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Fon Papen yarın Almanya
dan latanbula dönecek 
latanbul 21 (Hususi) - Tayyare ile 

Berline giden Alman elçili Fon Papen 
çaqamba tünü yine tayyare ile memleb
timize dönecektir. 

·----- --' 

Trakya manevraları dün bitti 

Ev velki Trakya. manevTa.lanndan biT in.ti ba. 

Milli Şefin Huzurunda 

General Cahit Taner 
Spor ve gençlik işlerj etrafında 
''Yeni Asır,, a beyane1:tta bulundu 

940 olimpiyatlarına 
maçları hakkında 

iştirakimiz ve 
henüz karar 

iki gündenberi şehrimizde bulunmak- ne kadar düşünce ve mefklire birliğine 
ta olan beden terbiyesi genel direktörü malik olursa devletin istikbali o kadar 
general Cemil Tahir Taner, dün Yeni sağlam olacağına şüphe yoktur. Bu ga
Asır spor muharririni kabul ederek be- yeyi temin etmek için gençliiin esaslı 
yanatta bulunmuştur. Spor sahasında bir disiplin altında teşkilAtlandınlması 
ve spor gençliği arasında disiplin ruhu- devletçe zaruri görlllmUştUr. Parti nl
nun tesisine ciddi gayretler sarleden zamnarnesi ve beden terbiyesi kanunu 
general muharrir arkat:la§ımwn muhte- bu teşkilAtı emretmektedir. Ve bUtUn 
lü suallerine aşağıdaki cevaplan ver- gençleri de bu teşkil.At içinde fizik ve 
miştir: moral kabiliyetlerini yükseltmek için 

- cEvvela Izmir matbuatının ve Iz- faaliyette bulunmakla mükellef kıhnak
mir matbuatında spor yazıları yazan ar- tadır. Bu teşkilatın birlikleri gençlik ku
kadaşların beden terbiyesi teşkilatını 1üpleridir. Eskidenberi mevcut olan ve 
hüsnü niyetle karşılamaları ve onun beden terbiyesi kulübü, jimnastik kulü
mesaisini kolaylaştıracak surette genç- bil, spor kulübü, idman kulübü ilh .. 
liği tenvir edici yazı yazmaları şayanı isimlerle anılan ve cemiyetler kanununa 
memnuniyettir. - SONU 4 tlNCO SAHİFEDE -

Milli Küme 
alınmadı 

Genet'al Cemil Ca.hit Taner 

Gençlik Türkiyenin istikbalidir. Bu ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
gençlik devletin yüksek idaresi altında : 
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Uzüm Bayramı 
Her sene Fuarımızın açılışını ta-
kiben yapılan Manisanın bu güzel 
bayramını dün Ticaret vekili açtı 

• 
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Mahrukat kanununun 
tatbiki için çalışma ar 

