GAOTbiR vapuru 21 arasında beklenilmekte olup Rotter~ ESTRELLANO vapuru 27 a~ ve HambUJ".l limanlan için mal alacak- tarihinde aat 1 de~ ayDi ıGa _. 
-.ı Çibracaktır. Ağustos tarihinde gelerek ayni gUn fa- Hamburg ve Anversa limanları !çın gelip 2 eyldle kadar Londra ve Hul için tır.. at 23 te Midilli, SelAnik, Dedeaiaç, t.-
'°1'BNıA vapuru 20 eyl61 tarihinde tanbul, Pire, Napoli ve Marsllyaya ha- yük aı..Idlr. yük alacaktır- TBESS.ALIA vapuru 28 ajult.oaauı s tanbul, Burpz, Vama ve Köstıe1K9'e 

... J:.k.wı,ooı ve Glasgcw lpn mal .ı. reket edecelctlr. 8Al.KANL&R ARASI uYBllPOOI. BATl'I eyl6Je kadar Roueulan, Brauıaı .,. hareket edecektir. 

~.. llAftl OPORTO vapuru 30 ağustosa kadar Hemburg limanlan için mal alacaktır. LERO rnotörü 21/ 8 de saa~ 8 de ... ca.. ..-ı.- mannMt WUaJert. Bew *la illallat ve mahlmat i.çia 8'- ZETAA •LOYmBA . . ARCTURUS vapuru ıı eyl61den 17 lerek 22/ 8 saat on yedide PiN, 
~ • ..hm1m Mlrlrwle ..... riMI K .. ı f 111 •· .... LAU.. A. D. KOTOB Liverpool ve Glugov ıçln yük alacaktır. eylule kadar Rotterdam, Brw ft Kodo, Porto F.dda, Br4 ılzi, Valona, 
'9t ""Mt .Jtma 11a-. lw. imla aNT motlL w şcwtgl "--._, ccLO'YCBittt . DEUTSCllE ~ ANTE - LbdB Hemburg limanları için mal ....... hr. Dnç, Gravarıa, St>aJato, Z.., llyume, 
"'-& allmlıt illa T • ..,_ - ft fr . ._ ...... VPmnlll rlat ...... Vapuru 12 Aiustos 939 cumartesi atı- DELOS nplll'll Z3 -tmıt-ta llw· B!!LGRAD motöril 25 eyl4lıılen 2 TriJeMe ,,. Venedile hmelmıt edecektir. 
:-ti' , • .......,_ mir• t 'IELBPON : z 3 1 5 Dil K&t~ gelip 13 atustc>s 1939 burg, Bremen ve Anversten gelip yük ilk teşıine kadar Rotterdmn. BftllmD ,.,. ctrrA Dl BARt mol&il Z4/S de saat 

- MI llea ohmar. paZU' l(lnil mt 12 de: u~- çıkaracak... Hamburg liınanlan için mal aJaoktır. 8 de phrek a)'Di &Un wı& 17 de İstan-
Ptre - Arnavutluk hrnenlan -~ bul, ..._ 

Dubrovnlk - Spltt Venedik ve Triesteye LEV AN'l'Z vapuru 9 iJkielrinden 15 .. _., ~ ~ ve Cenovaya 
barebt edecektir. H. Whittall ve ilk tetrine adar aouerdam, Bremen,,. baıebt ...... au. 

AlfGLO EGTPJ1Alf Hamburg limanları için mal alacaktır. ZARA moe&-tl 2411eleaut13 te ge-
NAb, LDIB şürekası TAHLİYE terek ayni• .. u c1a htmo, 1..ero, 

PİRE MARStı.YA ve PİRE BEYRUT _ __ ACHİA vapuru 25 ağuMosta bekLmi- Kalimnos, İstanköy ft Boclo. hareket 
HAYFA - İSKENDERİYEYE bat TELEFON: 3120 yor .. Hamburg Bremen ve Anversten edecektir . 

• cAJBo cın. LOKs VAPU&~ rHE MOSS·RÔTCRİSON mal çıkaracak ve Burgaz Vama ve Köe- ZARA motörU ZB/8 -ı 8 de ıclerek =-~ ~;~ı::--banke; UlfE UJIİ'J'ED tence için mal alacaktır. ' 29/8 saat 17 de Pire, Kado, Pcıdo F.dda, 
tarihleri LlvERPOOL - GLASGOV VE DEN NORSKE Jl!DDBJ.. BriDdizi, VUooa. Dnıç, aı-•• ..., s~ 

24/ 8/1939 18/8/1939 BalsTOL mttı to, Zara, F'ıyume, Triy.te ve Venediie 
7/9/1939 1/9/1939 ETRİB vapuru 4 eylulde gelip Liver- BA. VSLIN.JE, ası.o hareket edecektir. 