Fiatlcr tespit ve ilan edilecek 

~ $EHiR HABERLERi. 
Hakemler l · jearet V ekiİimiz 

• 

ı Bahtiyar 
Türkiye 

---..f:r·-----
Diin~ hasretini 
~eııııtı ftrızıır oe sttd" 

~~~~E=~1====t: imŞit~~:i0v:d~~:~k Bütün ihracatçılar1a bir lçlnde~._:._~-~-------
bik edileceği yerlerile Ye kaauıum şil- sat vekaletiyle Eitbaılka bildirilir. Eti- g 
mulUne giren bina n mff ehnlıe Y• o.ak bu mahallerdeki no'banhn ikmal Beden Terbiye.il Genel ~ h b• b l kt - BAŞ'l'ı\JtAFJ 1 lllllCİ sA.l(iFED -
k.ılması mecburiyet altına konma. mabru- eder. ğünce baz.ı.rlaıarı ırükse'k bakım 'ko~ as 1 a yapaca ır . . ·ı . sürülclii-
kat ile bunları y~'--·a maluu.s ~ Her nevi 81 k.ömilrii, antrasit, !in.it, tcsi tnliınatnamesi meriy.:et ıneVkline gir- ju\en bu.a endi elerın 1 erı ı·nın11ı1 

GANUJ "'u d .. rül - t'° Sanayı P a 
1ar hakkında yapılaca1t muamele hu n1- tmp gibi tamı halde maden kömürle- miş ve 'hakem komiteleri İstaribul, İz- . :g ~ go .m~§ u. . • aslna 
zamname hUkUmlerine tabi olacaktır. riyle kok, yarı kok gibi muamele gör- mir ve Ankarada faaliyete geçmi

3
'tir. Ticaret vekili B. Cezmi Erçinin dün ehemmiyet atfedilmektedir. Toplantı bir kendı kcndımıze benerlı~ n:1~" ~ 

Etibank her sene Eylül ayı içinde .ap- müş kömUrler ve btınla:dan biri~ ~- İzmirde tahrir? imtihan geçiren ha- ~.~ .hafif hh' :rahatş.ızhk ~ ~vi ~iisababe ,eklinde ~~ 1.akm alanlar ~ maddeler~~ 
ğıdaki hususları lkhsat vekWeiine bil- bi işlenmiş şekilleri tdhın maddelerıdir. kemleri.o Jifahi imtihanlan yakında ya- ur.erme, Ticaret oclumda mubrre:r :IJı.. ihtimalle Veldl ~ p-~ A~lian n 
direcektir: Havapzı, petro]. petrol müştakla.r.ı, pılacakbr. Bıı i_şe oeza.re.t edecek olan raeatçı]ar top1antw ~· lı ca1dan " ~ ~-!~1s1 iunw ıaoruyo@&. . · · ,,,. 

A - Ihtiyacı knrşılıyacak mahruka- taş kömürü ıveya linyit d.istilfi.syon müy yüksek hakem komitesi fız.asından bay Toplantı bµgün .saat U de~. unmılannı ifade ~yeceltıiı'. Bugijn tle:r k_endiler-oı •• ,_.. 
tın nevini, fiyat ve temin ~ekiller.ini; takları ile artıkları ve elektrik dahi tes- D.a.cy.al şebrimire gelmiştir. Veltil saat ll de,, ınlsafir buhmduldan Halen çalı;ılan dı§ pi_y.asalarda fil' dJf tenni ir. Meı:nie'ketm • t;~1j""f,lllY 

B - Mahrukat kanununun birinci bin maddesi olarnK: kullanılır. . Şifahi imtihanlar yarın ve 30 ağustos Irmirpalu otelinden çıkarak WAyete, ıti~e her hmı'1 bir ~ ki.saf ederken itbat\t lhatı ~ . ...vi 

dd
n.i ı'le •~c 1 •t ol --L-.1--t Mahru'kat .kanununun §Ümuliıne giren .ı.. ~~ı . t ... .., ..,. ] cak kumaoAan1ığa w Partb'e ;giderek r.iya- menuu'.bahs olmadığı bey.an ıe&lın.e1si~ fa ıuğ~f. baa:kil o '3.a, ıePJ--

ma '"- ""'w unan ~uı. ya- . 'k l lam lhülA ÇArşnnwa 6 wu erı saa ~ ue yapı a - . • • . . . • 
kacak ~aiti eıwsaf we fiatlermi· %eytinyağı fabrı a an p ut sası, tı Y ~ imtih • . tanların retlerd.e bulı.ınmUjtur . dır. öt~ ey;ı ti~ n iktıslat mü· !bir y.iibıdm.e koy.dejlemışbt· -J.• 

. ' valeks (Meyan kökü bah) çıkaran fab- . r... ~ 1 ana .. gırmemış 0 
Buglin TU:aret odası sıdo.n.wı.da Tica· nasebetler te.siı ıeyleôiğim'iz. roen:ile:k~ Satabilmek, mak, ~k ~ 

?hsa .Mahruka~ ~e .t.eshın vasıtaların~ rikalar, çırçır fabrikaları, mobilya ve ımtihanlan da 24 a~us.:os ~~l be ve ret vekiliııhl riyasetin.de ihracat tacl.rle-- terle ıtlcaretiml7.in dab.~ zipde ~ ımak ıkabiliyederinJ IDJcipf ~· 
istı U ve tevr.ıı ı;:ıu alman tedbirim ~ imal iCdcn fındık cev'~ çeltik 26 :eğustos es.ımartesı günlerı ıuo gc mer- t-:ı:.. <Lir-- ·~~ ... 4 • 11..'.tı.,.m, &..!.- ~..rıı- :<U-A:.. o:...11...•:_~ .. ~ b !J.: ,_.er,· 

. • __ 
1
_ b.azıd kbr . , , u.. . nd ..A... alt1t Tw.u.1 yapacaıuan ~,.._.,,uya ıu.I';.- ıuır sayanı ıattU ~vo• ...... C~· J1;1ın:1uılW ıtamamııy.an u ~~a-

ve satış :ı.çın .J"l'UGM. 1 ı, ve emsa1i mahsulleri 'kıran ve ayıklanan keü e ~apa.uıC ır. lb lf da uU. .,~ ...... 
Eti bank, mahrukat kanunuw.uı .§ÜmU· fabrlka ve m~erle bunlar ~ibi ies- Amell .iıntihanlar 28 ve 29 ağustosta K • h 1 b• 1 • "" ~ UJD!' ıır ~ omuz OJ? bui_.. 

lUne gir~n yerlerin mahıclmt ve teshin hin ıruıddeSl olar.ak kullanılabilecek ar- bölge·~·akcm komitesi ~nünde y.apıla~nk uru meyva 1 racatçı ar ır ıgı = ıs.unnı dde tmı§ ,_ 
vasıtalariy1e bu ~.asıtalanıı kunıhnn ve tık 1'tra'kan fabrika1ar bilumum arb"lda- we bütün lhakemler hu ımtihanlara gırc- ıe__ •• __ .,... ·.Jl--d 
· l tilm 1 in ı · · ml ..:ı..:ı l · t- kt· ~ıayJ umıatı.Jmz.ın genı~~-~ ış e e er e uzu u mauııe en sa rını teshin i!fin kullaruıbilirler. ce ır. y ı • b •• U9l8 .inde ıith~ 
ma~ veya sattı~ ~ere tefkil edece- Ma'hrukat kanununun birinci madde-- _.,.,*_ apı an nızamn ame u ''yük 1bı.i1mın3 eıkaddürn ~t 
ği a.ıan veya bayilıklen veya alınan tcd- siyle yakılması mecburi tutulan madde- B z •• b d · • cnu:., · " iP"" 
bhieri o ,.erin en b~ mülldye lmhi- lerin t.u~turulııuı. ,için çırn, .odun, tah- n. u ey en J il JJ ıann eYj)'Y.esJJle lapıştır ~ 
ne blldlıeoekt.ir ta parçası ~ahut .Yerine gi)rc ~. fmdık k •• t t d • k 1 k VAW)'d: v.abiyle mri .tiri.il~ e ,,...t 
EV1ıank yü-ı,.ması med>ud mahruka- kabuğıı, p;unuk -ornı ve emsali artık- m ak bereleri ume çe as 1 0 unaca ~&f.idir~~ni fiileP 

tın. :soba V8 :sair teshin v.uıta1amım ve hır tutuş1urueu madde olarak kullanılır. AtatUrktin vaiidelc.ri nn. Zübeydenin Oaha ~wıı cih~: 
banlann kttrWııp ijletilmrlerine füwm.. 71utufl.uııucu madcieler. $'alruz y.a~l- So1\u1-"-uuud·ı meydana getiı".ılmekte 1 ço,. 
1- 1 • ~:-d~ ... ~- ak & .Ktl. ' ' s· ı· '-' e t •t tt• "'• h dl d d roaya, imara muhtaç meVZU afi, 'hr ~ ft'LPeznenm ~™Ye tel- masımeebudmahıuketlabirlikfcOW ~ nk'bc ;1 • • ilunmaktadır ır ıgın espı c ıgı a er en un k ti 
bit ederK miifMdat1an ile bidi1de Jldı.. ~aki nlSbcl dahil.iru1e «ullarulaeak- oB ·-~n .. krc e~_ .. ımb~r _:°""'tesis ed.iİ~ ~tir. lmalibmJZ ~~ twr~ . ıs }dl' 
mt .,.1r1Jetiwe bba1 ecJilm azami -tıt tır. ur;.ıua mu cmmt:ı ır jl'-- J d _I • ı k salaa.mız wt~p. o~ ıştıra • -
fiatlerimürabtbmmumm t..fWkediJ,.. Tt'bil antrasit köJrriiründe yüı küoda miş 'Ve etrafındn'k'i ~rma~ar boyan- satış yapa D ar ta~ e tıl ece bitiyetimiı: hıVffedearuk, ithalatı 
:melde oJduJu ~· ıeıl~ ilin ed.i1ea 2t kilo. kok. io'art kDk i!Wmürlf:rirıde ıee nu~d !.~rc~ln am: anşaatı d.a pek İzmir kuru meyva ihracatçılar birliği lık temin eylemek ve binnetice satışlara ma: aa 5o'ğal~caktır. 1111sk 
~ talim :eya ~ ilb kiloda 15 ki1D tataştmucıı dde. yn ın a ı o unacn tır. için yeni bir nizamname haz.ırlaıı.ıxuş t1e .fllienk ~.ermektir_ lthalat ve ıhracahn artm~sı a der' 
... ,..,..ldır. Tuıu,tumc.u ımıdıile mlkian rmıaneıı -*- birliğin çalışmaları ibu surıetle nizam el- 'Birlik, 1-şlangıcuxlan ı5911una kadar ve s:ıtmak bıd~tleri~in mıyal'J V'h" 

TESUJlf MADDl!LEBI miktan ~ek üzere hir ka:ı itlik- K ültürparkta tına •hnıruftır· m~mııarnenin esaSlan ~.P f(Wece2i nownlarn aline • bty~sı?'1e_.de .. ~*t:#J nefuh -
namnameam c!iier biikiimteri pn- te bnşık olarok ta bllanıiôileoektir. kısa .. ~ a· . ,.-esının .olçll9'Jdür. ·• luıhr: . biik • ... •• • • ca şoy e ır · piyasa sntışlnrJ. için asgari hadleri :t.es- B' b .. k d lde d'len ,ıetı 

• Et.ibmik. ınahnlkat kımumını.aı iat Bir a.lıker.ı 11111.ze tes&SI - Birliğin gay.csi, ıkuru meyva ihra- b't .edece.l\. .birlik :- daıı hi b:id bu ız ugune a ar e e ' t-~ de 
cMahrukat kanununun tatbik edi1ecc- edildiği l'erienie e1ile -cdilel1 ·tıder ıHiJli Miidalaaca catı i@nin ekimülii ,:olun® tedblr .ıa1-~ dun .i1Z8SlD. ~ ~ celettlen ~uz.. Y ıın.~ ~· 

..... ilan eailen venera~ kam.mun <() ma- her takvim senezıinin ilk iki ayı içinde k mahs ,,, ~ . . . eıı M.~ y.apanıı;y . itimadımız kuvvetlit!ir 
::::_

11
_ ~ m-~.->- ...;_..:ı:z.: ~L...1.- .u:_ b' _, k k . 1_., ı.·u:_,, _ tens· Olundu... ma • kuru meyva uuerının cınsı Birliğin bir vazifesi de .mahsulün mali- T. · t y k·ı· · : ernleket 

muı:er -::ı- ..... ,, ..:ı..t:ı -ru.ıc;• ~rn::n xu ır nıporıa J ·ttmt .ve .c.«:«ne ~ıt.c.u..n . .w- G et 1K ,_~ M 1 !F - ve mikdnr itibariyle istihsal snhasında . . . . . . ıcare e ı UlllZIO m ğ-
baren llıüyaca kafi mahrukat, soba, ve cektir. 'Etibnnlt ham1ı'k1arına devam eıt- . r~fl._ ~ m:may-~"S'·:mı: t~reşa ın~v. lüzum göreceği tedbirlerin .alınmas:w.a y.etuu ari hadde ıtndhmek iÇii) ~ malısı;ı,1l~'inin, hcr tiidü şartlara r1

1
\ 1 

shln al u1 1 k d
. ~ı yaımı1t6m g<?Çt.:111er1;1e ıı.unırı ~eşr: erı · IJşmaktır.. · ~ ~ 1 a 0 n 3 

sair te vnsıt arının b unup bu un- mc tc ır. d •- ı-.:.ı· •-~ ...,,. ID h et .-w ,...,1 ... ınak mnhsulün iç ve dış piyasalar- men, ıstmaa masranarını ve ,,,. 
sırasın n, .ve ~ıye re.ı:ıı :ur. :De ç vz ~ • o· .ı:r.:- ı...---'-- . ....ı.. h ....ı_ t . · ı __ !_ • 1 __ "v 

incir • 
pıyasası 

yarın açılıyor 

Izmirde ~bir .ukeıf ımUze da~ıarttuma1ıw:IG~mJ~faaa- .uır......- ~;.uu·ma .a_,,..ın aır~e ~et~~ıenn ~ ~nn· ... 1 

kuru1m.IR ba1&ında kcnditertndeıı YM· lard.a • w tırmnôa .edenlerle boısada w ~ ım.ü~ ~~n .. edec .. ek bir s~iyede sat}I•~ 
4ım p,.Nfa bu.1ııı:mm:Jtu. lf.abeo aldı- ıd>i1 e :Q.an<1art n femidik ile am1ııa- U6ul ~aut ıeh1ik "• . ymete ıDluaalif h~~u~~n ~~etle ~· ~ ıti· 
Pmm flSft lıtill ıl(Dclaf. n'ldleti. iz. UJ -8ıil ırnlhteh1ilderiıı ar.amı r:aibdW hareket .edentcr tara ~ 1ıecdye dıgını soyleme~ı, ıstik'bale .a•~ b _..Met 
mlıiiJeria bu ar:z.usumı ~erine ~ eelbe maıbd fqa.11 ~ Çllllllleria okınaca1c1anlır. 'Tıart karadan muw1t- madımızı takvıye ~n bir ~ 
bı:ar • k:ra taızıaımı amı.§fınrniktır_ J&emlds:et kat :veya da1m1 o1abtlecektir. olmuştur. F _ 

Onn..iivWd ~ hmiıde ~ ~ ~·Te ..-. memltkd- Hımrlaıian nWlfınname, .,,akma&~ Ege halkı siaeşindc yer a1an •. J;ıı 
Uiıpaık-- amun.a. b1r aAe1 -- 1er ırekok=Wt maJftpajmı aı ~ " ma ed~k umumi he,Yet tpp1aotısıuda rın, ~u y~ k~~~ tekarn1 ,J-

- BA$f'A&UI 1 fııcct SAJIİll'EDIC _
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Niirih.asaran Atsane8khn efôa4erilecek kunı1arak Ye 1*oım icıiıs mn.::J bir i- ;.ed IW ..,ll#e Wp1•"""1c, nikobfJm tensip -e.c.ttldiği ıtdkct'ın1e iasdik içiD 'Ve- ve hır ~ ~ ~. ~ ~-
apcağı t.nıırru.duanaktaıhr. iboş incir çuvallan; istisnaen posta tren- u ~. ala etuaM. ~ ıaıuwh t'Mul· kil.ler~et1ne ~nde:ril~~"ktlr. ~~ô·~--~.ne.ua-!IJA, 

DUa ~ ~. 'Pi1'ua bwr- lerine ta'lalacak owmibtbı v.agpnlar:iylc :ve JstaDlaaılh'd ~ ını'ilu? nıaı.'lı aursı- yuk hır ~ ~ »e.. . "la· 
Wclan için bUyük bir faaliyet vardı. sürntlc se~·kedilccektir. t.e tasnif _.,1me\f.edh:. ~ .d1ih 8 k o t k J madde1eri üzerindrJd h.ükümetın ki<' 
t.ir m+-«.r• .-S,:llw1a ınii- Muhtc'iif merst:ı11clere ait çun'lların ve bavlen Wyü.k Vır bmı Mfıik ira YO r 3 0 U cağı ad& tcdi>iriem muttali oirna ş 

ıwUU.t. wHJefiı'N y.ıııııd. ~: nak1l esnasında birbirine h.-nr1şmaqna "Ye ec!Uerıek ye lzDıin ~~ ız.ı.w. Dibi ... • • ........ imtihanında muvallak d..a tJJ .bily.iik bah.J:jy,arlığa ka'Vuşf11° 
tkad .... Jıüc1irilmiatir- tamler.. bu yüzden nakn sUratint azaltaeak ihti- atked mlıftli, ~mbkeın mwl.: .kA; llem• Mltl- " olan•arJD adlal'.ı buJu.mıy.or, . . . ulJ'' 
licnt ehnme1ç ~ ..._ 1 :a Dımd 1fıfların doğmasına yer •ı:ermera~ içiıı ~ ~ n ıaeuııl!il al- luWı:ae Mm~~ .. Bv .bild. ·ıd· Tioat"et Yikıl.ima ~f :OtJt. --AtP 
demiıyıo1lan idaaiDDe J'i8r' ,, , ı Gr. incir çuva1larmm muntazam surette tınt1a i~ ta1uts cıt.ı.ı.na- buhr. ...&.- istibWc faz:Ja!+ :u...~.. :>ır.~ .._. .. .. . dyJc bahtiyar Tiirlsh'.e.nia bir r;-.~ 

t-;.:1 ~ ~1.-..A.. 1-ı.1 l u._..:ı ·n--·"-- -"-'·- B -~--..ı:ı--1~.w1.-.;.,.--::_._<\. :.ama~, ~41_,.... Caı..ı ~rbıy:e ~.uş~clti '5>.k.J.ı.r. • . • • l . ·1.1..._1_ • ~p 
1er ınwıa~ ~- , • .ez- marıw anını~ -o mns.ı =ıuır .. \nenDe ~. sı~~~~--~ kHar ~Bira ;ari.fatmaa .knldırild•~ Maarif •e'kfil • d SW~IDl~,eJ :ır.e W;ı~.aJt ~, 

qa bba1 e'ı"leıwlr«ir. ynu ile yau1mas münikün chnıyan b1 a;.m.ı. '\'.e :rxmr..aftan Wi}'J! ıaa ~- s~~n:@ ~ el;,1 a ~ ~il&ri:; timi1i arttır.m.ı.~rdıır ..... --~·:il 
.Aaaık Wı JJ ' • Uk6r' e&.~ çuvallann marka1ar.t ~ lbir bez üre- bUtçcfnfıetı ~cı?'lttU» &w. Wclh•tıfe.r ~ ~ §C :rı-~:m c sll _!,,~~-~ . ·'-'-~ HAKKI OCA~ 
~ , ..L.. • .ıbı!bi-1 · ılnu& ~ dikihnek ıı:cı..,ı..ı""'ye n ıı~!Jl;' :.O>w--~~ 

••• ~ wza ~ nn: 'Y8% -ve .. • ar su- _..,... ..... Dlia Aı6zra4m et b:ıa 'ff %5 için qy.rıca 'bir de sözlü imtihan .ihd.Jls ~.,,,,.,.. 
wkil 1aJhf rk iıiia -:""°1 &1- r.eti}"le teSbit canmı~ o manaır.. Mar- ..,_ Jt ..... 1ıka. lmııiD ~ .., o1unmu,.crtur. SANAT OKULUllD~ 
ı..a- .. "!* ıılfÖıllllıeliZ r. _......,,an kası 'bu ~e mu~uam olınıyan çu- Belediye ı:eisi Dr~ Beb~t iJ.ı diin der.hal .s.atılwıst.r. D.W:ı gece geç vakıt cB• ~J.l y.azıla ıi.wtihalll~d4 ..kaza- ~. 
}9'\esAc WQıecıık 5 d • • w arza- \'a1lar TCddediiecelctır. sab.ab ~eb.r.i.o J.llUhtelif yerlerinde teftiş- yine birahnnclerde bira kalmamı_ştı . ~ $A> ~~ .cl\JJymam.e Dün ~ ;Y&pd~ıı 
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Tehlike yaklaşıyor 
... 

" ', 

Almanya ·geri dönemiyecek mi? 
Çemberlayn'ın Londraycl acele dönüşü ve lngiliz 
kabinesinin içtimaı çok mühim telikki ediliyor 

Londra, 21 (A.A) - İngiliz gazetele-ıda kalacaktır. H.itlerin vereceği böyleltimaları, İngiltere ve Fransanın bundan Diğer taraftan Bavyera alplannda ve 
,ti,, önümüzdeki günlerde Avrupa için bir karardan doğacak buhran pek ya- böyle kuvvet \'e cebrli şiddet usulleri- Romada yapılmış olan gizli diplomatik 
ı~Uhim kararlar alınacağından emin bu- kındır. Uzun müddet gecikemez.. nin kullanılmasına mani olmak hususun- görüşmeler beynelmilel ufku pek ziya-
tlllnrnakta ve bugünlerin vaziyeti aydın- daki azim ve kararlarının bir tezahürü de karartmıştır. Fakat bu sırada sulh 
latacağmı da bildirmektedir. Londra, 21 (A.A) - İskoçyadan av- olacaktır.. sözü de h!'ila ağıza alınmaktadır. Bu söz-

Gazeteler, B. Çemberlaynın Londra- elet eden Çemberlayn ile refikası saat cTaymisn gazetesinin makalesi bu ler Papa 12 inci Pi taı'afından geçen 
1a dönüşünü ehemmiyetli bir hadise 7.45 te Deuslon istasyonuna gelmişler- sahte hukuki safsatalara en yerinde ce- cumartesi günü söylenmiştir. 
olarak kaydeylemektedir. B. Çember- dir.. vaptır.. Papanın, ruharu vazifesinin mesull
laYn, salı günkü kabine toplantısına, bu Paris, 21 (Ö.R) - Beynelmilel vnzi- Büyük İngiliz gazetesi bu sabah şun- yetlerini takdir ederek, bir müsellah ih
labahtan itibaren hazırlanmak arzusun- yet.in inkişafı hususunda :-on 24 saat }arı yazıyordu : tilftf felaketinin önü alınmıyacak olursa 
dadır. Bu vaziyetle alakadar olarak, ga- içinde yeni bir hadise kaydedilmemiş- •Artık vaziyette değişmiş bir şey ol- insanlığa karşı ne ağır bir mesuliyet al
tetelerin, daha dün Londrayı tcrkeden tir. Alman hükümet erkfuıı henüz dü- duğunun bilinmesi lazımdır .. Almanya tına getirilmiş olacağını her kese hatır
l.ord Halifaksın yeniden ve ansızın şünce zamanından istifade ediyorlar .. geçen seneden beri temayüllerimizin ta- fatmak istediği Vatikanda beyan edil
York§ireden Londraya gelmesini de ay- Bu sırada Alman gazeteleri, bir orkestra mamen değişmiş olduğunu anlamalıdır .. mektedir. Vatikan dini mahfelleri Pa
tıca kaydetmektedir. birliğiyle, Alman niyetlerinin haklılığı- O vakitten beri Hitlerin taktiğini tetki- pruıın dün yüksek bir ruhani memurla 

Gazetelerin bildirdiğine göre, yarınki na dünyayı iknaa çalışıyorlar. ke ve anlamağa hem vakit, hem fırsat uzun bir muhaverede bulunduğunu, bu-
Jlazırlar meclisi toplantısına ezcümle Gazeteler Almanyanm şark hudutla- bulduk .. Anladık ki Almanya mutat nu müteakip bu memurun Varşovaya 

·~ğıdald nazırlar iştirak edecektir : rının tashihi lehinde mazide ecnebi şah- usullerinden feragat etmedikçe Avrupa hareket ettiğini tekzip ediyorlar. Papa-
Maliye naz.ın Sir Jobn Simon, dahili- sfyetler tarafından ileri sürülmüş mil- meselelerinin hakiki hiç bir şekil tesvi- run Varşovada normal bir temsil heye

)e nazırı sir Samuel Hore, hava nazırı truaalan aramakta ve Polonyayı emper- yesine imkan ve ihtimal yoktur.. Eğer ti vardır ve Polonya hükümetiyle şu 

Sir Kingsley Vood, müstemleke nazın yalizm ile itham ettikten sonra geçen bugünkü buhrandan bir harp çıkarsa şu veya bu şekilde temas için Varşovayll 
Jl. Mak Donald, amirallık birinci lordu sene Çekoslovakyaya karşı ileri sürülen veya bu ihtiltıf sebebiyle olınıyacaktır .. hus-qst bir memur gönderilmesine ihti
Lord Stanhope, müdafaa nazırı Lord delilleri tekrar etmektedirler. Yani Le- Böyle bir harbin sebebi, Avrupa millet- yaç yoktur. 
Chatfild, Sıhhiye nazırı B. Elliof, har- histan Almanyanın •Tabii genişlemesi- lerinin Almanyayı inanılmaz bir komşu Roma, 21 (Ö.R) - ıCumale Ditnlya• 
biye nazırı B. Hore Belişa, ticaret nazı- ne karşu mukavemetleri harekete ge- telakki etmelerinden ibaret olacaktır.n gazetesi İngiltere ve Fransanın Polon
l'ı B. Stanley.. çirmeğe çalışıyormuş .. Bundan çıkardık- Alman gazeteleri meselenin Danzig- yayı totaliter devletlerin ihtirasları kar-

ları netice şudur : Almanyanın azimkar den ibaret olduğunu yazıyorlar.. Fakat şısında yalnız bırakmalarını hazmedemi-
Nevyork, 21 (A.A) - Nevyork He- bir hareketi aklen olduğu kadar huku- şu cevabı vermek icap eder : Artık ruz- yerek şunları iddia ediyor : 