21/9/939 15/9/939 pul ve Glasgovdftll yük çıkaracak ve BOSPHORUS .motöril 30 ~ irAıJA •• ~ .. 
GOULANDRİS BROTHERS LTD. ayni zamanda Liverpul ve Glasgov için 1 eylQJe kadar Diyep ve NOl"99Ç Jimm.. -~ YlflAZIOD 

PİRE mal alacaktır. lan için mal alacaktırliın .. __ ,__ --L VULCANİA moti5ril ~n 14/ 

ı U (Bu vapur Norveç ö.U&mD için --
ııJIBA nı.r.ASn sbrandtsen • No er 31 ağustosa kadar tahmil edeıııeltir.) 9/939 tuibinc1e Mrebt edip 28/9/939 

Lüks transatlantik vapuru ile Pire Llne:. Jfeuyorfı BALKİS vapuru 25 eyl6Jden 28 eyl6- tarihinde Nev1wkla bt.ı......ıelıbr. 

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

• 

OSMAN/YA 
Sirkecıde 
..................... 

8a ller ild otelin m&tec:iri T8dayenin en esld otelcisi 
•• 

B. Oıner Lütfi Bengü 
dir 

44 Senelik teaübeli idareıile bütün mütterilerine 
---..ı• • ..:.. ...... ~ ....... 

Nevyork hattı... HAlFA, tSKENDERİYE - NEV-YORK l k d D' D" k k N li- OCl!ANİA motilril Tıl1 11.a.. 7/ 9/ 
kendiaini Pire - Ncvyork sc:rnhat müddeti 12 gün PBILADELPHIA HATI'I e alanari inıeppcl, lunket ve oneç 939 tarihinde ı.nketJe 25/111'39 tarl-

. man ç ma a aca ır. 
Nevyork -.fuan için humst ~~er.. GERTRUD vapuru ağustos nihayetin- BOSPHORUS motöril 25 ilk ~binde Boenos A;rrate balumıcaktır. 

Otellerinde milafir kalanlar evlerindeki nheti Wmler .. lstanhuW. 
bGth Ege Ye lzmirliler bu otellerde bul04urlar ••. 

Huau.Vetleri çok olan lnı oteli.in fiyatlan da rekabet kabul etmi-
"-r •• aaıle lıittilhıır-

Siz de bu kremden şaşmavın17. 

BALSAMIN 
~ bakuhjl••• reuai rubsatuu 

lıll. ltir fea ve Wlll mamuJWlür. 
8ltttn cihanda em senedir .... U.

, ....... b ......... 

krem Balsamin 
tJ- Wr teallle ......... ... 

~. ıetlrllmlt ,..... ....... a... 

krem Balsamin 
libnıtiai lil ve pıWanhkle delil. 
.. enafam Loadra, ....... Bediıll, 
~>- silsıelJik wtitillerlaııle )'ila
~ kna .......... lairindlik mDkifa. 

'-ıa lr-n.-. oı.etla istat •a.ittir· 

krem Balsam in 
Oe.e ipil Pim, seee Jci1a 1ai:b ve 

....... ..._.,,_,.. ıllbaMs ve ................. 

KREMLERi 

Ilı.~ BALSAMl:N; ö~ ben tuuunl§ hUS6151 ' 'azo ve tüp şeklınde satılır. 
~ KANZUK ECZANBSl BEYOOLU - lsTANBUL 

Pireden hareket tarihi de gelerek, Hayfa, İskenderlye, Nevyork rinden 28 ilk teşıine kadar Dlı9P DeD-
~ Eylfil 1939 . ve Philadelphia için mal alacaktır. kerk ve Norveç limanlan için yük ala- ll01' Ar.Jr ınnntLAlf 

Gerek \'apurların muvasallt tarihleri, GUDRUN MAERSK vapuru 10. 12 c:aktır. DAISE KVJIPANY ili 
gerek vapur mm1eri ve mvlunlan Mk- eylıllde gelerek Hayfa, İskenderiye Nev- o. T. a. r. PYGMALİO~ vapuru !l/8/939 tari-
kında ac:ıenta bir• at.ldlt altına~ york ve Philadelphia için mal alacaktar. ~A motörü 17 ajuatosa doğru hinde gelerek Rotterdam, Amsterdam ve 
Daha fazla tafsillt a1mak için Birinci Gerek vapurların muvasalAt tarihleri. bekleniyor. Tuna limanlan için mal ala- Hamburg limanları için yük alarak ba-
Kordonda 152 oumarada aUllDAL• isimleri ve navlunlan hakkında acenta caktır. ı·eket edacektir. 
wnum! deniz Ac.ntabiı Ltd. mtlracaat bir taahhüt altına giremez. Daha fazla SZEGED motöril Ajmtos acmlanna ULYSSJ!',S vapuru 4/9 tarlhiııcle 
edilmesi rica olunur. tafsi1At almak için R. VRtlTAL ve Şsı. dojru bekleniy 1\ına linwn• için gelerek Rotterdam, Amsterdam, Ham-