~ld Tribune gazetesi bugUn Avrupanın kan da meşrudur!.. namede olan yalnız Danzig değildir. Po- Danzig ve koridor meselelerinin Ver
kukbali hakkında pek bedbinnne rnüta- Bu zaif iddialar, Fransız ve İngiliz lonya koridoru, Polonya Pomeranya ve, say muahcdesindeki haksızlıklardan biri 
Jbiarda bulunmakta ve Hitlerln demok- milletlerinin kuvvei maneviyesi üzerin- Silezyası da bir mesele olarak ortaya çı- olduğu İngiltere ve Fransada kabul edil-,. 
t'asilerin azmi karşısında eğilmektense, de tesir yaparak İngiltere ve Fransanın karılmıştır. Yani Almanyanın Avrupa mişti. Fakat bu iki hükümet bu vaziye-
her ne bahasına olursa olsun milcadele- mukavemetini zaifletmeğe matuftur .. üzerinde hegemonya arzusu meselenin tin muhafazası için bir harp tehlikesini 
).! kabul edeceğini yazmaktadır. Propaganda nazın B. Göbels daima ay- esasını teşkil etmektedir. göze aldıklarını beyan ediyorlar. İki 

Bu gazetenin zannettiğine göre, de- ni maksadı takip etmektedir ve şimdiye İngiliz kabinesinin yarınki içtimaı bu devlet bu suretle yalnız dünyaya karşı 
ihokrasilere boyun eğmiyen H.itler, pek kadar giı'iştiği teşebbüslerin akametin- itibarla çok dikkate ş:ıyan olacak ve sulh değil, ayni zamanda kendi milletlerine 
alçakça olacağı için yapılmasına imkfuı den sonra halA bu yolda ısrar etmesi cephesine mensup bütün devletler .,gibi ve istikballerine karşı deruhte ettikleri 
obnıyan bir rlcat ile asken bir hareket hayrete şayandır. Yarın Londra ve bu- İngilterenin de azim ve karanın bir da- mesuliyet üzerinde ilci defa diişUnUp 
flklarmdan birini tercih etmek ıstırann- nu takiben Pariste yapılacak kabine jç- ha teyit fırsatını verecektir. ona göre kararlarını vermelidirler. 

Japonyan.ın tehdid. lzmitte 

Japonya Hong Kong'u abloka etmek 
isterse ln~iltere e yapacakmış? 

At ko$uları yapıldı.. 
İzmit, 21 (A.A) - Yarım ve halis kan 

Arap atları arasında Kocaeli idarei hu
susiyesi tarafından tertip edilmiş olan 
at koşulan dün yapılmıştır .. Yarışa iş

tirak eden 12 atın dokum, vilayetimiz 
dahilindeki damızlık kısraklardan yetiş
tirilmiş bulunuyordu .. 

Tokyo 21 (A.A) - 1ngiliz - Japon 
görü.~eleri hakkında, hükümet mat
buat bürosu, aşağıdaki tebliği neşret
nıektedir: 

Tokyo müzakereleri, Ingilterenin ta
lebi üzerine açılmıştır. Japonya, bu mü
takere1erl, Tiyençin işin.in esasındaki 

tncseleler hakkında Ingiliz hlikümetinin 
lnlayış zihniyetini nazarı dikkate alarak 
kabul etmiştir. Ingiterenin müzakere et-

nıek teklifi, Londranın Çinde Japonya
nın askeri, ekonomik ve siyasi ihtiyaç
larını nazarı dikkatte tuttuğunu göster
inekte idi. Buna göre, ekonomik mesc
Jelerln de müzakereye konmasına m1lni 
hiç bir bal mevcut değildir. Bu halde, 
ngilterenin hattı hareketinde birbirini 
tutmıyan tezadlar vardır. 

Japonyanın dokuz devlet muahedesi
tıe karşı daha çok evvelden alınış oldu
lu hattı hareket malfundur. Eğer Ingi-

liz hükümeti, üçüncü devletlerin müda
halesini mucip olmak niyetinde ise, Ja
ponya hükümeti, buna karşı ancak, böy
le bir teşebbüsü katiyen kabul edemi
yeceğini kayıtla iktüa eder. 

Paris 21 (A.A) - Jour - Echo de Fa
ris gazetesinin Londra muhabiri yazı
yor: 

c:Tokyo müzakerelerinin akamete uğ
raması ne gibi bir netice verecek? Ja
ponya Hongkongu abluka etmek tehdi
dini yerine getirecek mi? Bu takdirde 
lngiltere ne yapacak? Bütün bu sualler 

kabinenin Snlı günü yapacağı içtimada 
dikkatle tetkik edilecektir. Uzak şark
taki va'kayiin vahametini gizlemek bey-

hudedir. Bu vakaların Avrupa buhranı
na inzimam etmesi şüphesiz bir tesadül 
eseri değildir. E.sasen geçen hafta Lon
draya gelen diplomatik raporlarda Al-

Trakya manevraları 
dün bitti 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİF'EDE - derhal faaliyete geçerek masa başında 

l:nilteşekkil bir heyeti şehrimize gönder- başvekil, Nafıa vekili. Kazını Dirile, 
bl~tir. ~e valisi ve belediye reisiyle bera-

Ecnebi ataşemiliterler dün akşam Pe- her şehrin yeni imar plfuu üzerinde tet
rapalas oteline davet edilmişlerdir. Ata- kikatta bulundu. 

§emlliterlere Perapalasta bir çay ziyafeti 
\>erilmiş ve kendilerine manevra vazi
l'eti izah olunmuştur. 

Ateşemiliterler Perapalastnn hususi 
Otomobillerle doğruca Sirkeci garına gel
nıişler ve hazırlanan hususi trenle 8.25-
te Edirneye hareket etmişlerdir. 

Mısır askeri heyeti ile ecnebi nteşemili
terlerin Edirnede Milli Şef Ismet Inönü 
'tarafından kabul edilmeleri muhtemel
dir. 

Edirne 21 (Hususi) - Manevralar 
bittikten sonra Edime ve Kırklarelide 
ordumuzun yapacağı büyük geçid res
lnine dair olan hazırlıklar da sona ermek 
1.1.ıeredir 
~1LI..t ŞEFİN EDlRNE TETKİKLER! 

Edirne 21 (Hususi) - Bütün saatle
rini manevralara ve tetkiklere hasreden 
Amız Şef, dün şehrimize gelir gelmez 

tSTANBUL - EDIBNE YOLU 

Cümhurreisi şehrin belkerniğini teş

kil eden Istanbul - Edirne asfalt yolunun 
üzerine düşen yolun iki tarafının açıl
ması lüzumunu işaret buyurarak iki ta
rafın da istimlakleri yapılması muvafık 
olacağı mütalaasında bulundular. Bele
diyenin yükünü hafifletmek için bu işin 
Nafıa vekaletince ele alınmasını ilave 
ettiler. 

IÇME SUYU 

Şehrin içme suyunda çektiği müşkü

lat üzerinde de tevakkuf eden Milli Şef, 
su derdinin kökünden halli çareleri et
rafında alakadarlardan izahat aldılar. 

Hükümet Edirnenin su işiyle ciddi su
rette alakadar olacaktır. 

Milli Şef, saat 18,35 de belediye bina
sından büyük tezahürat arasında ayrı
larak Karaağaç istasyonuna g~len tren-

man - Italyan - Japon siyasetinde tam 
bir teşriki mesai ve insicam görüldüğü 
kaydedilmekte idi. 

Neticede 1400 metrelik tay koşusunu 
Ahmet Keselinin Nebile isimli tayı, 1.45 
dakikada birinci, Hüseyin KulP.linin Ne-

Tokyo 21 (ö.R) - Şanghaydaki ja- raklisi ikinci .. 
pon diplomatik, askeri ve bahri otorite- 2200 metrelik Halkcvi koşusunda Ra
leri bir harp gemisinde içtima ederek sim Meralin Ceylfuu 2.50 dakibda bi
beynelmilel imtiyazlı mıntnkalar otorİ· rinci, İbrahim Ozkanın Sevimi ikinci .. 
telerinin japonlara kargı hasmane vnzi- 3000 l"k K 1. k d Ah 

. . . . metre ı ocae ı O.Şusun a -
yetlen dolayısıle alınacak şıddet tedbır· t K b" . E"d · 3 45 d k'k d b" me ese ırın J erı . a ı a a ı-
lerini müzakere etmişlerdir. · · H Al sl K ikin · . .w. rıncı, asan par anın urnazı cı 

c:Azahit gazetesinin temın ettıgıne 1 l d 
. o muş ar ır. 

göre japonya dokuz devlet muahedesı- B. r ARSİN 
nin feshi ihtimalini düşünmektedir. Ha· 
riciye nezareti lngiliz - japon müzakere· Tedavi için 
lerinin inkıtaı hakkında bir deklarasyon A vrupay a gidecek 
imza etmiştir. Bunda dokuz devlet mun- İstanbul, 21 (Hususi) - Rahatsız bu
hedesinin Tiyençin hadisesine tatbik edi- lunan üçüncü uınum1 milf ettiş B. Tah
lemiyeceği ve her halde japonyamn bu sin bugün şehrimize gelmiştir.. Tedavi 
meseleye üçüncü bir devletin müdahale· için Avrupaya gidecektir. . 
sini kabul etmiyeceği iddia olunmak-
tadır. 

YALAN HABERLER 
İŞAA EDİLİYOR 

KALİFORHİADA Varşova, 21 (A.A) - Pat ajansı, ba-
Orman yangınları zı Polonyalı askerlerin kaçtıklarını ve 
San_ Fransisko, 21 (A.A) _ Kali!or- ~anyaya ~tica eylediklerini bildiren 

niyanın muhtelif mıntakalarında çıkan şayıaları kat i surette yalanlamaktadır .. 
orman yangınları neticesinde takriben ws • + -

600 kişi mekAnsız kalmıştır. Pine Rigde 
Oregon kasabası tamamiyle harap ol
muştur. Dağınık bir halde bulunan yüz 
kadar çiftlik harap olmuş ve hasara uğ
ramıştır. 

İtalya hariciye nazırı 
Arnavutluktan döndü 
Paris 2 1 ( ö.R) - ltalya hariciye na

zın kont Cianonun Arnavutluk seyahati 
nazarı dikkati celbetmiş ise de bilhassa ~ 
ansizin avdeti dikkate şayan görülmüş· 
tür. Hadisenin kendisinde bir ehemmi
yet yoktur ve Italyan dahili siyasetine 
ait bir vakadan ileri geçmemektedir. 

!erine gittiler. Ismet lnönü geceyi ika
metlerine tahsis olunan belediye bina
sında geçirmişlerdir. Edirneliler Milli 
Şefe tekrar kavuşmaktan mütevellid se
vinçle gecenin geç vakıtlarına kadar bay
ram yaptılar. 

Istanbul 21 (Telefonla) - Trakya 
manevraları bugün bibniştir. Kırmızı 

kuvvetlerin galibiyetiyle neticelenen 
mnnevraların ikritiği Perşembe günü 
Mareşal Fevzi Çakmak tarafından yapı
lacaktır. 

Fuar 
ZlyaPetçUerlne Jıaçı· 
Pılmıyacalı fırsat 

Konak vapur iskelesi üstünde 

Deniz 
GAZiNO 

Ve 
Lokantası 

İzmirin emsalsiz inbatı ve gurubu 
kal)-ısında zevkle yemek ve neşe 

ile içmek istiycnlere : 

Tabldot 

65 
KURUŞ ... 

TELEFON : 4007 

·. 

SON HABER ... 

Reisicümhur lnönü 
lstanbula avdet ettiler 
Edirne 21 (Hususi) - Reisicümhur İnönü bugün öğleden sonra 

Babaeskiye gitmişler ve oradan trenle lstanbula hareket etmişlerdir. 
İstanbul 21 (Tele fonla) - Reisicümhur İnönü bugün saat 1 1 ,50 

de şehrimize gelmişler ve Floryadaki köşklerine gitmişlerdir. 

Ziraat Vekilimiz tetkik-
lerine devam ediyor 

Mudurnu 21 {A.A) - Ziraat vekili Muhlis Erkmen yanında Bolu 
mebusları olduğu halde dün buraya gelmiş ve bir müddet kaldıktan 
sonra Göynüke geçmiştir. 

Ziraat vekilimiz burada bulundukları esnada zirai ve küçük sanat 

~rbabı ile temaslarda bulunmuş v~ bunların dilek ve ihtiyaçlarını 
dinlemiştir. 

Bolu 21 {A.A) - Düzce ve civarındaki tetkikatından dönerek 
cumartesi günü buraya gelmiş olan ziraat vekili Muhlis Erkmen, dün 
Mudurnu ve Köynük'te tetkikatta bulunmak üzere Boludan ayrılmış 
ve merasimle uğurlanmıştır. 

Ziraat vekilimiz, cumartesi giinü Halkevinde ~olunun her sınıf sa
nat ve ziraat erbabı ile bir görüşmede bulunmuş ve dileklerini dinle
miştir. 

Bu görüşme esnasında ziraat ve orman işleri üzerinde bilhassa du4 

rulmuştur. 

Berlin ve Moskova tica
ret işinde anlaşmışlar 
Roma 21 ( ö.R) - Berlin ve Moskova Almanya ile Sovyet Rusya 

arasında ticaret mübadelelerinin tanzimi hakkında hasıl olan anlaş
mayı ayni zamanda bildirmişlerdir. «Pravda> gazetesi yeni Alman -
Sovyet ticaret mukavelesinin gergin bir siyasi devrede aktecli1diğini 
ve vaziyetin gerginliğini azaltmasının umulduğunu yazmaktadır. Bu 
gazetenin temennisi mukavelenin yalnız ticari ve ekonomik münase· 
betlerde değil, ayni zamanda iki memleketin siyasi münasebetlerinde 
de bir salah amili olmasıdır. 

Moskova müzakerele
rinde umumi anlaşma 
Paris 21 (ö.R) - M oskova JngiJiz - Fransız - Sovyet görüşmeleri 

hakkında son haberler memnuniyete §ayandır. Gazetelerin Moskova 
muhabirleri, bu sabah tekrar başlıyan müzakerelerde umumi bir an
laşma hası] olduğunu ve bu anlaşmanın Sovyet askeri hareketinin şe
killerine ait bulunduğunu bildiriyorlar. Oç devlet arasında siyasi gö
rüşmelere tekrar başlanması ihtimalinden şimdiden bahseclilmekteclir. 

Moskova 21 (A.A) - İngiliz - Fransız - Sovyet askeri görüşme
leri bugün yeniden başlamış ve heyetler saat 10,30 da Spiridonova 
konağında toplanmıştır. 

Amerikada grev yapan sütçüler 
ve çiftçiler arasında bir kavga çıktı 

Nord Nevyork 21 (A.A) - Nevyork devletinin şimalinde grev ya
pan ve yapmıyan çiftçiler ve sütçüler arasında vukua gelen arbedeler 
esnasında çiftliklere ve sokaklara bin litreden fazla süt dökülmüştür. 
Sütlerin dağitılmasına mani olmak istiyen grevciler çiftçilere hücum 
ederek şehre gönderilmek üzere yükletilmiş olan sütleri dökmüşler ve 
tenekelere petrol karıştırmışlardır. Grev altı gündenberi devnm etmek
tedir. 

Nevyorkun süt istihlaki bugün hemen yarıya inmiştir. 
Hamonddan Nevyorka giden trenin yürümesine mani olmak için 

grevciler rayları yağlamışlardır. Saint-Laureut civarında vukua gelen 
bir arbede esnasında grevcilerden 19 kişi yaralanmıştır. 

Grevciler süt hyatlarını arttırmak istemektedirler, 
Nevyork belediye reisi Laguardia ihtilafı halletmek üzere alakadar

ları bugün bir içtimaa davet etmiştir. 

Alman -Amerikan cemiyeti kanun
suz hareketle muhakeme edilecek 
Vaşington 21 {A.A) - Tahkikat komisyonu, A lman - Amerikan 

cemiyetinin ve komünist partisinin, pek yakında kanuna muhalif ha
rekatta bulunmak suçu ile ittiham edileceğini bildirmektedir. Komis
yon bu teşekkülleri, yabancı hükümetlerle a lakadar teşekküllere hu

susi deftere yazılmak ve faaliyetleri hakkında geniş ve mufassal 
m alumat vermek mecburiyeti tah mil eden kanuna riayetsizlik göster-
mekle ittiham edecektir. 

lngiltere ve Fransaya 
giden askeri heyetimiz 

Kayseri tayyare fabrikası geniş etile
cek, tayya re inşaatı arttırılacak 

Istanbul 21 (Hususi) - Ingiltere ve hafta sonra mem1eketiınizc donmeleri 
Fransaya gitmiş olan nskerl heyetimiz- muhtemeldir. 
den Kayseri tayyare fabrikası müdürü Heyetimiz, Londra ve Paris temasla
binbaşı B. Avni ile tayyareci yüzb:ı ı l'ından "eyi neticeler almı§l~rdır. Kayse
B. Enver bu sabah şehrimize gelmişler- ri tayyare fabrikamızın daha ziynde ge
dir. Heyet reisi general Kiiuın Orbay nişletileceği bildirilmektedir. Bu fabri
ile diğer ru:a Pariste kalını 1 rdır. Iki kada ta}~ arp ill{aab da tırıl caktır. 
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Umumi Harpte ve Cephede 

Mevlevi Taburu 
.......... 1 .................... m111..._.cm ... ... 

Haberden 
Naklen -9-
Vakıa padişahın ha 

sından da ibaret 

Yazan 
Rahmi Yağız 

.. 
ünakaşa

olabilirdi 

ikinci 
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harbine 
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Moskovaden yazılıyor: 

doğru 

clzvestiyu yukardaki bqlık altında 
şu maka1eyi neşretmiştir: 

Sovyet mahfillerinin i]eri gelenleri, 
ikinci cihan harbinin başlamış olduğu ka
naatindedirler; halen bu dava inkiıaf ha
lindedir. Bu inkişafın başlnngıcında, bi
rinci cihan harbine nispetle, siklet mer-

General Cahit Taner 
Spor ve ~gençlik işleri etrafında 
''Yeni Asır,, a beyanatta bulundu 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - valilerin mesullyetl altında olarak ken
göre kurulmuş olan kulüplerimiz ni- dileri tarafından intihap edilecek fahri 
znmnamcmlzin ŞOrayı devletten çıkma- yardımcılarla tedvir edilecektir. 
sından sonra beden terbiyesi kanununa tHT!.İ.AFLI MAÇ 
.intibak etmek m~cbwtyeünde olacak- . Galatasqray - Demirspor maçının Jz
lardır. • mirde yapılması hakkında verilmiş bir 

BEDEN TERBIYESI TF.ŞKILATI karnr yoktur. 

B~ saat kadar süren müzakerede, 
&c,wru.llm Hayri Efendiden başka dört 
ki" bu mevzuu enine boyuna münakap 
ettAer. Çelebinin de iftirakile verilen ka
rarda taburun .aahlandırdmaması keyfi
'etl kabul edildL 

kezlerinin bir yer değiştirme tezahürü 
geldiğini haber veren başmabeyinci hün- görülmektedir. O vakitki harp ameliya
klirın kağıt üz.erinde söylene söylene çi- tının en ehemmiyetli sahnesi münhasıran 
ziktirdiği satırın bitmesini beklemiş, ih- Avrupa kıtaSJ idi. Bugün ise, U:z.ak Şark 
tiyar şevketlu kağıttan başını kaldırınca en kanlı muharebelere sahne olmaktadır; 
kapının yanında dpençe divan duran ve hiç ıüphesiz ki, büyük okyanut deniz 
mabeyinciyi görmüş, titrek sesile sormut- ve hava harplerinin en korkuncuna sah· 
tut ne olmak tehdidini göstermektedir. Sik-

Beden terbiyesi genel direktörlüğü PROFESYONEL KUL"OPLER 
devletin resmi bir makamıdır. idman it.- Profesyonellik: hakkında beden terbi-
tifakları cemiyetinin istihalesi olan spor yesi nizamnamesinde bir iki madde var
.kurumunun devamı değildir. Bu, yu- dır. Profesyonel kulüp teşkili için evve-
karıda ismi geçen te~ckküller kulilp lU profesyonel olmak istiyen şahısların 
kongreleriyle intihap edilerek iş görür- teker teker istida ile müracaat ederek 
ler. Beden terbiyesi direktörlüğii ise profesyonellik vesikası alması, bu şekil
kanun mucibince devletçe intihap ve de profesyonellik vesikası alanların bir 
tavzif edilir. Ve kanunun 6 ıncı madde- araya gelerek cemiyetler kanununa gö
si mucibince bütün teşekküllerin füni- re spor maksadiyle değil, kazanç mak
ridir. Bu şekilde spor kurumu ile beden sadiyle faaliyette bulunacağına dair ustı.

terbiyesi genel direktörlüğünün kanuni lünc tevfikan beyanname vererek mU-

Me•levt taburu tamamen propaganda 
nıahb'etindc bw tqeliül kılığını muha
faıı:a edecek, oimdilik Füiıtin cepheain
de, Suriye topraklarında bir cevelan ya
pank buradaki ast Arıı.p kabilelerini. 
imparatorluğun kanunlarına baı eimİyen 
çöl adamlıı.nnı, Arabistan yarım adasını 
'dolduran Müslüman halkı ve Mmr Müa
lümAnlannı (cihadı mukaddes) için 
(Sancakı ıcrif) altına toplanmağa davet 

edecekti. 

- Ne var) Ne istiyorsun Lutfü) !et merkezlerinin Uzak Şarka yer değiş-
Uhfü Bey yerden temennayı çakıt· tirmesi itibariyle, Birleıilt Amerikanın 

tırarak erzetti: bir intizar politikası ;ütmesi imkansız-
- Şevketlü efendimizin damadı ıehri dır. 

yarileri bir mühim meseleyi arz husuaun- Yalnız Büyük Okyanustaki menfaat
da huzura kabul suretile iradelerini ia- leri değil, mütecavizlerin Amerika k.ıta
tirham ediyorlar. sındaki casusluk ve kargaıalık faaliyet-

saHlhiyetleri arasında da fark vardır. saade almaları ve bundan sonra devle-
YENi NiZAMNAME tin her türlil vergi ve sanat kanunlarına 

Sultan Reşat, bu kanıık ve ağdalı ifa- leri, Amerikanın daha ıimdiden bilfiil 
deyi iyi anlıyamayarak sordu: müdahalesini icap ettirmektedir. 

Beden terbiyesi kanununu izah eden t!bi olarak icrayı sanat etmeleri lAıun
nizamname başvekalete takdim edilmiş gelecektir. Fakat bunun şekli nizamna