Telefon : 4072 MüdUriyet 3120 No.lu telefona müracaat edilmesi mal aı.caktır. Ol'. n burg limanlan için yQk alarak hareket 

Telefon : 3171 Acenı. r1ca oıunur. DUNA rnotörU 7 eyl6le c:loiru bekJe. edecektir. 

FUAR MÜNASEBETİYLE FEVKALADE UCUZLUK ... 
J75 KURUŞA llEZ~RAN SANDALYE .. 

HASAN 
BİC Yll.MAZ 
~•oBİLYE 

KARYOLA 
SANDALYE 
MEŞHERt 

~İ KAV AFLA& ÇARŞISI No. l 1 
FAB&hcASI: 

Vc-ai ~ Jlelhe«•J ciftn Ak 
mı...-...x .. sc 
1 Z KIR 

,..azama dahiWm ve taşradan husu. i 
.,.._ kabul eder .. 

YENİ KAV A.nAllDA 11 ........... HASAN HİÇ YILMAZ MOBİLYA 
müesse9eli : Zt lllUlfa9 939 dBB itibuea bil•••JW mobilJa ewas1 ve billw 
nrileauenln kendi nwnalitı olan sandalye çeptlerincle rekabet kainat eam. 
derecede acmlak yaınnaia ve beher sandalyede yirmi bet kunış iskonta etmek 
smetiyle fld Hraya setmakta oldata ıamılalyeleri 175 kuruşa satmaia karar 
\"erdiğini sayın müıterilerine 1leyan eder ... 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 

niyor. Tuna 1imanlan için mal alacekbr. ~ vapuru 18/ 9 tarihinde ge-

SERVICE MAIUTtllB lerek ~tter~ •. Amsterdam ve Ham-
ROllMAllf burg lı'?anları ıçın yük alarak hareket 

edecekür. 
DUROSTOR vapuru 2 eyttllde bekle-

niyor. Kastence, Kalas ve Tuna liman- Suenslıa O~nt Unlen 
tan için mal alacaktır. VİKİNGLAND motorU 22/8/939 tarf-

DUROSTOR vapuru 30 eyhllde bek- hinde eelerek Rotterdam, Bamburg ve 
le • K~~ __ ,__ Tuna,,___ Skaııdinavya limanları için ,ek alarak myor. UHCUce, n.u11:1 ve lllllllll-

lan l in mal alacaktır. hareket edecektir. 
ç BARDALAND molörU 31/8/939 tari-

.JOBNSTOM V ARREM hinde eelerek Rotterdam, Hamburg ve 
LDIB• LTD. SUndinavya JhpenJ.n için yak --

İNCDfOBE vapuru 27 alw•stosta Ureket ecleeektlr. 
8urpz, Varna, Ka.tıence, Sulina w Ka- BORELAND motöril 13/11131 tD 
las için hareket edecektir· hinde gelerek Retterdam, Hamburg ve 

Vapurlana barekM tarlhlerlyle uv-~'" Norveç linmı1arı için 
hmlardakl dei1911rffkle..._ ..,._ m• y6k alarak harebt edecektir. 
suliyet kabul etmez. SAGOLAND motörU 28/91939 tarl-

0.... fazla tafsUlt tem ATATtnllt binde plınık Botterdam, lfemMna ,. 
caddeli 148 No.da W. F. Hemy Vaa Der Sbndinav,a ı..._..... içia yak aı..k 
Zee ft Şa. Vapur ..,..tahin>• mnr..- ı.nbt eclec8ktiır. 

at edilmesl ra o1wwr. Kfll.UQA ...... _. 
'l'BLEl'ON : ...,/1111 ,, ...... , •• 

LBV Alft' .apara 21/1,1111 tat ! t Det F orenede geleıelt Anftn, n..aı " a.-a. 
rmınhın için yGk alarak 9-ebt ..... 

Dampskihs - Setskab cektir .. 

-~- SERYICB MARlftlfB 
C:OPBlfRAGU llomnaln SmnpcınplSI 

ON BEŞ GONDS em llUNTAZAM PZL!Ş vapuru 1 EylGI 9SI tarflllncle 
savtsı.a beklenmekte olup Malta, Cenova ft 

Marsllya llmaıılarma yQk ve yolcu aJa
ANVCRS - ROTl'CIU>AM - DAN&- rak hareket edecektir. 