ve tetkik için Şftrayı devlete havale me çıktıktan sonra dilşUnillecektir. 

_ Ne diyorsun Lutfü .• Enver mi gel- Avrupad da 1;iklet merkezi yerini de· 
olunmuştur. Devlet ~O.rası Ağustos ayın- KUL'OP DECtŞTtRENLER 
da tatil olmrıdnn bu nizamnamenin Ey- Kulüp ve bölge değiştirenler hakkın-

fAa İbÔarile bu ıekil kabul cdildik
tea sonra Enver pap. levazım reisini ça
iıfttı. Diğer oube müdürlerine de tekrar 
emhtc:ır verdi. Taburun kadrosuna bir 
tloktor, (Dr. Behçet) bir eczacı, bir re
vir, bir sıhhiye teşekkülü bir ieıse memu
ru dave edilmeaini tenbih etti. Talimat 
nlı~et bulunca arkadaılarma döndü: 

di? ğiıtirrn.İ§tir. Mesela, Akdeniz birinci ci-
lül ayında tetkikatının ikmnl edilip Teş- daki son tamimimiz oyuncu ayartmak 
rinievvelde vil~yctlerc tebliğ edilmesi hususundaki kaygımızı zannederim hnl
kuvvctle muhtemeldir. !etmiştir. KulUp ve bölge değiştirenle-

Lutfü bey tavnnı boz.maden tekrarla- han harbinde sadece tMi derecedeki mu-
cL: harebelere sahne olmu§tu; halbuki şim-

- Evet, padişahım, Enver paşa haz- di, en müthif deniz ve hava muharebelc:ı-
Bu nizamnamenin ana hatlannı vllA- rin tescil muamelesini EylUl ayında ya

yet istişare heyetiyle görüştükten sonra paca~. Müsabakaya gireceklerin liste
Halkevinde umumt bir mUsahabe şek- si Ağustos ayında verileceğine göre bu 
linde eflliı tenvir edeceğim. ıuretle kulUp değiştirenler ancait en az 

retleri geldiler... rinin siklet merkezi olmaia namzettir. 
- Peki, ne istiyormuı? 1914 - 18 yıllarında, harbin müsebbi-
- Huzura kabullerini istirham ediyor- bi meselesi münazaalı ve katışık bir da-

lerf.. va idi: bu diiva bugün bam baeka bir OLIMPIYATLARDA bir sene sonra milsabakaya girecekler 
- Şimdi, birlikte saraya gidelim. Hu

&Wa çakalım, keyfiyeti arzedelim. T etek· 
idi! lradeain.I de alalım. Ondan sonra ta
\.run hareket gününil, Çelebi Efendinin 

takdirlerine bırakırızl. 

- Yalnız mı?.. manzam arzediyor; üç mütecavizler ve 1940 olimpiyatlarına iştir~k için mer- demektir ki, bu kadar müddet bir oyun
kez istişare heyetinin kararını alaca- cuyu beslemek her halde kolay olmıya- Hayır padiıahım. yanlarında sad- bunlnnn hedefleri maliimdur. Keza, mü-

razam paıa ile şeyhülislam efendi hazret- ' tecavizlere kar§l çıkanların da hedefleri 
leri, ve Çelebi efendi de ver.. sarihtir. Bu memleketlerde mevcut olan 

Sultan RC§at bu kalabalık heyetin, burjuva ve d~mokraai hürriyetleri, bu 
§eyhülislum ,.e sadrazamla Vclcd Çelebi- devletlerde yqıyan milletlerin en mü
nin damadı ile beraber bulunuşunu iyi kemmel evlatlarının ihtilallerde akıttık
kar§ılamadı, hayıra alamet saymadı, tek- lan kanla ödenmiıtir. Dökülen kanlarla 
rar bae mabeyinciden sordu: elde edilmiş olan hürriyetlerin müdafaa

ğız. Ve 1939 senesinde muhtelif sporlar- caktır. 

da ynpılan mUsnbakalar neticesinde 
ollmpiyad müsabakalarına iştirAk ede
cek bir derece almak imkAnı görülen 
spor şubelerinde milletimizi temsil et
mek ist.iyeccğiz. Ve bunun için Iazımge
len tahsisatı da devletten talep edece
ğiz. Henüz muvaffakıyet ümidi olmıyan 
spor şubeleri için 1944 o1impiyadma ha

ECNEBIANTRENöRLER 

Dedi. 
Baıta aeyhülislam olmak üzere Talat, 

Enver, Cemal paoalarla Veled Çelebi ne
:ıaret markumı tavıyan otomobillere ku
ruldular, Dolmabahçc sarayının yolunu 

tuttular. 

- Böyle kalabalıkla geli~Jerinden sında bu devletlerin milletleri alakalıdır-

F.cnebl antrenörler iki şekilde ifayı 
vazife ederler. Biri takım dışında bir 
muallim vaziyetinde yalnız tarif ederek 
öğretirler. Biri de bilfiil takını içerisin
de oyruyarak takımı ycti§tirirler. ikinci 
şekildeki antrenörlerin takımları yetiş
tirmek noktal nazanndan olduğu müta
laa3mı kuvvetle ileri sürenler de vardır. 

Bunu temin için kulüp nizamname.!ine 
takımların içinde oynamak suretiyle ec-.: 
nebi antrenör bulundurulmasına cevaz. 
verecek maddeler lconulması düşünill
mektodir. Yalnız bu şekilde takmı!ara 
girecek olan bu antrenörler resmi mü
sabakalara iştirflk ettirilmiyecektir. 

malı:satları nedir acaba? far. Mütecavizlerin mevkii, bugün gerek 
- 4 - Lutfü bey cevap vermedi, boynunu manen gerek maddeten, 1914 deki Al- ıırlanmağa çal~acağız. 

Memleketi bir az daha harbiyeye sü- büktü, iradeyi bekledi. man koalisyonuna nispetle daha zayıf- M1LLI KÜME MAÇLARI 
Bu seneki milli küme maçları için he

nüz karar vermedik. Yalnız bütün spor 
kulüp]erinin devlet beden terbiyesi teş
kilatına girmeleri mecburi olduğuna gö
re bilhassa Istanbuldtı mevcut kulüple
rin çokluğu, buna mukabil müsabaka 
yerlerinin azlığı göz önüne alınarak lik 
ve blrincı1ik müsabakalarının tertibinde 

ri.ildeyen bliyük harp afetinden, Osmanlı Enver paşa. böyle keyfi mayeıa icraa- tır. 
imparatorluğu içinde gafil bulunan tek tiyle ve tecrübesiz]iği yÜzünden her iıte 
otorite saltanat mevkii, taht, tek otoriter bir çok aksaklıklara aebcbiyet veriyor, 
de bu tahtın liyakatsiz sahibi, Pamuk ba- yoktan yere kanşıklıklar meydana geti-
ba 6nyanlı, 7S lik ihtiyar padifah beıind riyordu. Böyle, §eyhülislam. Çelebi ve 
Mehmet Reıattı. sadrazamla birlikte saraya geliıi de bqy-

Hünkar, bütün saltanat ve idare huku- le bir hadise içli. Yaşlı padişah birdenbire 
kuriu lttihad Ye Tcralcki merkezi umumi· böyle devlet erkanı ile geli§i hayıra yor
eine: Enver, Talat. Cemal paplara bı· mamakta, bozuk ve eskimiş dimağiyle 
ralanq, harbin idaresini de damadı, ııenç buna türlü ıpanalar atfetmekte mazur
ve cüretkAr harbiye nazın Enver papya du. 
teffiz etmiı bulunuyordu. Vakıa bir hal meselesinin münakaşn-

Paditah, yqının hı.ıl ettiği bir bit~ sından da ibaret olabilirdi. lıte bu nok
kinlik ile Enver papnın verdiği iz.ahata ta ihtiyar şevkctlinin birden bire ,aşır
lnanrror, ile.ide birde damadının huzuu mıuını intaç etmişti. LCltfü bey cevap ver· 
çıkışında: meyince, ihtiyar padiıah tekrarladı: 

- Muharebeden ne haberi - Ne diyorsun Liitiü, niçin huzura 
Diye ıorduk.ça, genç damat beraberin- çıkmak btiyorlar acaba~ •. 

de getirdiği yaldızlı resmi tebliğleri oku- Lutfü bey cevap vermek mecburiye-

yor, okumayı bitirince deı tini duydu: 
- Sayei ıahanelerinde düıman kuv· - Mühim bir mesele arzedeceklerini 

vetlerini çok yakında kehr ve nevmit ede- aöylemi§lerdi, Hünkarım!.. lradei seni-
cek her türlü tedbiri ittihaz ettik 1 yenizi bekliyorlar. 

Cevabını veriyordu. Sultan Rept bir müddet daha dü§iin· 
Paditah memnundu. Orduları nfer dü, aonra istekaiz bir tavırla irade etti: 

peşinde koıuyor, kendisi huzur içinde - Peki .. Söyle gelsinler!.. 
cıevketld ünvanını sürükliyerek Boğaz- Bcı dakika sonra Enver pap ile diğer 
içine yaslanmış, Dolmabahçe sarayının dört kiti huzura çıkmış, Sultan Reıadı 
denize nazır hünkar dairesinde dünyasın- etekliyerek arz odasının kapısında, göz
dan bihaber zafer kasidderi düzmekle leri yerde ihtiyar cıevketlinin kar11sında 
uğraşıyordu. boy gösteriyorlardı. 

Enver, Talat paşalarla Şeyhüli318m, Sultan Rept sadrazamdan haılayıp 
mevlevi taburunun blnisi Veled Çelebiyi Veled Çelebiye kadar gelenleri tepeden 
huzuruna getirdikleri sırada padişah ayağa aüzdükten sonra titrek sesiyle sÖ· 
pençerenin önünde oturmuş, hazırladığı ZÜ aldı: 
Çanakkale destanının son mısralanm 

yazmakla meşguldü. Hünkara damadının •• Bİ!'MEDİ •• 
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Büyük HALK 
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Hikayeleri 

süne, dudaklarına dikkat edince elen 
nefes almakta olduğunu görmÜf. Kızın 

gerdanında, kulaklarında, parmakların

da o kadar mücevherat varmış ki onla
rın değerine paha biçilemez. Hele güzel

liği hele güzelliği! .. 

Noye Zühttr Saytanıı 

Satoda cinler, 
periler 
--l AYDIN MEBll.SLARI 

senesinde Fransanın küçük ıhektep spor yurtlarına da saha ve za- Aydın, 21 (A.A) - Şehrimizde bu-
man bırnkmnk lüzumu göz öntinde bu- lunmakta olan mebuslarımız halkla te

bir köyündeki büyük bir ıatoya Baron 
lundurularnk futbol federasyonunun mastar yapnrnk mahalli ihtiyaçlan tet

Andre yerle§ti. iki sene sonra öldü. 

•6t0 

Ankarndnki teknik m~avere heyetiyle kik cbncktedirler. Mebuslnrımız diin de 
Baron Andrenin oğlu aile reisi oldu de görüşerek esaslı bir tertip alınmasını Ortaklar köyüne giderek Tarım koope-

ve iki sene sonra o da öldü. Izmire hareket ederken tebliğ etmiştim. ratifinin uınwnt heyet toplantısında ha-
0 ız:aman tatoda cinler, periler dolaı- Programın neticesini bana, burada bil- ur bulunmuı.lat' ve bu münasebetle ge-

tığı rivayet edildi. di ki ~ ·rece er. rek kooperatif ortaklannın ve gerek 
1899 da. ptoya yerlefen Baronun to- B Ar v AN OYU1\TT /1. oı 

~ '"'~~ halkın dilek ve ihtiyaçlannı dinlemiş-
runlanndan Bay Cizanye de §atoya yer- Balkan futbol şampiyonasına iştirak l.erdir. 
le~tikten ·iki ıene sonra öldü. 1 1 edi ip .. edi miyccc.ği de bu programda B. RUZVELT 

Bunun üzerine şatonun kapılarını ka- ta d kt 
ayyun e ece ır. HALKEVJ.ERI ..... ~E •u•uı..DU-

padılar. Baron Gizanyenin ceaedini de, _ ta ta & & 

ptonun parkındaki bUylik aile UJıdine Şimdiye kadar gayri !edere kulüpler- Nevyork, 21 (A.A) - Terre - Neuve 
koydular. Bu lihid küçük bir kiliıenin le federe kulüpler arasında teması te- sahilleri açıklannda bir gezinti yapan 
içindedir. mln eden Halkevlcri faaliyetine bundan Ruzvclt, bugün sis yüzünden tayyare ile 

Bundan üç ay evvel bir gece bu kili- sonra lüzum kalınıyacaktır. Halkevlerı, •Tuscalosa• kruvazörüne teslim edile
senin önünden geçen bir köylü kadın, ki- beden terbiyesi kanununun 14 UncU miyen gnzete ve mektuplarını alrnnk 
lisede mum yandığını gördü. Erteai &\inil maddesinde sarih olarak zikredilen spor- Uzere Hnlifriks - Yeni İskOÇYa - ya av-
köylülere söyledi. larla Halkevl mensupları arasında bir det etmiştir. 

Zabıtanın naz.arı dikutini celbetti. rakabet tevlit etmiyecek şekilde çalı~- İtalyada ftÜIUS 
Jandarmalar kiliıeye girdiler. Lahid par- malarına devam edecek, mUsabakaları artıyormuş ... 
çalamnı;ı. baronların kemikleri meydan- kulüplere bırakacaktır. Roma 21 (ö.R) - ltalyan gazeteleri 
da duruyordu. BEDEN TERBtnSt MVD'ORLUK- ltalyada nüfusun artmasından babsedi-

Bu da mı cinlerin ~iydi? . LERt yorlar. Tem muz ayında 8690 7 sağ ço-
Mesele anla:ııldı. Baronlar lahidlerine Vil~yet beden terbiyesi mildürlU.kle- cuk doğmuş ve 49021 ölüm kaydedil-

mücevherleri. altın saat ve kordonları, ri teşkilat kanununun çıkmasına ve mi:ı. Nüfus tezayüdü 37886 imi:ı. (Aca
yüzüklerile beraber defnedilmiılerdi. blitçede bu maksatla tahsisat konulma- ba ltalya bunun için mi nüfus istihlak 
Hırsızlar bu kıymetli ewaları çalmıelar- sına mütevakkıftır. Bu zamana kadar edecek bir harp siyaseti peşinde ko:ıu-
dı. beden terbiyesi işleri, kanun mucibince yor? ) 

gözleri- aralıklaoma~ ba,,1am~~-ffi;-;;-;;;aylar vardır. Şu gör~ünüz mez;rle;--=-Sizin gibi bir insanı beni~=uave
sonra kız gözlerini adamakıllı açmı;. La- ise size ait değil, ölmü§ vatandaşlara netime koşturduğu için Allaha bin şükür
kin zavallıyı ha beş sersemletmi, olduğu aittir. Burada size ait olarak mevcut olan ler ederim. Şimdi burada kaybedecek 
için sağa sola bakındığı halde, etrafında- yalnız bir can vardır ki o da kulunuz vaktimiz yoktur. Beni yine sandığın içi
kileri ve Ganimi görememiıı. Yalnız rüz- Eyüp oğlu Canimdir. Her §eyin vukuun- ne kapayınız, şehir kapısından girip çı
garın alnını okşadığını duymuş. Tatlı bir dan evvel haberdar olan Hazreti Allah kan katırların, yük hayvanlarının araaın· 
sesle cey rüzglrl Serin serin esersin, fa- bugün ba:ıınıza bir fellket geleceğini de da bir boıunu bulup hemen kiralayınız. 
kat susamış olanların susuzluğunu gidere· evvelce görüp takdir etmi;ı ve kurtulu- Sandığı sırtına koyunuz ve beni evinize 
me~int~ diye söylenmio Bir az: sonra şunuz~ da kulunuzu alet tayin etmiş ola- götürünüz. Bundan dolayı hatır ve hayale 
derm. hır cofl .. > çekmiş ve chabi!e ne- cak :ki buralarda hiç ioim gücüm olmadı- sığmıyacak kadar büyük ihsanlara mnz
redesın? > diye çağırmış Kimse cevap ğı halde tekmil geceyi bu mezaristanda har olacaksınız. Hele bir defa evinize 
vermeyince cşecreuldara, nurulhüda, geçirdim, dcmi:ı. varalım. Size orada rahat rahat hikaye-
N.ecmcttülsabih daha uyanmadınız mıh Kız Genime baktnıı ve Ganimin doğ- mi anlatabilirim. 
dıye sormuş. yine cevap alamayınca ru söylediğine İnanmış. Kurtulduğuna 
cnezhet, helva. zarihc cevap versenezc şükrederek Kelimei ııehadct getirmiş. 
yahu, sizi çağınyorum, işitmiyormu su- elini göğsiine koyup, gözlerini Ganimden 
nuz? .. > diye inlemiş. Etrafta bir çıt bi- ayırmıyarak: 
le yokmuş. Kızın yavaş yavaş aklı başına Elhamdülillah artık tamamen kendi
geliyormUf. Orkek ürkek etrafına bakın- mc geldim. Beni buraya kimin gctirdiği

Canim çok memnun olmu . Hemen 
mezarlıktan çıkarak tehir kapısına doğ
ru yürümüş. 

Artık şafak çoktan sökmüş, ve güneş 
§arktan gözleri kemaııtırmağa başlamış. 
Gece ıssız olan §ehir kapısı, şimdi bağıran 

----~,_..,.....-...... ~~-::-:-.-;;-;.:i--···· 
tn Cl K 'I' ~· R ~ j LV. •• N-.t; ı $ 
Biranın vitaminleri 

-;;;.-
Sayın inhisarlar 1dare1i yemi~1ere. 

d w • • b" -' d' rıbette farw 
ogrwıu, ıyı ır acrs 1rcr ı. ı;.ı 

• 1 • pahaya kına vnrmlj ınızdır, yemış enn d 

k · · ·· ı · · halk arasın a çı ması vıtamın soz erının 
yayılmasından başlar. Hekimler herkese, 

d ,~. · ki • ·· dunuza yara· ye ıgmız yeme erın vucu 
maaı için ve avitaminoz hastalıklanndatı 

· · n: dr kurtulmak için bol hol yemiş yıyın k 
dikçe, manavlar mallarının fiatını .rü • 
selttiler. Manav dükkAıllarında sıra sıra 
d . · ı . . l k a~afanızı mi§ yernıı er, uyumcu m a~kl 

•· Ü er 
nın camekanlarındaki pırlanta yuz 

'b" h k · w '--tan fakat gı ı er czın agzının suyunu aLı 
görenlerden pek azının kudreti yetişe" 
bileceği kadar kıymetli matah oldu .. 

Bu sözümU mübalağaya haıntecler; 
niz bir de kırmızı domatesin manav d • 
kanlarında baı sedirde yer bulduğu ~ 

d- ·· ·· - B d vitarnld manı uşununuz. u a gene ~ 

sözlerinin ve kırmızı domateste çokça 
. b l d ğ •. w "Id'v. :zartıan• tamın u un u unun ogrenı ıgı 

gelir. Kırmızı domates eskiden yal~ 
•t 111111 

zerzevatçılarda satıldığı halde, vı a 
lakırdısı çıktıktan sonra manavlar o~d 
da kendi C!ükknnlanna aldılar. Hcrtı ; 
yalnız kırmızı domatesi aldılar de, ye 
domatesi değil. Niçin> Vitaminler do• 
matesin kırmızısında bulunur da ondan-

ManaVlann vitamin ilmini öğrenn'I~ 
lerinden dolayı vitamin pahalı bit tn 

oldu. Bira ucuzlayınca, bazıları, sUftl° 
da bira ile rekabet edebilmek için ucuı• 
lamağa mecbur olacağını düşünllyortar• 
Halbuki biranın ucuzlaması, vitamin ,. .. 
tıyorlar diye azamet satan manavların da, 
elbette, kibirlerini kıracaktır. Çünkü ; 
pek mühim bir vitamin kaynağıdır. 
sııntilitrcsi (neden yanm litre değil. )ıc• 
sap işlerinde pek hafif olduğum için ora· 
sını bilemiyorum) on alb kuruşa olduk• 
tan sonra biranın getireceği vitarninJcr 
yemişlerdeki vitaminlerden pek çok ucu· 
za mal olacakbr. Manavlar isteınezleJIO 
akıllarını hB§lanna toplayıp da mallarınJ 
ucuzlatmasınlar. Yemişler biranın yanın•. 
da meze bile olamıyacaiından dükı&.n• 
tarda çürüylip kalacaktır .. 

Biranın vitaminleri, tabii, mayasın· 
dan gelir. Bira mayasının yüz gramınb 
B 1 vitamininden 2400 den 12.000. B 
2 vitamininden de 1 5 00 d~n 3000 ölçil• 
ye kadar bulunur. Halbuki bu vitaminlet 
bakımından yemişlerin en zengini sayılan 
portakalın yüz gramında birinciden an
eak 100. ile.inciden de sade 2 5 ve en. çak 
ölçü vardır. Vakıa bira mayasındaki \Iİ• 
taminlerin hepsini on altı kuruşluk bits 
~şeainin içinde bulmak mümkün d~
dir. Faut elli santilitrelik fitcde ae ~ 
dar az otsa gene portakalın verebileceil 
ölçülerden pek çok ziyadedir. Hatta ~~ 
tamin ölçülerini herkesten iyi bilen Ba• 
yan Rnnduanın rivayetine göre, mayası 
arpa suyu içinde çoğaldığı vakit B ~· 
taminleri bakımından eon derecede be
reketli bir kaynak olur. 

Biradaki iki türlü B vitamininin ne a,. 
yaradıklarını elbette habrlamnıı:: Birin• 
cisi hem ainirlerin, hem .de bormonlarsO 
müvazenesini temin eder. lkinciai de 1~ 
diğimiz yemeklerdeki azotlu ve tekerli 
maddelerin vücuÇlumuza yanyacak bal• 
gelmesi için lüzumludur, insan ne kadat 
çok teker yerse B 2 vitaminine o kaclat 
çok ihtiyacı olur. Bu vitamin vücutd
yetioecek kadar bulunmayınca et yeınek~ 
teri de vücutda eriyemez. azotlu madde
ler kanda birikir kalır. 

Biranın, vitaminlerin lcetfinden önı:a 
biline.o başka faiiJetleri de vardır. Yarıdl 
litre birada 60 gram sütteki ve 12.S 
gram etteki kadar albümin, 75 gram ek
mekteki kadar da eekerli madde vardır· 
Bunlardan dolayı 225 kalori verir. S 
vitaminleri bu maddelerden hepsinin vU
cuda yaramasını temin ettiğinden bira• 
nın insanı semirttiği eskidenheri meşhur~ 
dur. 

Yalnız.. Her güzelin bir kusuru olduğu 
gibi, biranın da kusuru vardır. En hafif 
biranın terkibinde bile yüzde üç, dört 
nisbetinde alkol bulunur. Yarım litrelik 
bir eiıe biranın içindeki on bet. yirtnİ 
gram alkolün ne ehemmiyeti olabilir. 
demeyiniz. Şişeler üst üste birikirse ;nsa
nı sarhoş eder. Bir taraftan minare mirıa
re üstüne binmi~. kendisi de onların üze
rine çıkmış olan arabın hikayesini hatır• 
latacak kadar rahatsızlık verdiğini, fiip• 
hesiz, bilirsiniz. 

Onun için bir şişe biraya elli aantilit• 
relik dersiniz. O ''akit gözünüzde bü)riit 
ve on altı kııruşluk bir §İ§e ile kanaat 

edersiniz. 
G.~ 

cece soyulmak. yahut öldürülmek kay
gusundan kurtulmut fakat bu seferde 
~ihnini başka bir merak kurcalemağa 

başlamış. Kendi kendine: cAh bir ıefak 
söksede aşağıya inerek şu sandığın için
deki §eyin ne olduğunu görebilsemc der 
dururmuş derken efendim, günün şark 
tarafı aydınlanmeğa başlamış. Canim 
ıcfağın büsbütün sökmesini bekliyeme
miş. Daha alaca karanlık iken ağaçtan 
aş:ı.ğı sıyrılıvermi§. Ellerile parmaklarile 
tırnıı.klarile toprağı eşerek sandığı mey
d ne çıkarmağa muvaffak. olmuş. Lakin 
sandığın üzerinde koca bir kilit varını§. 
işgüzar olanın elinden ne gelmez~ Ora
e:ıkta ağırca bir kaya parçası bulmut. Vu
ra vura kilidi kırmııı. sandı~"ln kapağını 

iki ellc-rile kavramış, tekmil kuvvetile 
asılıverince, kapak takkadak açılıvermiş. 

Canım kızcağızın bir suiknsde uğra
dığını anlamıı. Onu yavaşçacık sandık
tan d!Flrı çıkararak, arkası üstü yere ya
tırmış. Sabahın serin ve saf havası yüzü· 
ne vurup ağzına boğazına girince kız 

chapııu 11 l~ diye haykırmı~. Derken bo
ğulur gibi olmuş. Biribiri arkasına öksür
müş, öksürmüşl O kadar öksürmüş ki 
ağzından iri bir ceviz kadar büyük bir 
ha haş p rçası fırlamış. Canim koca haş
haş parçasını yerden kaldırıp muayene 
etmiş. Kendi kendine cvay gidi insaf· 

mağa başlamıı. Yanındaki mezar tll§la- ni biliyormu sun? diye sormuı. çağıran giden gelenlerle dolu imiıı.Canim ---------------
. d. w • h :a&l!J!2J!Si.%Ji!,....ô!i!iS&?2Sill 

Ganim andığın içinde ne görse be
yenir siniz? Nur topu gibi bir genç kız 1 
Yalnız gen~ kızı ha haı ile uyutmuşlar
Jn • Canim evveli kızı ·· ·· 

ızlar vay 1 Bu haşhaşı değil §U melek 
yuzlü ince kız.a, lakin koca bir file yut
tursalardı o kadar güç ve kuvvetine rağ
men onu bile öteki dünyaya yollardı.> 

rını görünce: - Evet efendim, şuracıkta.ki tahta 
- Eyvah, beni mezarlığa taşımışlar! sandığı göriiyormu sunuz, ıizi onun için

Ey Allahım senden saklı, senden gizli de üç zenci buraya getirdiler, dem~. 
bir şey olmaz. Sırmalı ipekli saraylardan Ve bütün batından geçenle.ri, orada gör
nlarak bu dört mezar arasına getireni bil- düklerini, nasıl şehire girmekte gecike
mek isterdim. Bunu muhakkak bana bil- rck ıehir kapısı dt§:lnaında kaldığını, na
dir ey Allahım? diye yalvarmış. sıl gömülü olduğunu yerden onu dııan 

Canim o dakikaya kadar bir köşede çıkardığını ve topraklar altında boğul
sessiz sadasız duruyor ve kızı seyrediyor· maktan onu nasıl kurtardığını, vellıfl811 

muş. Lakin artık dayanamamışı hepsini, hepsini baştan aş:ığıya kadar 

ıste ıgı eyvanı çarçabuk bulmuı, me-
zerlığn getirmiş. Kızı sandığa yatırıp üs
tünü kapadıktan sonra sandığı hayvanın 
üzerine yüklemiş. Ganimin yüreği çoktan 
kızın aşkiyle dolmuş, kız o kadar güzel
rniı ki hakikaten sevilmeğe layik imiş. 

O gün kız çarşıya çıkarılıp esir diye sa
tılacak olsa imiş binlerce parça altınıt 

değermi~. Hayvan tıkır tıkır yürürken 
zavallı Ganimin yüreği de pat pat çarpı· 

anima 

DOKTOR 

Behçet Uz 
Coc:ulı hastalılıları 
.. Mütahassısı 

Hastalarını her gün saat ıuo daa 
1 e kadar Beyler sokağmaa Ahenk 
matbaası yanındaki hususi kılinili8 

kabul eder_ ____ _ 
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BiZANS SARAYININ iÇ YÜZÜ 
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imparator sarardı. 
Kendi aaTayının ve hayatının muhafazaıını 
eline verdifi adam da auikasdçiler içinde idi· 

rmnAııa 

Ankara Radyosu 
---~---

DALGA UZUlfLUCV 
BUGUH 
-·::r-

1639 m. 183 Kea./l.Zt Ww 

T. A. P. 3L70 m. M65 Kes./ Zt Ww. 

T. A. Q. 19.14 m.15195 Kca./ 20 Ww. 

12.30 Program 
12.35 Türk müziği : Yeni bestegArla

rın yeni eserlerinden mürekkep 

Japonya tereddütte 
Roma ve 

ittifak 
Berlinde askeri bir 
aktedilecek mi ? 

Japonyanan ltalyan - Alman ittifakana 
iftiraki meselesi, Tokyoda vahim bir si
yasi kriz doiurmak istidadınt göstermek
tedir. Japon imparatorluiunun dahili 
ve harici siyuctini kendi bildikleri ııibi 

zınnın deiil, maliye ve bil"aaaa bahriye 
nazaranın muhalefetiyle de ka""1aımak
tadır. Askeri teflerle donanmanın tefleri 
arasındaki ananevi rekabet, japon poli· 
tikasında daima hesaba katJmuı icap 
eden bir i.mildir. Bu da, deniz kuvvetle-

rinin İmparatorluk emniyetinin hakiki 
siperini tetkil etmesinden ve deniz erkinı 
harbiyesinin fikirlerinin, japon emper
yalizmini desteklemek üzere teıehbüı 

olunacalt hareketlerde ekseriya kafi ma· 
hiyeti haiz olmasından ileri gelmektedir. 

General ltagaltinin bu ilk muvaffaki
yetsizlikten sonra mücadeleden vaz ge· 
çeecği kat'i değildir. Bazı haberlere gö
re, general istifa ederek bir kabine buh· 

-~·-

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

• • .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
.... ,............ MODA ..... i 
Faydalı bilgiler 

YANIKLAR 

Hafif yanıklar1 ev iliçlarile çabuca~ 
tedavi olunur. Aiır. derin Ye büyük ya
nak yamar için her halde doktora mllni
caat llzundır. 

Hafif yanaklar, sade bir kırmmlalt ar
zeden ve derileri hafifçe kabaranlardır. 
Y amk yeri evvela soğuk suya babrarak 
airunu gideriniz. Kabank deriyi kati1· 
yen kesmeyiniz. Bir iinenin ucunu yakı· 
n&Z, bununla deliniz. Sonra üzerine bolca 
vazelin sürünüz, bunun üstüne istereliae 
edilmit bir parça bez ile Hidrofı1li pa 

muk koyunuz, bağlayınız. 

* Limonları muhafaza etmek açın aa 
dolu bir kaba koyunuz ve suyu her sh 
değiştiriniz. Limonu, kullanmazdan eY~ 
vel fırına kor, bir dakika barakıraanm 
soğuk iken alacağınız suyun iki mieli ... 

alırsınız. 

* Cöze çarpan tom: 
Göz kapaklarını açıp kapamak, ovu.

turmak iyi değildir. Bu, tozun daha İçe· 
riye cirmcsine, yer1C§l1lesine sebep olur. 
Göz kapaklarını kapalı tutmalı. E.beri
yctle gözlerin sulanmuı, tozları göz pt· 

narlanna sevkeder, ve temiz bir mendil 
ucile kolayca alanız. Aksi halde, bir par
ça hidrofilli pamuğu aıcak borikeli SUJ"• 

batırarak göz kapaklan ara~ında tutma· 
la. Bazan, gözün üst kapağını çevirmek 
de izımgelir. Fakat bunu büyük bir dlk
katlc yapmaladır. 

* Banyonuz kirli mi).. Bir fincanan ya· 
rısına limon suyu koyunuz, buna bir tu

tam tuz ilave ediniz, karışhnnaz ve Jc.irtl 
yerleri kuvvetlice ovuoturunuz. Derhal 
beyazlanar. 

* 
Meyvelerden yaptığınız salatayı mu· 

hafaza etmek. meyvelerin siyablanmasına 
Bertin ve Romada ittifakın bir kaç mani olmak için hemen üzerine bir ar: 

haftaya kadar yapılacağı kanaati vardır. limon sıkınız. 
Fakat diğer hükümet merkezleri japon· 

* Beromünster : Fransız nefesli 
sa·dar musiki<ıi Hamur tahtasının üzerine 1 5 O gram 

- Kukuletalıların reisi bana, impara
tora karşı neden bu kadar kin besledi
iitrıi sordu .. Ben derhal buna bir baha
ne uydıirdum : gazetesinin yazdıiına söre kaçak yoliyle 

sokulan sillblar yalnaz ufak ve küçük 
çapta değil, aynt zamanda büyük çaptr 
bulunan ailihlardır. Hültümet de bunla-

20.00 
23.25 

Hilversum II : Konser 
Doyçlandzender : Filip Emanuel 
Bah, Betoven .. 

un koyunuz. ortasına bir çukur yapıl\ız. 
re ile yapılmakta olan müzakerelerin ne- içerisine .fO aram ter8>"aiı bir yumurta 
tİce9İnİ 'Ve Amerika ile yeni bir ticaret ear191, 40 sram teker. ikj bplc MI koJ'U
muahedesi akdetmenin ne dereceye ka- nuz, yuvurunuz. Sonra bir yuvarlak hıili
dar kabil olduğunu öğrenmek istiyeceği- ne getiriniz. bir saat buakınız. 

yanın totaliter devletlerle hu kadar esaslı 
taahhütlere giri,miyeceğini ve bu hususta 
kafi bir tavır takınmadan önce, lngilte· 

- Kız kardeşim sarayda cariye idi .. 
l.eon onu su~uz olarak bir çuval içinde 
ltarmara denizine attırdı .. 

23.35 Königsberg : Şumamn kuvarteti 
23.35 Ştutgart : Mozarlın kU\·Jrleti 

Dedim .. Bu söziim onları ikna etti. 
Bana talimat verdiler ... Bu talimata 

l<ire suikastçılardan biri kilisenin kapı
lının yanında, biri de merdivenlerin kar
flsında duracaktı .. Ben de kilisenin ka
l>ıauıın öte başında duracaktım.. Elline 
~ bir kAğıt alacak ve sözde istida ve
l'ecekmişim gibi bir tavır takınacaktım. 

23 40 Bohemya : Betovenin triyosu 
nn bir müddettenberi memleltete sokul- · 

23.45 Kolonya : Bulgar kuvnrteti 
makta olduğundan haberdar bulunmak-

ni sanmağa mütemayildirler. Küçük bir tepsinin dibini yağlayınız. 

tadır. SOLİSTLERlN KONSERLERİ 

Cenubi Afrikada gen.it teşkilatlı bir Hi.30 
Nazi casus şebekesinin kurulmUJ olduğu 18.15 
bildirilmektedir. lfl.21) 

Hamburg : l...indvig Funk. pİ}'tıDO 

Prag: Fr. Smetana : Çello 
Bohemya : Piyano 

İmparator, burada şu suali sordu : 

Cenubi Ahika Sunday Express ga- 19.25 
zetesinin verdiği bir habere göre Südet 19.35 
Almanlarının şefi olan Henlaynin yakın 

Münih : Betovcn ve Şumau 
Doyçlaııdzendcr : Bariton G. 
Hölger piyano refakatiyle 
Beromilnster : Piyano - Peki amma.. Gerek siz ve gerekse 

•llikastçılar kilise kapısının yanına ka
dar nasıl sokulabilecek.tiniz .. 

mesai arkadqlanndan bi.riai olan doktor 20.00 
Lirav bu istihbarat ve cuua tebekesinin .-.-.-•• -.-.-•• -.-•• -.-.-•• -.-•• -.-.-•• -.-•• -.-.-••••••••••••• 
bqmdadır. Bu zat timdi Vindhoekde Y ARDl):1, EN BVYtlK 

Dimitriyos, çok mUhim bir şey söyll- Alman konsolosu bulunmaktadır. 
.Yecekmiş gibi bir müddet durduktan Yeni tcşebbüa çihçilere yardam etmek 
SOnra : suretiyle Almanyadaki yeni rejime sem-

- Haşmetpenah .. Dedi .. Belki bana pati toplamayı iııtihdaf eylemektedir. 
iııanmıyacaksınız.. Fakat sizin burada Bu suretle çiftlik mahsullerinin Alman
&arayınızda muhafız kuvvetleri kuman- lara satJmaaı ve mukabilinde Alman ma
ciaııı da bu heriflerle beraberdir. Ve ge- mulatının satın alanmıun temin edilmek 
tek ben, gerekse iki suikastçı onun biz.: isteniyor. 
~t delaleti ile kilise kapısının yanına içinde külliyetli miktarda sığır eti 
kadar sokulabiJecektik ... Nitekim de öy- peynir ve tereyağı bulunan bu çiftlik 
le oldu.. Beni de ötekileri de yerlerimi- mahsullerinin Almanyaya ihracı işini bü-
~ bizzat o yerleştirdi.. yük bir Alman fimıasman ele almasına 

Bu sözler, imparatoru sarartmıştı.. intizar olunmaktadar. 

ViCDAN ZEVKJDJR.. 
YURD YAVRUIARI 

Okuduğunuz mektt.'p kitaplanru 
Çocuk Esirgeme kurumuna verirse
niz yeni yılda kitap a'Pmıyacak ar
kada~lannıza yardım etmiş ve kü
~üklükte bu zc,·ki tatmış olursunuz. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Altnanya arasında ithalat ve ihracat kli
ring idaresi vazifesini de görecektir. 

Gene haber verildiğine göre alman 
hükümetinin yardımı ile Vindhoekde bir 
Alman bankası da açılnc:aktır. 

On sekizinci asıra 
dönen i osanlar 

Bunlar bütün /ngiltereyi clolaıarak sinema 
aleyhinde konferanslar verecekler 

John O. Rokfeller. ~ayana hayret bir ı Köyün .mektebinde 18 inci asırda ol
iı bqardı. Kaliforniyada, Viliamaburg duğu gibi latince ders veriyor. 

köyünü ihya etti. Bu köy tıpkı 18 inci Köyde asri konforun hepsi mevcuttur. 
asırdaki hali ve şekli ile köy meydana Ancak göze görünmüyor. Köy evleri 

gizli kaloriferlerle ısınıyor, bir tatafta 
çıktı. 

da ocaklar yanıyor. 
Bu iş kolny başarıldı sanmayınız. Tam Oksford üni-versitesi talebelerinden 

on üç sene mütahassıs mimarlar, mühen· 
yirmi gence de, 20 inci urın <sersemlik:. 

disler ve ressamlar milyarderin arzusunu addettikleri teraltkiyabna karşı propa-
yerine getirmek için çAlaşhlar. 18 ind ganda yapmak üzere turneye çıktılar. 
asırdaki köyü yeniden ihya ettiler amma Bunların üstünde 15 inci a.ıurda giyi-
720 milyon frank harcadılar. len elbiaer vardır. GenÇler bütün lngil-

Bugün köyde, 18 inci asırda olduğu tereyi dolatacaklar ve bilhuaa sinema 
gibi mum yakılıyor. a1eyhinde konferanslar vereceklerdir. Sarayın~ kendi hayatını muhafaz:a- Ayni firma, cenubu garbi Afrikaaiyle 

~~,~-=~~~~:~:.;•=•=~•=~~-=-~~=~~~~~~~~~-~~· ~~. ;~~;~;-;~~~~~~~;· z;7=~~~~~~~~=~w~~~~-~--~-1~~~~s~h:~;e~k:u:r;~:l~d~u~k: .. ~4;~~o~b=d~m:b~=~~~~~~~ .. 

DEMiR MASKE 
§ıklık arasında elimizden kaçtı.. zaman yalnız onu sağ bıraksınlar, diğer- - Sir, dedi, benim emrinı altında ip-

. Barbezyö: !erini onunla beraber olanları tamamen ten kazıktan kurtulmuş bir sürü hay-

Büyük tarih ve 
(ıKıNC/ 

macera romanı 
KISIM) 

- 26--

- Mesele şimdi anlaşıldı, dedi .. İvon kılınçtan geçirsinler.. dut \"ar .• Bunlar şimdi burada, otelin 
dediğiniz bu kadın Grenoblden sonra Barbezyö : önünde kendilerine vereceğim emri sa-
buraya gelmiş ve 8şıkını kurtarmak için - Emirlerinizi derhal ifa etmek ıçı.n hırsızlıkla bekliyorlar. Lütfen menzilde-
lhun gelen tedbirlere baş vurmuştur ... gidiyorum .. Diyerek kapıya doğru kot- ki han sahibine bir emir yazınız .. BUtUn 
Sir ...• Bu muhakkaktır.. Ve (0) nun,·tu... atları müsadere edelim. 
böyle apansızın kaçmasında, elimizden Yine bu sırada Gniafonun melun sesi Kral, Barbezyönün istediği emri yaz.. 
kurtulmasında mutlaka bu kadın sebep duyuldu : mak üzere masanın başına giderken 
olmuştur. Binaenaleyh bizim yapacağı- - Sir .. Majesteniz müsaade buyurur- Gniafon da odanın pençeresinden otelin 
mız en birinci ve ilk iş bu kadını bul- larsa bir sual sonnak cesaretini göste- önünde toplanmış olan serserilere bir 

danüş yolunuada rast geldiğiniz bütün sonra kayboldu .. Nereye gittiğini bilmi- mak ve Monsenyör Lui denllen adaınuı reyim.. Maiyetin.izdeki askerlerinizin göz gezdirdi.. 
"'lnilerin, güçlüklerin mucidi odur.. yordum.. hangi istikamette firar ettiğini ondan mikdan ne kadardır? Sonra birden geri dönerek : 
llattA benim kafamdaki yara bile onun Kral bu sırada söze karıştı : ve zorlıyarak öğrenmektir.. - On kadar var zanneder.im.. Daha - Bu iş çok tehHkeli .. 

'ileridir.. · - Ben biliyorum .. Çünkü biz, sizin Gniafon söze atıldı : fazla idi amma .. Onlar Grenobl yolunda Dedi, kral, yazdığı kAjıdı imzalamak 
Barbezyö heyecanla atıldı : hareketinizden 'bir ilci saat sonra ayni - Demir maskenin hangi yolu takip ve (\rtnan kenarındaki pusuda öldUler üzere iken kalem elinden ciüfW.. 
- Ben. bu sizin tasvir ettiğiniz kads- otele gehniştik .. Bu kadını arbdqlan ettiğini ben biliyorum, dedi.. O, kuv- veya yaralandılar... - Ne demek istiyorsunuz? 

.tıı taruyorum.. ile beraber kaçarken yakaladık.. O ya- vetli kürekçilerin çe~i bir mavuna - O halde sir, şimdi göndereceğiniz Diye sordu.. Barbezyö ise kanbura 
- Belki tanırsınız .. Adı İvondur.. kalanmaulan C'\' Vl'l de Rozarjı yarala- içinde Ron nehri yolu ile uzaklaştı. Fa- adamlardan hiç biri de sağ dönıniyecek- kötü kötü baktı .. 
- İhtimal. fakat ben onu burada, Li- mağa muvaffak olıml§tu.. kat yan yolda ve Saon nehri yatağına tir .. Çünkü Monsenyör Lul bu seyaha- Gniafon bu bakışlardaki manayı der-

~0nda gördilğUm zaman arkasında bir - Şu halde ıilr .. Rozarj onu derhal doğru yine kuvvetli atlar tarafından ye- tini yalnız yapmıyor .. Kuvvetli ve siWı- hal sezdi .. 
lailzade elbisesi vardı ve şövalye Dar- tanımıştır.. değe alınan mavunası ise Dijon istika- h bir maiyeti var.. Luvuvanın oğlu ile hiç te fena vazi
~on ismlnl taşıyordu.. - Hayır .. Tanunadı .. Bir kerre karan- metini tuttu .. Bu yolun bir yerinde yani On dördüncü Lui yumruklarını \'e yette bulunmak işine gelmiyordu .. Kra-

Gniafonun gözlerinde \•ahşt bir şule hktı .. Sonra yarası ağırdı .. Daha sonra artık nehrin scyrUsefere gayri müsait dişlerini sıkarak sordu : la hitaben : 
~.. çok içmişti .. O kadar ki bir buhran ge- noktasında atlara binerek ve Dijon yolu - Hüknolar değil mi?.. - Sir .. Dedi .. Düşmanınız ve rakibi-

- Liyonda mı? ... Diye batırdı .. Onu çiriyordu .. Derhal istirahat etmesi ll- üı.erinden Versaya inecekler.. - Evet sir ... Hüknolar ... Ve bunların nizle karşı karşıya gelmek .. Onunla he-
~mı gördünüz? .• Şu halde o mon- zımdı .. Tam iki gUn kendine gelemedi.. Kral, melun kanbunın bu sözü üzeri- başlarında da Reymond adında bir pa- saplaşmak .. Daha doğrusu onu bizzat ve 
8'1ı16r Lui ile beraber.. tlçUncü gün .. Grenobl civarında bir or- rıe hemen Barbezyöye döndU.. paz vardır.. işi gürültüye vermeden bir pusuya dü-
'«o- Onu ben ilk defa Forkalkiyede, man yanında hilcuma uğradık .. Bu hU- - Marki.. Dedi, benimle beraber ge- - Alçak! .. Yine elimizden kurtulacak ~ürmek arzu etmez misiniz? 

llSenyör Lui dediğiniz adamın odum- cumdan kendimizi büyük bir tesadüf len askerl müfreze kumandanına söyle.. demek.. Şimdi ne yapmalı? .• 
bir 

hamuru. yanm eantimetre kalınlığında 

tepsiye yayınu:, üzerine. saplan Ye çe

kirdek leri çıkarılmıı taze veya reÇ:el 
vifne koyunuz. iki çorba kataiıı toz teker 
.erpiniz.. Yirmi dakika kadar fannda iV-

tarak p~İriniz. Soğutunuz. 

* Gazo.la linıonata 
Bir kı1o şeker içine on iki sulu limon 

ister. Şekeri, az miktarda su ile eritiniz: 
üzerine limon suyunu ilave ediniz. 
Ate,ıe, yavaş yavao kaynatanız. Sonra 
bir kaç dilim imon atınız. Tülbenttıeaı 

süzünüz. Şişelere koyunuz, ağızlannı 9llt. 
kapıyaralt serin bir yerde hıfzcdiniz. 

Lüzumu olduğu zaman gazozla, Şetç 
veya madcnsuyu ile karııtanr içcrainiz. 
büyücek bir su bardağı için iki tatlı, ka· 
şığı limon suyu kafidir 

* Köpüldii kayna terbeti 
Kayıaalann bir az fazlaca olgunlanr11 

seçiniz, yıkayınız. Bir tencereye koyun-. 