MARKA - BAL'DK - slL\NDINAvtA Hollanda Auastlll'Cdya 
S/ s. ALGARVE Ağustosun son Haltı 

BAŞTURAK Büyük Salepçioilu hanı karJısmda .. 

. . 
' - .. ,. f: .. • ' • ... 

haftasında yük alacaktır. SPRINGFONTEfN-\.apuru 30/91939 

' 

TUNts motörü Eyl\ililn birinci hafta- tarihinde cAwsturalya ve Yeni Zelan
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SAHiFE JO rE'NIJlSI 

Macaristan mih • 
mı 

Nazırı Macar Hariciye 
Ciano ile görüştü. 

Kont Ksaki Romaya gelir gelmez derhal Kont 
iki nazır birlikte Mussolini' nin yanına gittiler Sonra 

s • 

Almanya Slovakyayı işgal 
ve tahkinı edebilecel< 

Bratislavada 

Bratislavadan bir nıanzara 

Bir Alman askeri kumandan· 
lığı teessüs etti. 100 ,000 kişilik 

Slovak orduıu Almanya 
Emrine verildi 

Berlin l 9 (A.A)' - iyi hab er alan Diğer cihetten cAlman bahriye gaze· 
mahfillerde ıöylendiğine göre Slovakya tesi> Alman ve Slovak askerleri arasın
topraklannın Alman orduıu tarafından da teatisini tanzim eden bir kararname
lfgal ve tahkim edilebilecek olan kısmı- nin metnini nC§retmektedir. 
nın tahdidi için Almanya ile Slovakya 
arasında bir itilaf imza edilmiştir. Varaova 19 (A.A) - Alman - Slo-

Bir Alman askeri heyeti Bratislavada vak muahedesi hakkında tefsirlerde bu
bulunmaktadır. Heyet daimi Alman as- lunıın Polonya hükümet mahfillerinde 

malzemenin takviyesine yardım edecek
tir. ihata ıiyasetini tak.ibedenler garp de
mokrasileri deği], Alman1ardır. Po1onya· 
lılara taarruz etmek üzere değilse hile, 
sarahaten onlan korkutmak maksadile 
ecnebi bir memleketin işgaline ihata ke· 
limesinden ba~ka bir isim verilemez. 

keri heyetinin ıre salahiyetlerini tesbit şöyle denilmektedir. · Pnris 19 (A.A) - Ekselsior gazetesi
edecektir. Alman - Slovak askeri ittifakı esasen nin verdiği bir habere göre, Slovakyanın 

Bratislavada bir Alman askeri kuman- çoktnnberi fiilen mevcut bir vaziyeti tev- hükümet merkezi olan Bratislavada bir 
clanlığı teessüs ettiğine dair Times tara- sik etmektedir. Bununla beraber bu itti- Alman kumandanlığı kurulmuştur. 
fından verilen haberlerin aslı bu olduğu fak, Polonyayı ihata etmek gayesile Slo- 100,000 ki:ilik Slovak ordusu Alman-
ayni mahfillerde ilave edilmektedir. vakyada bulunan Alman kıtalannın ve yanın emrine verilmiştir. 

Gerginlik son hadde .. 
Pek yakında ya harp veya sulh için 

bir karar verilmesi bekleniyor 
Londra, 19 (Ö.R) - Bu sabahki İngi- ların da 43 ü tahliye edilmiştir .. Bittabi yahati, Mussolininin İtalyan ordusunun 

liz gazetelerinin müşahedesine göre Al- bunlar adliyenin emrinde bulunuyorlar. şefleriyle görüşmesl, Almanyadakl aon 

manya - Polonya gerginliği son hadde Nihayet, Polonyadakl Alman ekalli- askeri hareketler, Alınan matbuatının 
vasıl olmuş bulunmaktadır. Bu vaziyet yetlerinin fena muameleden kaçarak Polonyaya karşı hücumlarının gittikçe 
karşısında pek yakında sulh veya harp kitle halinde Almanyaya iltica etmekte şiddetlenmesi..• 
hakkında kat'1 bir karar verilmesi bek- olduğu hakkındaki haberlerin uydurma ~yettar Fransız mahlellerinde İn-
lenebilir. İngiliz gazeteleri, Varşova hü- olduğu beyan ediliyor.. giltere ile Fransnnın büyük bir sük<t-
kUmetinin gösterdiği mükemmel itidali Paris, 19 (A.A) - Mihver devletleri- tl ha k t ttikl . zikredil h 11 . . . . ne e re e e en ve en u-
sitayişle karşılıyorlar. nin geniş diplomatik faaliyeti hakkında . . . .. . 

Roma, 19 (A.A) - Siyasi İtalyan ma- tefsirlerde bulunan slaah.iyettar Fransız dıselerin yenı t~~dit t~bbuslerıne ~~: 
hafilinde, Polonyadaki Almanların müş- mahfellerinde şöyle denilmektedir : ya k.uvvet. ~~~lerıne ~eWJ~t eı:ıgı 
kil vaziyetine ve Polonyarun harp hazır- ·İngiltere ile Fransa nerede vukubu- takdırde gıriştiklerı taahhütten yerme 
hklarına ~aret edilmekte ve dünya sul- lursa bulsun her yeni darbeye şiddetle getirecekleri söylenmektedir. 
hunu Varşova hükümetince gösterilecek mukabele etmeğe azmetmişlerdir. Vaz.i- İngiltere ile Fransarun vaziyeti sara
iz'ana bağlı bulunduğu beyan olunmak- yet ciddidir .. Aşağadaki h.B.diseler Lond- haten tesbit edilmiştir. Bu vaziyette bir 
tadır. ra ile Paris son derece milteyakkiz bu- değ~iklik yoktur : İki memleket ne şe-

Macar hariciye nazırı Ksakinin ziya- lunmalarını istilzam eylemektedir. kilde olursa olsun her darbeye mukave-
retine hususi bir ehemmiyet verilmek- Kont Ksakinln Almanya ve İtalya se- met etmeğe azmetmişlerdir ... 
tedir. Ksaki bugün Budapeşteye döne-
cektir. 
Diğer taraftan bugün Tiranaya git

mekte olan 1 talynn hariciye nazırı Cia
no da pazartesi günU Romaya avdet 

edecektir. 
Danzig, 19 (A.A) - 14 ağustosta Dan

zig limanını teftiş ettikleri esnada Hit
ler aleyhine bazı risaleleri kaçakçıhk su
retiyle şehire sokmakla itham edilerek 
tevkif edilmiş olan iki Polonyalı gümrük 
müfettişi ile şoförleri tahliye edilmiştir .. 

Polonya hükUmetinin bu tevkifleri o 
zaman şiddetle protesto ettiği hatırlar
dadır. Mevkufların tahliyesi dün Cho
daki ile Greiser arasında yapılan bir 
mülakat esnasında kararlaştırılmıştır. 

Berlin, 19 (A.A) - Alman matbuatı, 
Polonyaya şiddetli hücumlarında devam 
etmekte ve orada oturan Almanlara ya
pılan muamelenin tahammül edilmez bir 
hal nldığını ynzmaktadır. 

Gazeteler, Alman oldukları için kitle 
halinde yapılan tazyik vak.alarmı saya
rak bu vaziyetin artık devam edemiye
ceğine işaret ediyorlar. 

Varşova, 19 (A.A) - Alınan kaynak
larından çıkan muhtelif haberler tekzip 
olunmaktadır. 

Evvela, Katoviçteki Alman konsolos
luk memurun katilinin işkenceler neti
cesinde öldüğü, kansının tevkif edildiği 
ve oğlunun da pençereden atıldığı .. 

Yine tasrih olunduğuna göre, casus 
teşkilatının meydana çıkarılması üzeri
ne, Almanların iddiası gibi bin kişi de
ğil ancak 76 kişi tevkif olunmuş ve bun-

Bitlerden 
Musoliniye 

HUSUSi MEKTUP 
Macar hariciye nazırının götürdüğü bu 
mektupta Föhrer Duçeye Danzig'i Nu

renberg konferansından evvel ilhak 
edeceğini bildirmif ..• 

Paris 19 (A.A) - Avrupa vaziyetini 

tetkik eden Figaro, diyor ki: 
Her tarafta müsamaha edilecek had

lere varılmıştır. Fakat ne Fransa ne de 
lngiltere ve Polonya hiç kimseye taarruz 
etmiyecektir. Karşı taraftan tecavuzu 
nutuklara ve sözlere inhisar ettiği müd
detçe yerimizden kıpırdamıyacağız. Fa· 
kat bir taarruz mahiyetinde yapılacak 
ilk hareket, bu nerede olursa olsun, mu-
knbele derhal, umumi ve merhametsiz 
olacaktır. Çünkü bunu izaha hacet yok· 
tur. 

Ekselsior şu haberi vermektedir: 
Cayet emin bir menbadan öğrendiği

mize ııöre, Macar hariciye nazın Caaky, 

Hitlerin bir mektubunu hamil bulunu
yordu ve bu mektubu dün Mussoliniye 
vermiıtir. Hitler mektubunda, Danzigi 
Nüremberg nutkundan evvel Almanyayn 
ilhak arzusunda olduğunu bir kere daha 
teyid eylemiştir. 