Bir az da su ilave ediniz Hafif ateete 
kayna.tınız. Kayıallan kanttıraralt eriti
niz ve bir süzgeçten geçiriniz. 

Bir litre kayısı suyu için 8SO gram tc· 

ker ister. şekeri kanttırdaktan 80DH 

tekrar atete koyunuz. lcaynanuy• batla
yınca indiriniz. Soğuduktan sonra "
litre için40 gram acide tartarik - limoaı 
tozu lanttırınız. Şiıelne koyunuz. Ala
larını ince bir tel ile ınkıca bailayına. 
Serin bir yerde aaldayuuz. Büyük bit 
bardak ...,.a bundan iki ltapk karlflm
lına çok lezzetli ve köpüklü bir terbet 
olur. 

Sahte /ngiliz 
banknotları 
--tr-

Balede ..hte 20 liralık lnailiz banka.-
tu yapıp yüz kadaruu piyuaya Mirmele 
muvaffak olan bir sahtekar tebclteai }'9-

kalanmqt&r. 
iki franaız ve bet lsveçliden mürel

ltep olan sahtekarlarla F raua n Al ....... 
yada cürüm ortaldan bulunduiu •rdatll-
11Uflır. 

Karleruhede oturan ve 90bekenin -
taltlarandan olduğu anlatalan bir lsviçnli 
Almanyada tevkif edilmiştir. 

Elde edilen 20 liralık sahte banıu.o.. 
lar o kadar ustalıkla taklid edilmittir la. 
piyuaya çakanlan yµderce banknotu ..... 
iti.kilerinden ayırd ederek toplamak çel 
raütk6I olecakbr. 



SAHIPEll 

Romanya Ticaret Ataşesi [ao . sA] 
ZAHiRE 

Türk - Rumen Ticaret münasebet
leri hakkında beyanatta bulundu 

25 Ton Buğday 
39 çuval Buğday 

425 çuval Arpa 
140 çuval susam 
15 Ton K. Dan 

5 25 
3 375 3 50 

17 

675 çuval K. Darı 4 125 6 75 
• memleket milli ekonomisinin muhtelif 
şubelerinde huzurlu bir hava içinde ve 
verimli çalışmaların neticesi olarak ta
hakkuk ettirilmiş terakkileri, ve ekono
mik münasebatın arttırılması imkanları
nı ihzar ve teminini araşbrmakla mükel
leftir. 

Ekonomik faaliyetlerin muhtelif şube
lere ait istihsalat ve karşılıklı mübadele 
tnhakkukatında, Türkiye ve Romanya, 
bu enternasyonal Fuar münasebeti ile ti
caret alemine bu sahadaki kabiliyetlerini 
gösterebilmiş olmakla iftihar edebilirler. 

Yeni Türk devletinin kuruluşundan 

bugüne kadar Romanya Devletinin Tür
kiye n~zdinde iktısat mümessili olmam 
dolayısı ile sıfotı memuriyetle aranızda 

bulunmakla müşerrefim, ve bu vesile ile 
asil ve çalışkan Türk milletinin dahi 
şeflerinin idaresi altında memleketin ye
niden imarı yolunda gösterilen azim ve 
rakkilerin bizzat oahidi olmakla müfte
hirim. Ve bu suretledir ki, 15 seneden 

Romanya sefiri beri Romanya devletinin Türkiye nez-

Romanya scf arcti Iktısat müşaviri 

B. Dr. Nikolamanesko 

kıymetinde 2500 ton pamuk aldık. Bu 
miktar, kanunusani 938 den (Türk -

2300 kilo Yapak 53 
2000 kilo Çam fıstık 95 

50 balya Pamuk 43 50 43 50 

Para Borsası 
Kapanı~ F. 

1 Sterlin 5.93 
INev - York 100 Dolar 126.675 
Faris 100 F.frangı 3.355 
Milfuto 100 Liret 6.6612 

1 

Cenevre 100 İsviçre F. 28.60 
Amsterdam 100 Florin 67.9125 
Berlin 100 Rayşmark 50.835 
Brük.<;cl 100 Belga 21.5175 1 
Atina 100 Drahmi 1.0825 

, Sofya 100 Leva 1.56 
Prag 100 Çekoslovak 4.335 
Madri<l 100 Peçcta 14.035 
Varşova 100 Zloti 23.845 
Buda peşte 100 Pengü 24.4525 
Bükreş 100 Ley 0.905 
Belgrad 100 Dinar 2.8925 
Yokohama 100 Yen 34.62 
Stokholm 100 İsveç K.r. S0.5625 
Moskova 100 Ruble 23.90 F uar münascbctile şehrimizde bulun- dindeki sefareti iktısat konseyesi aıfa

makta olan Romany~ Ticaret Atcşesi B. tımla, bütün gayretimi memleketlerimiz Rumen ticaret mukavelesinin İmzası ta
Nicolas Manescu dün kendisile görüşen arasındaki ticari temas ve mübadeleJe- rihidir) Nisan 939 a kadar olan devrede 
bir muharririmize Türk _ Rumen ticari rin inkişaf ve terakkisine hasrederek, bu 3 milyon lira kıymetinde 3000 tona ba-

CtiMIIURİYET MERKEZ BANKASI 
KLEARİNG KURLARI 

münasebetleri hakkında aşağıdaki iza- son l 5 sene içinde iktısadi sahada ta- )iğ olmuş bulunuyordu. Sterli~gten gayrisi bir Türk lirumm 
hatı vermif, Fuarımız için de değerli ihti- hale.kule etmiş olan münasebatın cümlesi- Bilmukabele yine ayni devre zarfında mukabilidir .. 
uslarını bildirmİftİr. ne tahscn bağlı bulunuyorum deyebil- Romanyanın kimyevi müstahzar ve ma-

- Romanya kraliyetinin Türkiye nez- mek salahiyetini bana bahıetmektedir. deni mamulat olarak ihracatı Türkiye Sterlin 
dinJeki sefareti Ekonomi konseyesi ve Her iki tarafın hüsnü niyetine rağmen, pazarlarında oldukça geniş bir istihlak Dolar 
Jzmir Enternasyonal Fuarında Romanya vakit vakit müşküllerle karşılaşmış olma- temin etmiş oldu. Belga 

Satış Alq 
593. 590. 
79.34 '18.94 
4.6710 4.6475 

milli pnviyonu hükümct komiseri ıııfatı sı ancak dünya iktıaadi buhranına atfe- Romanyanın lzmir Enternasyonal Fu- Fransız frankı 
fle, lzınir Enternasyonal Fuarında, bu- dilmek lazımdır. Her halde yukanda anna iştiraki: Türkiyeye Romanyanın Peseta 

29.95 29.80 
7.1610 7.1250 

gÜD temsil etmekle mübahi olduğum, bahsettiğim hüsnü niyetin misali, Ve ara- sair mamulat Ve ııanayiini tanıtmak fır- rOrin 
Romanya Milli Ekonomi nazırı Ekselans mızdaki çok samimi dostluk havası son satını, ve bugüne kadar Türkiyeye ihraç beç Frangı 
Mühendis lon Bujoiu'nun selamlarını ge- zamanların hadisatı ile geniş mikyasda ettiğimiz emtiadan başka :oıair mamulatı- eç Kronu 
tirm,.kle bahtiyarım. tecelli etmiş bulunmaktadır. mızı da ithal imkanını temin edeceğimi- Norveç Kronu 

1.4767 
3.5125 
3,2873 

1.4692 
3.4947 
3.2707 

3.3737 3.3567 

Ayni zamanda bu muazzam ekonomi Velhasıl, hükümetlerimizin gösterdik- zi umuyoruz. Çek kronu 
tezahüratına gerek ekonomi konseyesi leri karşılıklı gayretler neticesi olarak işte bu düşünce iledir ki, Türkiye ve Din:ır 

23.20 23.09 
35.40 35.22 

•.-e ıerek hükümet komiseri sıfatı ile iş- Türkiyenin Romanyaya olan ihracat kıt- Romanya arasında ticari temas ve mü- Leva 
tirak edebilmiş olmaktan şah!!en duydu- lığını, filatürlerimizde Türk pamuğu is- badelenin inkişaf ve terakkisini, ve iz- Ley 
fum zevki de bildirmek isterim. tihsal etmek sureti ile tadil ve telafi et- mir enternasyonal Fuarına iştirakimizin Avusturya şüi. 

64.41 64.08 
83. 82. 
4.5390 4.5160 

Dün pek mühim ekonomik tezahüra- tik, ve bunun mesut neticesi olarak 1938 bu inkişaf ve terakkide mühim bir amil Mark 
bn kadrosu içinde, buna İştirak eden her !!enesinde Türkiyeden 2,5 milyon lira olmasını temenni ederim. Liret 

1.98 1.97 
15.10 15.03 

--- Drahmi 94. 93.50 

"Mezuniyet,, seyahati imiş 
Zloti 
Pengu 

4.2254 
3.6984 

ESHAM VE TAHVİLAT 

4.2040 
3.6807 

1933 Türk borcu 1. 

Kont Ksaki Hitler ve Mussolini ile 
1933 Türk borcu il. 
1933 Türk borcu 111. 
1938 % 5 F. ve ikramiyeli 

Peşin 19.35 

resmen değil izinli iken görüşnıüş! 
1933 ikramiyeli Ergani 
Sivas - Erzurum hattı istikrazı I. 

• • • • • ll . 
• m . 

BUdapeşte 2 1 ( ö.R) - Hariciye na-ı mukadderatını Almanyanm mukadde-
1.111 lc:ont Ksakinin usulü dairesinde bir ratına bağlaması için kuvvetli bir tazyik. 
mezuniyet müddetinden tekrar vazifesi- yapıldığı anlaşılmaktadır. Buna Macaris
ne başladığı tebliğ edilmiştir. Salzburg- 1 tanın verdiği cevap ne olmuştur} Bunu 
CJa Fon Ribbentropla '\'e Romada B. henüz kimse doğru olarak bilmiyor. Bu
Mussolini ile mülakatları bu cMezuni- nunla beraber Macar gazeteleri cesaretli 
yet> kadrosu içinde gösteriliyor. Fakat bir tavır takınarak Macaristanın siyasi 
bu diplomatik turizmin bilhassa Maca- istiklali tezini müdafaa etmişlerdir. 
ristanın istiklal ve istikbalile alakadar Budapeşte 21 (AA) - Kont Ksak.i 
olduğu gizlenemez. Biitün tekziplere rağ- dün ak~am buraya gelmiştir. Başvekil 

men kont Kııaki üzerinde memleketinin kont Teleki kont Ksakiya hemen derhal 

Keten tecrübe 
tarlası tesis edildi 
İzmit, 21 (A.A) - Kocaeli Ketencili

ğini inkişaf ve ıslfilı ettirmek üzere zi
raat vekaletince alınan tedbirler cümle
sinden olarak Kandıranın gaipler kö
yünde bir keten tecrübe tarlası tesis 
edilmiştir. Burndn Adapazarı tohum ıs
JMı istasyonu tarafındnn yerli ve yaban
cı muhtelif keten tohumlan üzerinde ye

tiştirme ve ıslAfı tecrübeleri yapılacak-

Di1nyanın en 
zengin kızı 
----:---

Dünyanın en güzel kızı lngiliz gazete
lerinde okunduğuna göre Mis Ceymis 

Kromvel ismindeki lngiliz kızıdır. Ken· 

disinin merakı Amerikada yaşamaktır. 

lngiltereye geldiği zaman da kimse gör
mesin, gazeteciler resmini almasın diye 

saklanmaktadır. Kızın babası vaktile in
--------------- gilterede tütün kralı diye tanınmış bir 

tZMIR SULH HUKUK HA- adamdı. öldüğü zaman serveti kızına 

tır .. 

KiMLtôJNDEN: kalmıştır. Zengin kız sonradan kocaya 

Davacı hazinei mıdiye vekili varmış, ııimdi kocasile beraber lngiltere
avukat Sadık Boratav tarafından ye gelmiştir. 
Bomovanın Yıkık Minare soka- -=-
ğında 18 numarada Muıtaf a ya- SİYONiSr 
nı~da .üzüm k~rumu amelesinden Kongresi gürültülü oldu 
Huseyın aleyhıne 939-795 numara C 21 (A A) s· ~: ... k 
·ı 1 l k d d enevre, . - ıyo,.,,,~ ong-
ı e açı an a aca avasın an do- . d aı-~'-· ti · t tkiki k · 
ı "dd · J h ·· d resın e, s anıye erın e omısyo-
ayı mu eıa ey namına gon e-

• • • • kabul etmıştır. Hariciye nazın, bu gö-
rüımede başvekile Alman ve ltalyan 

93
•
2 

H ~ bo• ; 
1 

IV. 
d l · d l · ı y h A •• l azme nosu 1o 5 f aizll ev etı a am any e yaptıgı ususı mu-

1932 
H . bo !Y. 

. . . azme nosu '/o 2 faizli 
kalemelen hakkında ızahat vennıştir. c·· h . t M k ban 

B 1. ı ı (A A) D N B . B um urıye er ez kası er ın . - aıansı, . .. . İ 

H. I · 1 1 B ı· b .... '- I • B Turkıye Ş BANKASI 
ıt erın ta yanın er ın uyu~ e çısi . O l B nk 

A 1. k b 1 • ld y sman ı a ası tto ıcoyu a u etmış o ugunu ve B. d l d . 
1
. . Ana o u emıryollan l ve II. 

Atto ıconun B. Hıtlerc Salzburg görüş- Anad l D 
l · b h. o u em.iryolları % 60 hisse senedi me erınde a ıs mevzuu olan meselelere M.. .1 

Italyanın verdiği menfi cevabı tevdi ey-
lediğini yalanlamaktadır. 

B.MORGENTAV 
RELSİNKİDE 
Helsinki, 21 (A.A) - Amerika birle

şik devletleri haz.ine na7.trı B. Morgen
tav, buraya gelmiştir. 

-+
ESRAR BULUNDU 

Al.sancakta Bornova caddesinde Meh
met oğlu Abidinin üzerinde altı santig
ram esrar bulunarak alınmıştır. 

- *-- Bir kızı kaçırdılar 
Kemerde Yaşar oğlu Muharrem İl

gen, Demir kızı 15 yaşında Ayşeyi ka
çırdığı şikayet edilmiş ve suçlu, kaçır

dığı kızla birlikte yakalanmıştır. 

umessı 

Arslan çimento 
Şark Değirmenleri 

1938 % 5 Hazine tahvili 

-------
Lira 68. 

On yaşmdakl kız 
~izasiyle kaçmış ... 
Ödemişin Dadbcy köyünde on yaşın-

daki Salih kızı Şükrüyeyi, 14 yaşında 
Hüseyin adında bir çocuk kaçınnıştır .. 
Şükrüye, kendi rizasiyle Hüseyine kaç
tğını söylemiş ve suçlular yakalanınış
tır. 

--<tı-
BİRDOVUŞME 

Çorakkapıda Dibek sokağında Rifat 
oğlu Abdülkadir ve Karabet kızı Mer
yem, bir ev meselesinden münakaşa et
tikleri sırada birbirlerini dövmüşlerdir .. 
Suçlular yakalanmıştır. 

IH~iıh::~;~-
Hatayıııara ıoüjde 

1 - İzmir Bumahanede 1296 sayılı Dibek aokağında HATAY 
OTEU namile maruf ve rağbet görücü bir Otel vücuda getirilmiıtir. 

Al
2 - Mezkur otelin mobilyaları tamamen yeni olmakla beraber 
aturka ve Alafranga denen bir hamamı mevcuttur. 
3 - İçerisinde muhtelif akar su ve havuzları ve bahçeleri havidir. 

___ ,..., ............ .._._ 

22 A G U S T O S 5 AL 1 193j, 
~~----..----------

lzmir inhisarlar Başmüdürlü
ğünden: 
Alsancaktaki depolarımızda mevcut miktar muhammen fiat ve te

minatları aşağıda yazılı çul ip ve kınnaplar açık arttırma suretile sah· 
lığa çıkarılmıştır. 

Şartnamesi levazım şubemizde nümuneleri mezkur depolariroizda 
görülebilir. 

isteklilerin 1 . 9. 39 günü saat 1 5 de baş müdürlüğümüzdeki koınje· 
yona gelmeleri ilan olunur. 

Miktarı 
Kilo 

5725 
215 

2041 
9318 

Muhammen 
Fiati 

Kuruş S. 

6 
11 
19 
13 

18, 22 

Teminatı 
Lira K. 

25 76 
1 77 

29 08 
90 85 

147 46 

3041 ( 1713) 

lzmir tramvay ve elektrik Türk 
anonim şirketinden: 
1939 lzmir Enternasyonal Fuan müddetince tramvay servisinio. 

Güzelyalıdan saat 23,30 dan ve Konaktan aaat 24 den sonra apğlda 
yazılı tekilde temdit edildiği muhterem halkımızca bilinmek üsere 
ilin olunlD'. 
Konaktan Güzelyahya Gü:ı.elyalıdan Konaia 

Saat Saat 

24 23,30 
24,15 23,45 
24,30 24 
24,45 24,15 

1 24,30 
1,15 24,45 
1,30 1 
1,45 1,15 
2 1,30 
3 2,30 

lzmir vilayeti Defterdarlığından: 
Adet Cinsi 

1 
1 
1 
2 
6 
1 
2 
1 
1 
1 

20 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 

Yazıhane 
Yazı masası 
Kanape 
Koltuk 
Sandalye 
Etajer 
Şapkalık 
Dıvar saati 
Elektrik tesiaab 
Kutu presesi 
T elaro namı diğeri kalıp 
Marka için atq presesi 
Kuru baamağa mabıus banko 
Ozüm kükürt pravo dolabı 
Atatürk'ün fotografı 
Tiremüsyon 
A. E. G. Marka dinamo 
Su depoau 
Merdiven 
Vantilitör 
Demir araba 
Sandık 

12 
1 
1 
1 
1 

Sardinoı marb kayİflarile beraber üzüm temizleme makineli 
Ozüm makinesi tekne ile beraber 
Ozüm kurutma fırını vantilitör ve A. E. G. marka d~ 
birlikte 

1 
120 

1 
1 
1 
1 
2 

193 

Boya yeri raylarile beraber 
Telaro 
Elektrik dinamosu 
Patar 
Su pompası dinamo ve borularile beraber 
Mektup preseai 
Demir araba 

Sahibinin vergi borcundan dolayı birinci kordon 74 sayılı bina da
hilinde mahçuz bulunan yukarıda cim ve adedi yazılı 193 parça üziblı 
temizleme makine alit ve edevah 23. 8. 39 tarihinde aaat 1 O da aJenf 
müzayede ile satılacağından taliplerin ayni gün ve saatte mahalli mez
kiıra gelmeleri. 

19, 20, 22 3062 (1728) 

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

uıusi haıtahaneai Birinci Kordonda Abancak vapur iskelesi •--·-... • 
ıındadır. Gece gündüz hula, doğum, ameliyat kabul eder. Da 
mütahaasıı doktorları vardır. Mükemmel ameliyathaneler, doğuıP 
alonu, Rontken - Diyatenni - ( Undala ) - Oltraviyole - Enfraruj 
lektrik ve ıu tedavileri Bakteriyoloji liboratuan vardır. Denize 

çok güzel manzaralı havadar sakin bir hastahanedir. 
Fiyatlar: Umumi salon 2,5 liradan ve husuıi odalar dört liradılO 

bqlar. 
TELEFON Numarası : 2 9 7 4 
TELGRAF Adersi: Alaancak Sıhhat Evi 
POSTA Kutusu : 3 2 1 tZMtR • EL .., .. 

rilen davetiye varakasının ikamet- nunun verdiği raporun kıraeti esnasında 
gahının mechul kalmasına mebni müteaddit gruplar, Filistinde bu kong

gazete ile ilanen vaki davet üze- reye delege göndermek üzere yapılan 
rine muayyen günde gelmediğin-

1 

seçimlerdeki nizamsızlıkları protesto et
den hakkında gıyap kararı veril- mişlerdir .. 
mit ve muhakeme de 6-9-939 gü
nQne saat l O na bırakılmıt oldu
ğundan yevm ve vakti mezkfırda 
müddeialeyhin bizzat ispati vü
cut etmesi ve yahut tarafından bir 
vekil göndermesi aksi takdirde 
hakkında gıyaben muhakemeye 
devamla karar verileceği lüzumu 
tebliğ makamına kaim olmak ve 
bir nü.shası divanhaneye talik kı
lınmak ıuretile ilin olunur. 

--0--

MEMELDE 
'l'EVKİF EDİLENLER 

4 - Temizlik ve emniyet hususunda tam manuile bu otelimizde 
istirahatinizi temin edeceğiniz §Üphesizdir. T eırif buyuran muhterem 
misafirlerimiz otelimizin her bir hususah hakkında memnun kalacak
lannı ilin eyleriz. 

··;;ıi·İMDE··uöcii·ü··yo:~ 
LV GöSrEREN BİLGİ·: 

İyi bir muhasip 
• 

3091 (1746) 

Varşova,2 1 (A.A) - Gazetelerin Me
melden aldıklnrı haberlere göre Gestn

po son· günlerde Mcmclde yüzden fazla 
kimseyi tevkif etmiştir. Bunların ara-

smda ruısyonal sosyalizm aleyhtarı bir 
teşekkül vücuda getirmeğe teşebbüs et

mekle suçlu bir çok genç Hitlerciler de 
vardır. 

5 - Tahtı icarımda bulunan yine 1296 sayılı sokakta 36 sayılı 
TAN OTELt ile 45 ıayılı ŞARK OTEU'nde de ayni tqkili.t 
mevcuttur ••. 

Basmahane 1296 ıayllı Dibek Sokağında 
Tan ve Şark otelleri müsteciri ve HATAY 
oteli aahibi Bqir Korkut .. 

DiR .. 
Sevgili çocuklar .. 

Okumaya hevesli, fakat kitap aJa
mıyacak kardeşleriniz için okudu
ğımuz mektep kitaplarını çocuk 
Esirgeme kurumuna verirseniz Bil-• • 
gili arkadaşlarınızı çoğaltmış olur-: 

H. 3 1-10 (1696) L . sun uz.. : 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· ................•......................... 

...... J.,..K .... u.. ...., ........ ,dJJ ,,S k@#e fi. teKTar erme •ı 

ış arıyor 

Usulü muzaafa ile defter tu!; 
mağa bihakkın vakıf muktedir;•_ 
muhasibe ihtiyacı olan ticare d ~
ne veya müesseselerin Yol be Gil· 
tanında 62 ve 64 Numarada • 
zeJ Aydın tuhafiye mağa%a•111 

müracaatleri. 



Eczacıbaşı 
• 

Limon Çiçeği 90 Dereceli 
ŞiFA 

( Kiloau Yalnız 300 Kuruı) 
Depo: 

lzmir gümrük başmüdürlüğünden : 
Kaplana Kıymet Sıklet 

,..._ Adedi Nn'l Marb. No. A.S.N Ura K. Kilo G. Eşyanın cinai 
~ -- --

40 ı Çuyal 364 220 00 36 000 ipek menıucat 

• 1 s.n.Yr LKUI 6990 377 93 00 46 500 Buma halinde fuoneli pamuk men-
ıucat 

• ı • LK 6991 378 37 00 18 500 Buma halinde fuoneli pamuk men-
A ıucat 

• Z8 Çuval o 140 50 00 948 000 Fııtık 

c 4 c Bil& 171 197 000 Buğday Yulaf kantık fgtık. 
--- --
400 00 1246 000 
-- --YekUn 

Y.._Mla mflfı.mtı yudı muhtelif eıya 23. 8. 39 ÇIU18lllha günü aaat 15 de açık artbrma suretile bun
..._ 7alms 8Gll lralemde yazalı 32 çuval fılbk harice atıl.cağmdan bunun için istenilecek teminab ver
lllek ... diisleri dahile eablacakbr. Bu mfizayedeye ittirak etmek iıtiyenler 939 yıbna ait maliye unvan 
........U hamil bulunmak ve yüzde yedi buçuk heaabile nakdi teminat ~i vermek tutile muayyen olan 
etinde bmir pmriilderİ bat müdürlüğüne baih itbalit ırümrfliU yanındaki levazım ve 1&bt servisinde mü
... ' \D komlqonuna mGncaatlan ilin olunm. 

10 - 22 2890 (1~9) 

lzmir Giimriik Başmüdürliiğünden: 
Kabın Kıymeti Sikleti 

T .No. A. Nev'i Markası No. A. S. No. L K. Kilo G. Efyanın cinai ---- - ....... 
41 2 Sanmk H A A 1/2 565/66 300 00 152 00 Jilet l»içaiı 

205 
y........_ ml&edati yazılı iki aandık jilet biçaiı 24. 8. 39 perıembe günG aaat 15 de açık artbrma ıure-

tle dahile u.blacaktır. lıine gelenler ve bu müzayedeye iştirak etmek istiyenler yüzde yedi buçuk beaabile 
pey akçeli vennek ye maliye unvan tezkere.mi hUbil ollliak pitile bq müdürlüğümüze bağh itbalit gÜm1 
r6il yaınnıdül 1-uma ve aabf aeniainde mGtet+kil ~ muayyen sin ve aaatte müracaatlan 
Bin ohmur. 3004 (1738) 

1 Mek!pçu~ ~!!. ~ 
bal olan 14 lira aıli ..... ı. katip
liğe müıabaka ile memur alma
cakbr. 

Alınacak memur daha ziyade 
Daktilo itlerine hun meaai ede
cektir. Llakal orta mektep Ye lbe 
mezunu olanlarla halen diler dai
relerde müıtahdem memurlardan 
iıtekli olanlar miiaabakaya gire
ceklerdir. 

Bu teraiti haiz olanlardan teri 
ve düzıün daktilo yazanlar diier 
IOl'Plarda müaaYi not alanlara 
tercih olunacaktır. imtihan 29-8-
939 Salı glnG ıaat 14 de vilayette 
yapılacaktır. 

Ana edenlerin müsbit evnkla
riyle mektapçaluia rica olunur. 

~ {1748) 

BOZDOCAN HUKUK MAH
KEMESiNDEN: 

Mahkemeai: Bozdoian aulh 
hukuk 

Esu No: 939-171 
Da-.acu Bozdoian dava vekil

lerinden ali nazmi aürez. 
Dava olunan: lamirde miri ke

lim hanında tüccar Şeker zade 

Kan, Kuvvet, iştah Şurubudur.' me~=; Vekilet ücretinden --
9A••AJL1o,r~· ... -a-- ıı .. .__,_,_.... _.,._~ 1 tevellit Jirmi bet ~ira ala~. .• • .,.., , .., ~ ••• .....,......,.,. ~.,_.._.., DaY&11m muallak oldagu sun 
ıaııı ,,.,. lftall temin eder, Okada gençlllı W ve saat: 25-8-939 Cuma ıaat 9,30 
dlnçlllı ilet' ..... Her eaanede ........... Bay mehmede: Yukanda adı 
Sdlbat vekiletinin Z6/11/13Z tarih ve 3126 numarah ruhsatım hlmlir.. 1 yazılı davacı tarafından hakla

llıllllli•--------------------- nızda açılan alacak davaıının da-va dilekçeıi nammıza tebliğe Ye-

Çamaltı tuzlası müdürlüğün
den: 
Tm ııyınna iti bir Eyhil tarihinde bqhyacaktır. it kötürü olup 

leçmİf senelerin yevmiye tutan 150 - 225 kurut aruandachr. it İltİ
Jenı.in bu tarihten evvel Tuzlaya müracaatlan. 

rilmit iıe de ibmetsih ve m_. 
keniniz belirsiz olduğundan ,.. 
rek arzuhal Ye aerekae davetiye 
tel»lif edllememit oldulandan cla
vacmın talebiyle ili.nen tebligat 
icra edilmitae de mahkemeye pl
mediğiniz ve vekil de aönde~ 
diğiniz cihetle hakkmızda gıyap 
kararı çıkarılmıt iae de yine ik. 
metıi.hınızın belirıiz olniumdan 
hukuk uıul M. K. 141 ve mütea
kip maddelerine ıöre ııJap kara
nnın ilinen tebliğine karar veril
diğinden muayyen olan gün ve 

22, 24, 27 3086 ( 1747) 

Erkek Lisesi müdürlüğiJ.nden: 
1 - Lisemiz, bu yıl yeni talebe alma ve eaki talebenin byıtlannı 

Yenileme itine 1 Eylul Cuma günü bqbyacak 15 EylW Cuma elcpnm 
aOQ Yerecektir. 

Z -1 EylUl'den itibaren yeni yualKaldum her sin ..at ( 9 dm 
12 ,. ) ' b,.alanm JeniliJecelderia ele ( 13 - 16 1a ) kadar obl 

"-k 1-.1:.=.:..:. aaatte ma»JIDlıeJe ıe~ ..... 
veya vekil ıöadermediğiniz tak
dmle muhakemeye l'l)'abmızda 
cleYam oluMcaiı teblii -....... 

ECZANESi 

8 pozu da 
b6yle gazel 

Her mevsimde, her havada. 

her saatta, her yerde . 

'"KODAK VERIKROI" 28° filmine 
DAiMA EMNiYET EDEBiLiRSiNiZ 

8 13ozdan daima 8 

GOzel, net ve detayh resim 

DAHA iDARELiDiR 

Kopyalarmız için : 

Daima güze1, canh, detayrı resim veren ve 

zamanla sararmayan VELOKS klAıdına 

ısrar ediniz • 

Bütün K O O AK satacllardan arayı naz veya 

şu adrese müracaat ediniz : 

KODAIC eır1cet1 ..... ••ıoltu, latanbul 

Devlet Limanları İzmir şubesi
miJcliJrliiğQnden : 
1 - hıcirallmda yapılacak bir abpp İlkele inteetı ffhidi filıt ... 

ıiyle ve kapalı zarf mulile eksiltmeye konulmUfha'. 
2 - ltbu İnpabn mulWmmen ketif bedeli 16253,52 linlLr. 
3 - Şartnameler projeler Ye ebiltmeye ait dijer evrak bmlrcle 

devlet limanları ifletmeai lzmir tubeai müdürlüjünden bill bedel alı
nabilir. 

4 - Eksiltme 5. 9. 39 aalı ıünü saat 16 ela clmet........, ........ 
ıi lzmir ıubeainde yapdac•lrbr. 

5 - istekliler telclif nnla meyanına ıimdiye kadu- JapiDlf o1dak
lan bu kabil itlere banlann bedellerine ve hansi bankalarla muamele
de bulunduklanna dair veaikaJannı koyacaklm:lır. 

8 - Mu..ıdsat teminat milmn 1219,01 lhdlr. 
7 - Teklif melduplanm haYi arflar kapah olarak ihale ıünii aaat 

15 e kadar lzmirde devlet limanları ifletmeai lzmir tubeai müdlrlliü
ne tıealim edilecektir. 

Poata ile gönderilen tekliflerin nihayet ihale aatindm bir aut ev
veline kadar ıelmit ve zarfların kanuni tekilde kapahhn11 olmuı li
zımP. Paelada Taki olabilecek gepb el erden dolayı ıubemiz meau
liyet 1mbul etmez. 

8 - Ba infaab iduemiz taliplerden clilediiine Yelmek • ., ... at 
mi=h=rı =w· • •r=e'de t·••• ....... 

Dr.AliRiza 
•• 

Unlen 
Dolum •• Cerrahi Kacba 

hutalddan ()pentarl 

S. IUn butalarmı .. ı OçtıeD son
a Atatilrk cadM ıır.ld Birinci 
lroıdollı 211 numanh m~
mllıade bbul ect.. 

TELEFON ı 111'1 

SALiHLi ASUYE HUKUK 
MAHKEMESiNDEN: 

S.lildinin eakicami mahalle
ıindea AH lası Keal»an tarafından 
kocuı •JDI malaalledeıı olap ha
len ikameta&lu meçhul oldujun
dan ilanen yapılan davete rağmen 
mahkemeye plmemit Ye kammi 
l»ir ftldl de ıincl•memit olcl1ı
iunclan hakkınclaki tahlrikabD 11· 
yaben devamına Ye SIPP karan 
yerine kaim olmak üzere ilanen 
teblisat icrasına karar verilmit ol
dujundan tahkikatın kaldıjı 18-
9-39 P.nü saat 10 da mahkemeye 
gelmediği ve bir itirazda dahi bu
kmmadıiı takdirde tahkikab1111-
~· ele..- eclileaeji na..., 
teblii ohmur. 3087 (1744) 

Satılık motör ve 
alatları 

Bafturak Kestelli auldesinde Yıl
mu köylil faltrikasımn alit ve .. 
vatı satahktır.. İçerisiaie bir adet 
elU be11ir kuvvetinde mazotla mü
lebarrik 'ltir motör ve 7edek puça
llırl ftftbr_ TaBplııla 87111 .... 
milracaatleri.. 

ı-• (1733) 

IZMIR SULH HUKUK HA
KIMLICINDEN: 

0.ftCI lauinei maliye vekili 
awbt ZMra Yeiin tarafındu 
bmlnle iki 099melikte ıgun 70I 
lmılrH .okaimU 2 No. tajlı"eYde 
oturaD Feridm Ler aleyhine 93!-
494 lllllD9ra ile açılan alacak cla
ftNDden dolayı müddeialeyh•· 
mma alnderilen davetiye varakr 
eaua ilrametslhmın meçhul kc." 
matnu mebni gazete ile ilimn 
Taki daYet iberine de muanen 
günde gelmediğinden hakkılMla 
gıyap karan verilmit ve muh•k• 
me de 5-9-939 gününe ıaat 10 na 
bırakılmıt olduiundan yevm Ye 
vakti mezkilrda müddeialeybbı 
bizzat iıpab vücut etmeıi ve ya. 
but tarafından bir vekil ıönclelı
meai alui takdirde mübrez veaal
ke aöre iddiayı kabul etmif .. ,... 
lacaiı Ye hakkında gıyabi mW.. 
kemeye devamla karar verileceii 
lüzumu tebliğ makamına kaim ol
mak ve bir nüıhuı divanhaneJe 
talik kılınmak ıuretile ilin ola-
nur. 3090 (1745) 

Doktor 

Ca~it Tuner 
....... ....,aldılaPI 

nditaJICuSISI 
Her ıün saat üçten sonra ş.mla 

sokak No. 19 da Basta bbalbe ......... ,tır. 
TEL. 355t 
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MEYVA ozu 
lnkıbazı ·defeder. 

tştihasızbk, Hazımsızbk, Şi,kinlik, Bulantı, Gaz, tnkıbaza karşı faydası vardır. Her yemekten sonra bir tatlı kaşığı yarım bardak su içi.ilde 
köpürterek alınır .. 
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AŞÇI BAŞI M-AllKA 

Makarnalar 

ScJZ.nik sergisinin !137 ve 938 senelerinin 
birincilik madalyalarını kazanmıştır 

,, 'iM WWWfill' 

PAR t S F AKOLTEStNDEN 
diplomalı 

DJŞ 'J' ABİPLERJ 

1 

,. 

ESE 

I~ AGONLi 11 KOOK 
ŞİRKETİ tzMiR ŞUBESİ 

· oDa· Devlet Hava Demir ve DennY 
n biletleri ile biltimmn Avrupa . "~ 
Amerika batlan için izahat ve bile 

verilir. t 
ADRES : Birinci Kordon Ticat~ 

odası altında No. 126 Tel : 39 
Telg : sLEEPiN:, 

tZMIR BELEDiYESiNDEN: 
Kadastro 1190 belediye 38aka~a7 

nın 454 metre murabbaınd 1 ,. 

parsel sayılı arsanın ıatıtı baf I<~ 
tiplikteki tartnameıi veçhile aÇl 

artırmaya konulmuttur. Muhaıtli 
men bedeli 2270 lira olup iha~• 
1-9-39 Cuma günü saat 16 da ır· 
ittir ak edecekler 170 lira 25 kıt· 
rutluk teminatı öğleden sonra ;a· 
palı bulunmasına binaen öğle eıı 
evvel it bankasına yatırarak ınak· 
buzu ile encümene gelirler .. 

17-22-25-28 3024 ( 1703) 

Genel Acentaaı: Necip Sadık Damlapinar 
BALCILAR CAD. NO. 230 'J'ELEFON : J04S 

Muzaffer Eroğul 
VE 

Kemal Çetindağ 

ltf aiye, İf, baata ve cenaze oto
mobilleri için 1900 teneke dökJ1!e 
benzin ıatın alınmasına bat:;: 
tiplikteki fartnamesi veçhile 2 
39 pazartesi günü saat 16 ya u:ıa· 
tılmıttır. Muhammen bedeli 4~40 
liradır. lttirak edecekler 370 }ıra 
50 kurutluk teminatını öğleden 
evvel it bankasına yatırarak ınak· 
buzu ile encümene gelirler. 

ŞUBE : SAMAN İSKELE KARDİÇALI HAN NO. 12 
FUAR : SERGİ SARAYI ... Uastalannı her gün sabah saat 9 

dan başlıyarak Beyler - Numan za
de • 21 numaralı muayenehanelerin
de kabul ederler.. TELEFON: 3921 

FLiT , 
IZMIR • 

Akşam kız sanat okulundan: IZ74Y:'z:oJJrT.I/7Z77:Jr7ILZZZ.7Z7:Z/'J1 3094 (1742) 
Okulumuz talebe kaydı 1 Eylul 939 Cuma gününden itibaren bat· 

byacaktır. izahat iatiyenlerin okula müracaatlan ilin olunur. 

e:2722WZZ2.z:ww•~~ Kiralık mağaza 
Doktor Operatör ~ ve yazıhaneler 

OPERATOR DOKTOR 

Ahmet Cemil DOKTOR 
Sami Kulakçı Gazi bulvarı Ziraat bankası yanın-

. da 18 sayılı hanın tekmil üst katın-
K ULAK, BOGAZ, PU• ~ ~ daki yazıhanelerle altındaki mağaza;s 
RUH HAS'J' ALIKLARJ ~ ~kiralıktır .. 

MVrAHASSISI ~ ~ Resmi ve hususi olmağa elverişli ' 

20, 22, 23, 24 

lzmir Memleket hastanesi bas , 
tabibliğinden: 

Oral 
Fl'ansız hastanesi 

Ope,.atörü Celal Yartm 
lzmir Memleket hastahanesinde 60 lira ücretli makinistlik münhal

dir. İstek1ilerden kabul şeraitini öğrenmek üzere her gün hastahane 

Muayenehane Birinci beyler No.42 ~ ve konforludur.. ; 
TELEFON : 2310 N ~ Taliplerin Gazi bulvarı doktor Hu-

Evi : Göztepe Tramvay Cad. 992 N. • ~.lii.ısi caddesi 42 numarada diş tabibi- ~ 

Her gün öğleye kadar Fransız basta. 
nesinde öğleden sonra Birinci Beyler 
sokağında .• 
No. 4,2 TELEFON 2310 

JZMiR MEMLEKET 
HAS'J'ANESİ DAHİLİ~S 

MCl'J' ABASSISI 
baş tabibliğine müracaatları. TELEFON : 3668 , ne müracaatleri ... Muayenehane : İkinci Beyler sokak 

1 

'8, 19, 20, 22, 23, 24 3037 (1712) ~ tJ:vı:MliRll !Z7"'.J:.ZZ'ZBU:z:.mıt21. ~~"LLX/Z/;;ıçı•741'".ZJ7,2'7/'J No. '25 TELEFON ı 3956 

111 
- .... .· ..- ... ' . . - .. . . ... " ..... 

.......................................................................................................................................................................................................................................................... 1 
Hoş geldiniz sayın misafirlerimiz, . 

• • • • • • . 
• . 

İz.mire geldiniz, hiç şüp~e yok k! Fuarımızı şehrimiz kadar çok beyendiniz güzel 1 
memleketimizin Uzümü inciri kadar kolonyası da meşhurdur. İ 

hürmetle Eczacı Kemal K. Aktaş sizleri 
selamlıyor ve Hilal eczanesi namına diyor ki: 

Kolonya/arımızı memleketimizin her tarafı tanıdı lstanbullular "Bahar çiçeği,, ile 
"Altınrü ya,, yı çok severler Ankara "Bahar çiçeği,, ni bırakamaz "Zümrüt damlası,, nın 

hem erkeğini hem dişisini sever sizlere kokularımızı fÖ yle takdim ederiz: 

Hilal Eczanesinin Tabii Çiçekler Meşheri 
ANAFARTALAR (ll'OKÖMET CADDESİ) BEYLER SOKAÖI KÖŞESt. 

Fuar münaıebetile Kemal Aktaş kolonyalarile ve bütün müstahzaratında Yüzde 10 tenzilat 

Altınrüya 

Gönül 

(Santın atk rüyaları kokar)" 

(Füsun, ıevda, gönül kokusu) 

Son Hatıra 

Leylak 

'(Atkın bütün tıbıımıni habraıl .. 
nın ıonunda toplıyan dütündürü
cü bir koku) 

(Çiçeğinin tabii ve iliht kokuıu) 

Bahar Çiçeği 

Yasemin 

(Rekabete aığmıyan (kolonyalar) 
kolonyası 

(Kokusunda Yasemin çiçeğinin 
beyaz yaprakları görünür.) 

Zümrüt Damlası (Tablatin erkek rubunda yaratti-
( dişi koku ) ğı, kadın kokusu) 

Menekşe 

Fulya 
Zümrüt Damlası (Kadın duygusunun arandığı ide- ' 

. (erkek koku) al erkek kokusu) 

Bahçelerin dütünceli .mor kokusu 

Çiçeğinin, iffet ve ismet kokan 
tabii kokuau 

90 dereceli limon çiçeği ko,lonyaaı Kemal Aktaşın kolonyacılıktaki üstünlüğünün bir f aheser if adeıi olmuştur 

( AMBER ) Sarı Başlı Olgun Yaşlı Çapkın Koku 

• 

~ ................................................................................................................................................................•...........••....................••••••..................•••.......••................... 
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A C U S T O S S AL 119J9 YEN! ASIR S~HWE? 

l. Bovven Rees Oliıvi~r ve Umdal Messageries Dcutsche Le- 1 Sperco 
ve şürekası Şürekası ~ozmz Maritimes vante Linie Vapur Acentası 

_ __..,,,_ _. ACENTALICI LTD. -*- - ;· - -•-
~ARD LINE aıaı1ı1cı KORDON REES IIELLENtc LtNEs LTD. K u M p A H y A s ı a. M. s. H. HAMBVRG ADRiAricA s. A. aı 
IAcnu.A VE GIASGOV ~ BDIASI rBL. 244J ANGHYRA vapuru 26/22 ağustos TİLLY L M. RUSS vapuru 17 ağus- NAYJGAZİ01fE 

ıe1rt GJaseo vapuru eyW u:= LOND:aA • BUIL BA'l'Tl arasında beklenilmekte olup Rotterdam nIEOPHİLE GAUTİER vapuru 26 tosta bekleniyor_ Rotterdam, Bremen VFSTA (İhtiyari) vapuru 20/8/939 
llıtl v, Svansea ve ESTRELLANO vapunı 27 ağustosta Hamburg ve Anversa llmanlan için Ağusto.g tarihinde gelerek ayni gün 1. ve Hamburg limanları için mal alacak- tarihinde saat 8 de gelerek ayni gün sa-' 
~- W tarihinde gelip 2 eylUle kadar Londnı ve Hul için yi1k alacaktır. tanbul, Pire, Napoll ve Marsilyaya ha- txr_ at 23 te Midilli, Seliııik, Dedeağaç, 1.-

hllp vapuru ZO ey yük alacaktır.. BALKANLAR ARASI reket edecektir. THESSALtA vapuru 28 ağustostan 3 tanbul. Burgu, Vama ve Köstenceye 
Cflıtır lhvpool.,. G~ için mal ala- LIYBJIPOOL BA.ftl llATl'I Der türffi izüat ve mal6mat içla Dl- eylUle kadar Rotterdam, Bremen ve hareket edecektir. 
~ ....-. amoi:wltt tarihJe.d. OPORTO vapmu 30 aCustosa kadar ZETSKA PLOYIDBA riad Kenloac1a 151 nmnaı• LAU- Hemburg limanlan için mal a\acaldır. LERO motöril 21/8 de saat 8 de ge-
~ ....mmı.n ha"-k ecenta Liverpool w ~ için yük alacaktır. A. D. KOTOR RBNT &EBOUL ve ŞF.llhrt npar .am- ARCTURUS vapuru 11 eyWden 17 lerek 22/8 saat on. yedide Pire. 
h1t ~ .ıtma pem& o.ha fazla Dl!Ul'StflC UA7ANTE. ıJıtdB nLOYCEJID . tm. aiincaat edilmesi rica olan. eyl4le bc1ar Rotterdam, Bremen ve Korfo, Porto Edda, Biirıdtti, VaJoaa. 
~ .ım.k için T • ....._ - " Şır. DF.LOS npm11 Z3 .CustGısta ._,_ Vapuru 12 Ajmtos 939 cumartesi gO.- TELEFON : Z 3 7 S Hemburg limanları için mal alacaktır. Draç, Gravoza, Spalato, Zara, Fiyume, 
'- 135.1 tıMeloa nunıar..- mBracut burg, Bremen ve Anve.rsten gelip yük nG Köstmceden. gelip 13 ağustos 1939 BELGRAD motörü 25 eyl!ıJden. 2 Triyestc ve Venediğe ban-lcet edecektir . 
... ... rica obmur -1. .. --lı. pazar g0n6 saat 12 de : • R Wh i tta il ve ilk teşrioe kadar Botterdam. Bremm ve CİTI'A Dl BARİ motörü 2418 de saat 

· ~-- Pire - Arnavutluk limanbın - Kotor.. • Hamburg limanlan için mal alacaktır. 8 de gelerek ayni gün saat 17 de İstan-
Dubrovnik - Split Venedik ve Triesteye şu•• rekas"' l LEVANTE 9 ı'!'-'.--;...ı-. 15 bul. Pire N 1: ._. ___ U Ceno hareket edecektir. vapuru UA~~ • apo..., ~ ya ve ıvaya 

~----------·---------••I ANGLO EG'l'PTİAN -: - ilk teşrine kadar Rotterdam, Bremen ve hareket edecektir. 

T C Z • t 8 k MAtL LtlfE TELEFON : 3120 Hamburg limanlan için mal alacaktır. ZARA ~törü 24/8 ele saat 13 te ge-

ıra a an ası 
' 

TAHllYE !erek aynı gün saat 19 da Patmo Lero. 
• • PİRE MARSİLYA ve PİRE BEYRUT rsE MOSS-BurCR SOlf Ar.Tor+. 25 .. :ı.. .... ..-.. beklen!- Kalimnos tstank- Rodosa :_ __ L t 

HAYFA. İSKENDERİYEYE hat • .-.. • * j ~nıA vapuru C06Uo>..,...... • oy ve ı:ıan::Ae 
Kal'ulllf tCIJ'ild: 1888 •CAİRO CİTY• LÖKS VAPURU i~ &tJınE a.aM TED yor_ Hamburg Bremen ve Anversten edecektir. 

Sel mayesi : 100.000.000 Türk Orası.. Marsilya için Beyrut-Bayfa-lsken- LivERPOOL • GLASGOV VE mal çıkaracak ve Burgu, Varna ve Kös- ZARA motörü 28,18 saat 8 de gelerek 
Şube Ve ajan adedi: 2'2 hareket tarllilcri deriye ~in hareket BRisTOL battı tence için mal alacaktır. 29/8 saat 17 de P"ıre. Korfo, Porto Edda, 

Zirll ve ticari her nevi 8-b moameleJeri 2 tar~ ETRİB vapuru 4 eyliilde gelip Liver-- DElf JIORSKE JfJDDEL- Brindizi, Valcma. Draç, Gravorı.a, Spala-

• 

& a .a. _ ........... .,~~RE ... GftA ....... 4/ 8/193!1 18/ 9 pul ve Glasgovdan yük çıkaracak ve RAvs•ı11 ·E os• ft to, Zara. Fiyume, Triyeste ve Vencdiğe 
.._.. D&n&A&&ftlCln-...:. .~ . .l..l&DA 71911939 1/9/1939 ayni zamanda Liverpul ve Glasgov için a. .. t a.vı hareket edecektir. 

:IKRAMtrE VERECEK 21/9/939 15/ 91939 mal alacaktır. BOSPHORUS motörü 30 ağastomn 12' AIJA S A. Dl 
1.iraat banbsmda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az (50) GOULANDRİS BROTHER.5 LTD. 1 ey~u~ kadar Diyep ve Norveç Ilınan- Jıf AYIG.&ZioJıfE 
lr. bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre ik- PİRE İsbrandtsen • Noller lan ıçın mal alacaktır .. 
taıni cJaiıtılacaktır nNEA BELLASn - (Bu vapur Norveç limanları için ancak VULCANİA motörü Triyesteden l4/ 