Epok gazetesi de, ~öyle yazıyor: 

Hitler sözlere değil icraata inanıyor. 
Esaslı ve kat'i icraat müttefik Fransa, 
lngiltere, Polonya, Türkiye, ve Sovyet
lerin hiç bir halde ayrı sulh imza etmi
yecckleri teahhüdü olabilir. Eğer Alman· 
ya ve ltalya müttefiklerin hepsine birden 
karşı harp edeceklerine ve bir kısmını 
ezdikten sonra diğerlerine sulh teklif 
ederek muhaaematı istedikleri zaman 

Budape§teden bir manzara 

Danzlgde son vaziyet 
Bir taraftan müzakere olurken diğer 
taraftan şehirde harp hazırlığı var 

yor ki Alman gazeteleri yalan ha~ 
ri istismardan çekinmiyor ve beytl daJl 
lel vaziyetin vehametini karın}arlfl aıı' 
gizlemek için de mutat olarak yal et· 
müracaat ediyor .. Almanya ile SovYde
ler arasında bir ticaret anlaşması ak }>a· 

dildiği şayiası bu mahiyettedir .. J3ıl }.iP 

herle, Rusyadan gelecek erzakın J3cl'pt• 
inşe mağazalarını doldurulacağı ve ;s
lığın zail olacağı ümidini uyandırrnalc 

Roma 19 (A.A) - Kont Scaky'nin 
bugün Romadan ayrılacağı ve kont Cin
no Tirana yapacağı seyahati tehir et
miyeceği haber verilmektedir. 

F..cnebt müşahitler beynelmilel vaz.i
yetin vahameti dolayısiyle kont Scaky
nin Rornada uzun müddet kalamadığını 
beyan etmektedirler. 

Roma 19 (A.A) - Eyi haber alan 
mahfillerde söylendiğine göre, Macaris
tan Alman - Italynn askeri ittifakına gir
mek üzeredir. Kont Csaky tarafından 

Romaya yapılan seyahatin hede.fi bu 
meseleyi müzakere etmekten ibaret ol
duğu söylenmeJ..-tcdir. 

Roma 19 (A.A) - Havas: Alınanya
nın tahsis etliği tayyare ile dün saat 
15 te Romaya gelen Macar hariciye na
zırı Csaky, Mussolini ile Ciano da hazır 
olduğu halde dört saat süren bir müla
katta bulunmuştur. Kont Csaky, ihtimal 
bu akşam Romadan ayrılacaktır. 

Romanın siyasi mahfillerinde, bu zi
yaretin bu kadar kısa sürmesi bazı ha
diselerin pek yakında vukubulacağına 
atfedilmektedir. 
Diğer taraftan, alelacele yapılan bu 

ziyareti mevzuu bahis eden aynı meha
fil, vaziyetin karışık ve tehlikeli oldu
ğunu söylemektedir. 

MezkQr ziyaret.in resmi hedefi bilin
memekle ve baz.ı §ayialara göra esası 
Macaristanın ltalyan - Alman askert it
tifakına girmesi teşkil etmekle beraber, 
siyası mehafildc, bütün Avrupa mukad
deratının mevzuubahis olduğu ve bu 
mukadderatın çok karanlık gözüktüğü 
beyan olunmakta.dır. 

Maamafih bazı kimseler, Macaristanın 
ve bilhassa ltalyanın enternasyonal ger
ginliği azaltmak için bir teşebbüste bu

lunmaları ihtimalinden bahsedilmektedir. 
Paris 19 (Ö.R) - Alman hüküınet 

erkfinı Macar hariciye nazırı Kont Ksa
kinin faaliyeti hak.kında iki gündenberi 
bazı tebliğler ve tekzipler neşrederek 
wnumi efkhı şaşırtmağa çalışmışlarsa 
da muvaffak olamamışlardır. Macar ha
riciye nazırının Salzburgtan ansızın Ro
maya hareketi ve bu şehire muvasal~
tinden bir saat sonra, Kont Cianomın 
da iştirakiyle, B. Mussolini ile görüşme
si bu seyahatin ehemmiyetini göster
mektedir. 

Tabii Romada bu hususta büyük giz
lilik muhafaza edilmektedir ve şimdilik 
ancak bazı faraziyelerle iktifa olunmak
tadır. Alman hariciye nazırı Fon Rib
bentrop Kont KsaJ..;ye mihver siyase
tinde Macaristana verilmek istenilen ro
ıu bildinniş ve bir hafta zarfında cevap 
verilmesini istemiş. cDeyli meyl> gaze
tesinin istihbaratına göre Macar harici
ye nazırı istenen teminatı vermiştir. Bu-

nun bir askeri ittifak mahiyetinde mi, 
yoksa Alman kıtalarınm Macar arazisin
den transit olarak geçmesine müsaade 
şeklinde mi olduğu malum değildir. 
Diğer bazı şayialara göre Kont Ksa

kinin ı;eyahati Danzig meselesini sulh 
dairesinde halletmek için totaliter dev
letler tarafından sarfolunan gayretlere 
yabancı değildir. Fakat bu da bir fara
ziyedir ve belki esassızdır. 

Muhakkak olan şudur ki: Macaristan 
birinci derecede ehemmiyeti haiz bir 
karar vermek üzeredir. Budapeşte ga
zeteleri bu kararın ne mahiyette olacağı 
hakkında kafi derecede sarahat verme-

temişlerdir.. git• 
Almnn gazetelerinin yazılarına JJ

tilCçe daha fazla şiddet vermeler!,_ "'11' 

mnn hükümeti için geri dönmeği ~ ., :es· 
sız kılacak dereceyi bulacak mıdır· 

mektedir. Macar hükümet mahfilleri de hjsSt" zı ecnebi mahfellerinde bu endişe 
ihtiyatlı davranıyorlar. Bununla bcra- dilm' d ~ldir . . ıyor e0 u •• _ _,._ 

her beynelmılel vazıyet karşısında Ma- ı B 1 be her b "dd t tngUt~-
A • unun a ra u şı e , _ ... 

car nokta.i nazarı wnunu bır şekilde res- I F _e fk~--· be"ecsv-
tl 

"zah d'lmişti. ve ransa umuılil e =uu ~ .t 
men şu sure e ı e ı : 1 k t k · · B G"bels af dan }tw· 

M . Ital Lehistan Al ap ırma ıçın . o tar ın ., c acanstan, ya, · ve - .. kr i de ' 
il d ta 

. b' uY• d t lanılan mutat usuldur .. Demo as ()-
manya e os ne ış ır gıne evam e - 1 tl . b"' .. .h . ll . .. d gDı 

k b··ıu· d 1 tl 1 ·· b tl e erı utun ı tima erı once en ·' -me ve u n ev e er e munnse e e- .. lm ldukl d kuVVev-" 
rini ıslah eylemek arzusundadır. Teleki nune a ış 0 arın an ve ....ıbi 

rine emin bulunduklarından bu IY't 
hUkUmeti, Macaristanın mukadderatını u}\l • 
otomatik bir c:ekilde bagylıyarak meselA manevralar beyhudedir. Ufukta b. ti 

'S • ı b.. .. bil d kr u ,,a'J)re bir ittifak muahedesi imza ederek. ha- ar uyuse e, emo as er Jd• 
reket serbestisini ve memleketin istikla- 1 ay~ soğukkanlılıkla karşılıyacak r:neV 

Jini tahdide aslA mümasil değildir. Fakat 1 dedirl~r.. . . . . ın' 
mevcut muahcdelerin kadrosu dahilin- Berlin gazctelen şımdi Danzıg . of" 
de Macaristan bütün devletlerle eskisi lesinde Alman şerefinden bahse<ii)' ıtı 

• · aw 
gibi iş birliğine devam edecektir.> ı lar. Bu yeni teze •Kuryer Pozan•' P 

Londra, 19 (Ö.R) _ Röyter ajansının Polonya gazetesi şu suretle en iyi ce,,ş 
öğrendiğine göre bugün öğleden sonra vermektedir : J1tlİ 
Danzigde Lehistanın umumt komiseriy- •Polonyaya karşı fütuhat enıe~\ııt 

h kl ·· t k · · · b' delil 1 
le serbest şehir senato reisi Graysle ara- a ı gos erme ıçın yenı ır şeref 

sında yapılan görüşmede gümrük mese- edilmiştir. ~anyanın şerefi! .~u. V 
lesinden başka Danzigin statüsü mese- namına, Danzıg, Pomeranya, bu~ şl• 
lesi de tetkik edilmiştir. Fakat statüme- histan ve Silezya Almanların h~il-"'ıı 

t · l' · · r Al l Lewst-selesinde müzakerelerin bir çıkmaza ına gırme 1 ımış... man ar, . dl 
daldıb't istihbar edilmiştir. 1 karşı hattı hareketlerinde, ancak şiJil ğt 
Diğer taraftan askeri hazırlıklar de- bu Alman şerefi kaygusunu ıussetın;IY 

vam ediyor .. Serbest şehir hududu bo-: başladılar.. Geçen marta kadar, fo e<Je
yunca siperler kazılması faaliyetle iler-' ya - Almanya ademi taarruz muab ~ 
}emektedir .. Dikili demir tel şebekeleri-1 si mevcut oldukça, şimdiki hud~~ ,ıt 
nin yerleştirilmesi bitmiş gibidir. Dan- t Polonyanın asırlardan beri kendisiJl efi• 

1 "d 1 · lm Alman şer zig şehri etrafında hususi bazı mevziler ı arazı e yer eşmış o ası ··pııt· 
a ılm•c:tır. Bunların tayyare dafii top- ne muhalif değildi .. Şimdi de hiç ŞU L>f.' 

yp 7 ı · b . Alm r··dah9 J ..... lara mahsus olduğu tahmin ediliyor. sız u vazıyet . an şere ını crefi de 
Danzig ve Alman gazeteleri - Doktor la yaralamaz.. Esasen Leh § 

Göbelsin korkutma planı mucibince -1 müteyakkızc:lır. • l:)alıSt' 
Polonya aleyhindeki hücumlarına de- . Bu esn~da ~ker tahşidatından stovsl'' 
vam ediyorlar. Bunlar bir dörtler kon- 1 dılmektedır .. BıJhassa P~lonya -~ 
feransı fikrinin mihver devletletinden ya hududunda bu tahşıdat e~ )tijili• 
gehnediğini iddia etmektedirler. Halbu- tir. Bazı haberlere göre 50 bın g.o)'' 

ki bir kaç gün evvel Almanyanın resmi bir kuvvet orada toplanmıştır. ~ tıJı· 
hf 11 · d d" t d 1 t da bir ile hududun diğer noktalarında 1 o)'ıı ma e enn e or ev e arasın 1 po o 

k f · t• iht" li d '·ahse şidattan bahsediliyor .. Varşova, datl 
on eransın ıç ımaı ıma n en u - , ıarafııı 

dilmekte idi. hududunda Alman kıtaları ılciığıt11 

Al t 1 . . p l kara normal olmıyan hareketler yap tletill 
man gaze e erının o onyaya ~· b h elce 

h .. ı d · diki ak tı Polonya kabul etmekle beraber, u ar -"' dC-ucum arın a ~ım n ara • j • • • •• ılacw-

d Al 1 k . k ldıgıy ı"d mukabıl tedbırlerı luwmlu k d dıt" a man ara arşı ış ence yapı - r n a 
diasıdır. Bu hususta en kaba yalanlar- recede geniş olmadığı müta ansı bll' 

. . l l Bunw1ln beraber Lehistaıun garl' dıııl 
dan da çekınmemektedır er. Mese d An- h ıJ<larJJl 

· · "k . 1 dutlarında Almruı1arm azır bt" 
durdurnmıyacaklnrına, sonuna kadar, grıf gazetesı •Korkunç suı ~astta hır A - y • • • ··adettcJl 

·· · · · f dogan vahım vazıyet hır mu 
son şansa. son nefese kadar çarpışmk man muhendısının Polonyalılar tara ın-ı . .. . .1 1 ıştır. 

b d k l ki k 1 d h tl k tl. b lı y altınd ltı rı daha mahsus hır şekı a ın • 
mec uriyetin e a aca arına ani o ur- an va şc e a l• aş gı a a • k rı 

ıarsa. belki o zaman felaket işaretini ver- sUlun1uk bir haber vermişti ve haber Ik 1 Alman as e 
mekte tereddüt ederler. şöyle bitiyordu : 
övr gazetesi de diyor ki: •Almandı, binaenaleyh ortadan kalk- Yanlışlıkla Fr~sız 

Berlinde bilinmelidir ki, Fransa ken· ması mukadderdi!• hududunu geçnuŞ•• j\jtıtlsı' 
di kuvvetini ve müttefiklerinin kuvetini 15 ağustosta filhakika bu Alman mil- Berlin, 19 (A.A) - D. N. 13· dudılflıJ 
tamamiyle müdrik olarak hadisatı derin hendisi öldürülmüş ve ancak bir hafta Lcidingen civarında, Fransız hu Jlletl' 
bir sükunetle takip etmektedir. Fransız sonra defnine müsaade eclilmiştir. Adli yanlışlıkla geçen Alınan ord~~~kçusil 
hükümeti mesuliyetlerini ve memleketi formalitelerin uzun sürmesi buna sebep sup iki kişi ile bir Fransız gurnğunıl vil• 
namına giriştiği teahhütleri tamamiyle olmuştur. Çünkü mühendis bir aşk dra· arasında bir hadise vukubuldu 
mlidn'ktir. mının kurbanı idi .• Bundan da görülü-