4 ~ : 1.000 Liralık 4.000 Lira Lüks transatlantik vapuru ile Pire Lifte: • Hel1yorfı 31 ağustosa kadar tahmil edecektir.) 9/93~ tarihinde hareket edip 
28191939 

t • 500 • 2.000 • Nevyork hattı... IIAİFA, İSKENDERİYE • NEV-YORK BALKİS vapuru 25 eylCUden 28 eyltl- tarihinde Nevyorkta bulunacaktır. 
t • 250 • 1.000 • P"are - Nevyork seyahat müddeti iZ gün PHİLADELPniA BA1'TI le kndar Dieppc, Dünkek ve Norveçli- O~ motöril Trqesteden 

7/9/ 
40 • 100 • 4.000 • Nevyork - fuarı için hususi fiatler.. GERTRUD vapuru ağustos nihayetin- mnnlan için mal alacaktır. 9~9 tnrihinde hareketle 25/9/939 tarl-

100 • 50 • 5.900 • Pireden hareket tarihi de gelerek, Hayfa, İskcnderiye, Nevyork BOSPHORUS motörü 25 ilk teş- hındc Boenos Ayreste bulunacaktır. 
120 • 40 • 4.fıOO • ~ EylUl 1939 ve Philadelphia için mal alacaktır. rinden 28 ilk t.eşrioıe kadar Diyep Dün- BOYALE HEERl..AN 
llo • 20 • 3.200 • Gerek npurlaruı muvasalit tarihlert. GUDRUN MAERSK vapuru ıo. 12 kerk ve Norveç limanları için yük ala-
DtıcK.ll: Hesaplarmdaki panlar bir sene içinde 00 liradan aşağı dil.şrni· gerek vapur isimleri ve navlunlan bU:- eylrude gelerek Hayfa, İskende.riye Nev- taktır. DAISE KUJırP4NY ASI 

Yenlere tkram1Je çıktılı takdirde yü'Lde 2Q fazlasiyle verilecektir- kıı:ıcla acenta bir tf'"'hH~t altına gi:remez.. york ve Philadelphia için mal alacaktı.r. D. T. iL T. PYGMALİO~ vapuru 21/8/939 tari-
kur'.ı.r saede. 4 clefa. 1 E,W, 1 8iriaci kiaun, 1 Hart n 1 Uaziran ta.rib- Daha ~. labi1lt :ı!mak için Birinci Gerek vapurlann muvasaüt tarihleri, KASSA moiörll 17 ağustosa doğru hinde gelerek Rotterdam, Amsterdam ve 

' lerinde çekil-ldir. Kordonda 15'2 numarada •Ul4DAL• isimleri ve navlunlan hakkında acenta bekleniyor. Tuna limanlan için mal ala- Hambw-g limanlan için yük alarak ba-
..... ___________ l.'!!l ____ ••••----•;11- umum! deni:a ACl'fltahlt Ltd. milracaat bir taahhüt altına giremez. Daha fazla caktır. reket edecektir. 

edilmesi rica olunur. tafsillt almak için H. v:etn'AL ve Şst. SZF.GED motöril Ağustos soolanna UL~ vapunı .Wt tarilllnde 

BRISTOL 
Be yoğlunda 
.............................. 

• 

OSMANIYt 
Sirkecide 
..................... 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi 
•• 

B. Omer Lütfi Bengü 
d ir 44 S••• teoiilMtli idlresile bütün mütterilerine kendisini 

..... llliırftir-

Telefon: 40'12 Müdi1riyet 3UO Nolu telefona müracaat edilmesi doğru bekleniyor. Tuna limanları için gelerek Rotterdam, Amsterdam. Bam-
Te1elon : 3111 Acenta nca oıunur. mal alacaktır. bw-g limanları için yUk alarak hareket 

FUAR MONASEBETİYLE FEVKAIAl>E UCUZLUK ... 
175 KURUŞA HEZ.~RAN SANDAL-YE. . 

BASAN 
HiÇ YILMAZ 
M03İLYE 

KARYOLA 
SANDALYE 
MEŞHERİ 

YENİ KAVAFLAR ÇARŞISI N • 11 
JPAımhrASJ: 

Ye-' ..._,,eılıe Brlı ' ' ci'IUl Ak 
Eken 9Dbil Ne. H 

ız11ıa 
Mafmmn dahiWen ve taşraUn husUSi 

DUNA motöril 7 eylOle ~bekle- edecektir. . 
niyor. Tuna ümanlan iÇin mal alacaktır. HERMES vapuru lS/9 tarihinde ge-

S ERVICE MARITIME lerek ~"~·. Amsterdam ve Ham-
ROUMAJ.N burı ı~ açın yük alarak barebt 

edecektir . 
. DURO~TOR vapuru 2 eylQlde ~kle- S11enslıa Orient Llnien 

nıyo~. Köstence. Kalas ve Tuna liman- VİKİNGLAND motöril n.1'8/939 tari-
lnn ıçin mal alacaktır. . 

DUROSTOR 30 ı-1\ı.:ı_ bek- hınde gelerek Rotterdam. Hambmg ..e 
vapuru ey u.1Ue ~kand" ı· nlan • .. ı~ yük" alarak 

l . Köst" Kalas Tuna 1.!--- .. ınavya ıma ı~ 
enıyor. ence, ve nı.uau· l..---L- _.:ı __ 1-..s_ 

lan i "n mal alacaktır ıuan:ıu:t cg~. 
çı • BARDALA!\"D motörü 31/8/ 939 tari-

.JOHNSTO .. ARRBM bi.ııde geiftek &tterdam, Hamburg ve 
l.İJIE8 &.TD. SbmdiMvya JimanJan ıpıı ,,ak aianık 

İNCEMORE vapuru 2'T ~hareket edeeekür. 

Ol.len.lıa misafir~ e-.lerindeki rahati bulurlıw .. lıtanbulıda 
~ Ege ft lwiılier ba otıelerde buluıturlııır.-

siparişler bW eııler .. 
YENİ KAV AFLARDA 11 nuınaracla HASAN HİÇ YILMAZ MOBİLYA 

nriiessesesi : 29 ağustos 139 dan itibaren bilftmam mobilya eşyam ve 1tilluwa 
ntüessesenln kendi maınulitı olan sandalye çeşitlerinde rekabet kabal etmes 

dereeede ucnzltık yapmafa Te beher •ndalyede yirmi 'beş kum! iskonta etmek 
!Nfttiyle Hri linya satmakta .ıiluğu sandalyeleri 175 kura.._. satmaia kanar 
verdiğini sayın müperilerine beyan eder ... 

Burgu, Vama, Köstcnce, Salina ve Ka- BORELAND motörü 13/9/939 tan
la! için hareket edecektir. hinde gelerek Rotterdam, Hamburg 1'9 

Vapurlann hareket tarihleriyle nav- Skandinavya ve Norveç tim.anlan için 
lunlardakt deği~fkliklerden acenta me- yük ıllarak hareket edecektir. 
suliyet kabul etmez. SAGOLAND motörtı !819,.1)39 tarf-

Daha fazla tafsiltt lçln ATATURK hinde gelerek Rotterdaaı, Hamburg vv 
caddesJ 148 No.da W. P. Hem,. Vm Der Skandinavya J.inıaolan :için yUk alarak 
Zee ve Şsı. V1lpur acerıtah~ mftraca- hareket edecektir. 

Huauıiyetleri çok olan bu otellerin fiyatlan da rekabet kabul ....... ,_. ---_ ..... _ 

SAÇ EKSIRI 

\ , 

, 
~ ~~ç arı dökülenlereKomoien Kanzuk 

1~at! :ı ııı dökülmcsift ve kcırlllıı !!ine .anıl .ı.r. K-.jm saParm ükı
~nı ltun·cUendirir n besler. K-.jeta ~ plNldw. Tallii reaklariai 
l tıuı1. l"ıtif bir rayibasa vardır. Komoiea Kamuk sac ekairi maruf ~ 
~rı · ıl rn ıt mı• '.l7ttlarınrla bulun!ll'. 

# 
Taze Temiz Ucuz Iliç 
Her Tür?ü Tuvalet Çeşitleri 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 

at edilmest rica olunur. ZEGl.UGA. PO.LiKA 
TELD"ON : • 712a fıaınpanyası 

D 
LEV ANT vapunı 25/81939 t.arihinde 

et F o rene de gelerek An\·eı:s. Damii ve GG.ynia li-
• manı.n için yük alarak baıUet ede-

Dam ps kı bs - Selskab cekür-

---tr- .IERYKE MAIUTİMB 
COPENBAGEll Roumaln Kumpanyası 

ON BEŞ G'ÜND.B Bi& llUNTAZAll PElEŞ vapuru 1 Eyıol fki9 tarihinde 
SERvisrER belclenmekte oh.ip Malta, Cenova " 

.ANVERS • ROTTERDAM • DANI- ~~~ ve yolcu aJa

MARgA • BALTIK - sKAND1NA vtA Hollanda Ava.ttaraıya 
S/s. ALGARVE Ağust06Ull son R 

haftasında yük alacakbr. SPRİNGFO~f~puru 3019/939 
TUNis motörü EylQ.lün birinci hafta- tarihinde •Avusturnlya ve Yeni Zelan-

• 
sında yük alacaktır. da limanlan için yük alarak hareket 

~ SİCİLİEN motöril EylUlün üçüncü edecektir . 
.,, haftasında yük alacaktır. N OT : 

BROHOLM motöril ilktepiıı.in birin- İlandaki hareket tarihleri ile navlun-

Her kesbı kullandığı ve belendtai traı bıçapclır 

Devlet denizyolları işletme 
umum müdürlüğünden: 
1 - idaremiz için Zonguldak ve havaliainden satın aknacak 30 bin 

ton marin lave kömürü.nün lstanbula nakli kapalı zarf usuli!e eksilt
meye konmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli 48 bin liradır. 
3 - Eksiltme 28 Aiuatoa 939 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 

15 te Tophanede denizyollan ifletme umum müdürlüğü alım ntım 
komiayonwıda yapdacaktır. MuYakkat teminat 3600 lirada. 

4 - Eksiltme prtnamesi adı geçen komisyondan paruaz olarak alı
nabilir. 

5 - bteklilerin bu ite ait tddif mektuplarını tayin olunan günde 
saat 14 de kadar komiayon reialiiine makbuz mukabilinde vermeleri 
liZl"'dlr. l 1 27 1 

ci haftasında yük alacaktır. lardaki d~~ıı dolayı acenta-
Fnzla tafsilii.t için Fevzj paşa bulvarın- mız mesuliyet kabul etmez. Daha fazla 

da No. 7 (Osmanlı Bankns ittisalinde) tafsilat için İKİNCİ KORDONDA PRA-
1 J. NAHUM acentdiğj.ne ilraoaat TELIJ SPERCO vapur acentasına mO-

cdilmesi · racant edilmesi rica olunur. 
TELEFON : 3304 TEl.IWON : !004/2005 

D. D. Yolları 8 ci işletme ko
misyonundan : 
1 - Muhammen bedeli (20,000) lira olan Söke kemeriıe KLM. 

11 O. arasında idarenin göstereceği ocak1a.rdan her hangi bir suretle 
sıkarllacak, kırılarak vagonlara kolaylıkla tahmil edilecek tekilde hat 
kenarında ihzar olunacak (10000) M3. Balast İ§İ kapah zarf uaulile 
eksiltmeye kooulınll§tur. 

2 - Eksiltme: 31. 8. 939 tar.ilıincle saat 16 da Alsancakta iıletme 
IJ~1umda toplanacak komiayooummda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat (1500) liradır. 
4 - Muva..ld<at ve daimi teminat mektubu örneğile mukavele pro

jesi, Bayındırlık genel ve eksiltme ıartnamesinden ibaret münakasa 
evrala Ankarada 2 inci, lshı .• "lbulda 1 inci ve lzmirde iıletmemiz kalem
lerinden bede la iz alınır. 

·5 isteklilerin 2490 sayılı kanunun 4 üncü maddesinde yazıL vesika 
ile muvakkat teminat makbuzu ve teklif mektubunu kanunun tarifatı 
vechile tayin olunan günde saat 15, e kadar komisyona vermeleri la-
zımdır. · • 

6 - T eahhütlü olarak posta ile gönderilecek mektupların gecikme
sinden idare meauliyyet kabul etmez. 

1 1 
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Fuarımızın açılışından intibalar 

Ticaret vekilinin nutkunu dinliyen Izmirliler 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - yet ki dünün hakikati ile yarının haki~, 
Fuarın büyük kapısı önünde halk kalaba lığı 

kati arasında daimi bir hakem olduğu 
Fransız pavyonunun resmi küşadı dola- hakkiyle söylenm~tir. Büyük Ingiliz 
yısiyle diln gece Izrnirpalasta bir ziyafet muharriri Rudyord Kip1ingin dediği gi
ı.·ermiştir. bi: cHakikaten birinci ağuş açan ve eski 

Ticaret vekilimiz B. Cezmi Er- hakikati arkasında bırakmakta sonuncu 
çin 38 derece fiyevri ile rahatsız bulun- olan Fransa!> 
duklarından ziyafette bulunamıyacakla- cBaylar (bilhassa Türk dostlarımıza 
rmı teessürlerit.le bildirmi§lerd:ir. hitap ediyorum) memleketimizden te-

Ziyafette vali, belediye reisi, In ;gil.iz vazua uymıyacak şekilde bahsettiğim 

konsolosu, Fransız general konsolosu, için beyanı itizar ederim. Yeni çıkan bir 
Türk Otoritelerine mensup yüksek ze- kitabında, en güzide Fransız fikir adam
vat, Fransız kolonisinin ileri gelenleri, !arından Jan Jiroda şöyle yazmıştır: 
gazeteciler hazır bulunmuşlardır. cMillctler arasındaki mücadele, ak-

Ziyafet, Türk - Fransız dostluğunun varyum1arda birbiriyle dişleriyle ve ka-
90k can1ı bir tezahUril şeklini almıştır. tillikleriyle değil, fakat renklerinin can
iki dost milletin ince duyguları, sofra lılığı j}e rakabet eden balıkların müca
etrafmdakilert bir aile şeklinde topla- delesine benzedikçe daima semerelidir. 
mağa kMi gelmiştir. Karşı karşıya bakışırken, hasımlarından 

daha kızıl veya daha mor olamıyanlar 
B. MOlfİYElfJIİI lfU'J'KU mücadeleden vazgeçerler dişilerinden 

uzak, beyazlanmağa giderler.> 
Ziyafetin !Onlarına doğru Fransız ti- Bizi;n bu medeniyet idealimiz sizin-

caret nezareti adına lzmir ente~onal kinden uzak değildir. Bu memleketin 
fuarındaki Fransız pavyonunu hazırlı- yeni can buluşu, Türk milletinin birleş
yan mösyö Monlye bir çok yerleri hara- mesi, her satı.adaki derin inkılap ve te
retli alk~arla kesilen çok samimi bir rakkiler, yeni ~ehirle.rin yaratılması, di
nutuk irad etmişlerdir. ğerlerinin inkişafı, genç ticaret fuarını-

Bu nutku aynen neşredemediğimize zın terakkisi hep bunun delilleri değil . , 
~ mUteessifiz. Mösyö Moniye sözleri mı . Ticaret vekili, belediye reisi ile fuarı geziyor 
arasında ezcümle demiclerdir ki: Bay belediye reisi, k t1 · · B · Akd · f ff k 1 k · k d ··-. uvve enmıştir. i.ıtün enız şere i Buna ınuva a oma ıçin ne a ar 

Bayanlar, baylar, cBuraya geldiğimizden birkaç gün sonra için ananevı bir müessese halini alan zaman lllzım gelecekti? .. Fransız - Türk 
Davetimize böyle kalabalık icabet işimizi bitirince, glizel Kültürparkınızın bu fuann, en sulhçu ve en müsmir bir münasebetlerini sıklaştırmak azmi mev

eden şahsiyetleri sellmlamakla duyaca- gölgeliklerinde serinlilc ararken arkada- rekabet maksadiyle, Türkiye ile ticaret cut olunca, bunun filiyata intikali için 

tınız zevki bir kaç dakika tehir ettiğim- ıım B. Bey] ile birlikte, sizin memur ar- yapan lJ.ütün memleketlerin mamulat ve ne mühlete lüzum olacaktı? 
den dolayı anı itizar ederim, Bay sefir. kadaşlannızla pntiyeden pntiyeye do- mt.mmUitını b!:r araya toplıyacağı günün Bunu hesap edemezdik .. Bu sebeple 

niz : ıGelecek sene sizden daha fazlasını 
istiyeceğiz .. • 

Ümidimiz şudur ki, bir sene sonra, 
Türk limanlarından Fransız limanlarına 
doğru nihayet canlanan ticaret cereyan
ları, arkaya bakınca, bugün size arzet
tiğim tahminlerin pek ihtiyatkarane ol
duğunu müşahede imkanını verecek ve 
mübadeleJerimizin canlanma seyrinin 
bir kat daha arttığı ve İzmir fuarının 
Fransız ve Türk tacirleri için karlı iş
ler akdine fırsat olabileceği mü~hede 

edilecektir. 
Bu menfaat telafisi için nefis bir çer

çive intihap ettiniz, öyle bir sanatla bu
nu hazırladınız ki teferrüatın tamamlan
masındaki emin zevkinizi mi, yoksa 
umumi tasvvur genişliğini mi daha faz
la takdir etmek lazun geldiğini bilemi
yorum .. Hem tebrik, hem teşekkür ede
rim .. 

Baylar, İzmir şehrinin ve vilayetinin 
refahına kadehlerimizi kaldıralım : 
Doktor Behçet Uz tarafından mukad

deratı otorite ile idare edilen fuarın mu
vaffakıyeti, Fransız - Türk mübadele
lerinin ihyasıru, Fransanın dost ve müt
tefiki Türkiye ve şanlı reisi ekselans 
Reisicümhur İsmet İnönü şerefine ....... 

BEJ...EJIİYE REiSilfilf 
CEVABl-
Müteakıben belediye ve fuar komitesi 

reisi Dr. B. Behçet Uz, bu nutuklara ce
vap vererek demiştir ki: 

- Fransanın değerli mümessili ve 
onun sempatik madamı ve aziz dostla-Fakat benim de zevkli bir vazifem var: laprak mütemadiyen emirler verdiğini- doğduğunu görüyoruz.. Diğer taraftan fuara Fransız iştirakini çok geniş bir 

Vazifemizi kolaylaştıranları ve Izmir en- zi ııörmÜ§tük. Uzun zaman Fasda bulun- ecnebi alıcılar da Türk ekonomisinin mikyasta tasarlamak münasip görül- rımız. 

11ok• 
fuarımız açıldığı zaman F ransanın 
sanlığının tesirini duyuyorduk. .,, 

Bilhlll8a madam ve mösyö Şayler IS 
mösyö Budalamut bu teessürünıüı:e ço 

yakından ortak olmuşlardır. ati 
Her yıl bu noksanın tamanJaolll 

vaadile bir gayret sarfediyorlardı .. _.__ki 
Bu sene F ranaanm bu şekildeki if'P'd 
l l · l'l · d V•l b'" " eınleke ya nız zmır ı en egı , utun m 1 
• d' . f a....rO,,. sevın ırmış ve uarımızın entern "'~ 

mahiyetini birH daha yükseltmi~tir . .ı 
. k oe• 

Aziz dostumuz mösyö Moniye, ıl 
fa belediyede beni ziyaretle F ranaa~ııı 

oıı-

iştirak kararını bildirdiği zaman d~Y bit 
ğum sevinci tekrar eylemekle derın pİO 
zevk duyuyorum. Mösyö Moniye tl• 
Fransız inceliğine yakışır bir kudre _ 
pavyonu hazırlamaktaki gayreti ve ~~ 
vaffakıyetlerini burada tekrar etıııe 
bahtiyarım .. 

İzmir enternasyonal fuan için_ !1:!':~ 
sanın değerli mümessili mösyö ~ 
ve onun çok sempatik refikası ına~ 
Masiglinin ve diğer sefirlerin huzur 
n ayrı bir mazhariyet teşkil eyıeınekte
dir .. Çok muhterem Fransız dos~
zm muhterem mümessillerinin ve se~ 
li madamlarırun aramızda buluıun~..de 
mir enternasyonal fuarının tarıDP'"'.' 
unutulmaz bir hatıra olarak Yf!ŞlY~-
tır. ··-'~ 

Gerek şehrimiz, gerek meınle~~ 
ve gerek şahsım hakkında göste:rcııv
teveccühten dolayı çok müteheyYi~ 
Bu teveccüh ve sevgi tezahürlerini ul 
. . eml k tim' '-"lb nmız ve m e e ız namına -

ediyorum. _. ...: ... ti 

ternasyonal fuarına Fransanın bu ilk iş- muş olan B. Beyl bana dedi ki: cMareşal dünya ticaretinin emrine amade tuttu- dü .. Mallarınızı satın alıp alamıyacağı- lzmir enternasyonal fuarının güzel 
· tirakinin muvaffakıyetini temin edenle- Loteyi, Afrika seması altında seneden ğu emtianın gittikçe daha tam bir suret- mızı biz de bilmiyorduk .. Şu halde sizin hedeflerinden birini elde etmiş olmakla 
ri daha eyi tanıtmak ve onlara teşekkür seneye bir sihirbaz gibi yoktan var etti- te temsilini burada bulacaklardır. bizden bUtUn satın alabileceğiniz şeyleri duyduğum sevinci burada ifade etmekle 

Sözlerime çok nazik madam ~; 
nin bugün söylediği çok zarif bir ,c;sJ 
nihayet vermek isterim.. • 

etmek. h F ği yeni mahalleler arasında if arkada§· Bu fuarı tertip edenlerle iş arkadaş- burada göstermek biraz mahrumiyetten cidden ba tiyarım. ransanın fuarımıza 
önce, bu törene riyasetinizden dolayı nim k 1 d B · · k' · J d b · b kl d larile birlikte aynen böyle dolaşırken çok larına ayni derecede raci olan tebrikle- ay a o ur u.. u sebepledir ki, ıştıra ını sene er en f'n e eyor um. 

ıatı Alinize derin minnettarlığımızı bil- M · · .. · 'd · ı d B fu "'lk d f l k defa görmü,ümdürl> rime şahsi teşekkürlerimi ilave etmek oruerın muessır ı aresı atın a, ecne- u sene anınıza ı e a o ara 
diririm ve Madam Massigliye, bu şehre işte, bay reis, Mareşal Lotey gibi bü- . . b• f 1 F k . F Fransanın iştiraki yalnız lzmirin değil, hoş geldlniz temennisinde bulunarak ısterım.. ı uar arı ransız omıtesi, ransız 
hürmetli tazim hislerimizi bildirmekle yük bir şehir kurucusuna sizi benzet- Bu tören vesilesi olmasaydı bilmem pavyonuna derhal mühim iş cereyanla- bütün Türkiyenin kalplerini teshir etmiş-

mek, emin olunuz, bir Fransızm size ya- şimdiki şerait dahilinde vazifemden nna imkan açacak bir meşherden ziya- tir. Hepimiz biliyoruz ki, Türk - Fransız 
umuml hissiyata terceman olduğuma pabilecex.: en gu"zel bir kompilmandır. d F f li t' · b" ah dostluguv çok eski bir tarihe maliktir. · · I · d h 6 ' uzaklaşmak hakkını kendimde hiss-.3e- e ransız aa ye mın ır sentezi m i-
emınım. zmır e uzurunuz bizim için B an] b lar I .fuar k eu B k b .k F k ] tll b' C. ay ar ve ay ' zmir o- bilir miydim .. Binaenaleyh İzmirin ve yetini vermeği muvafık buldu. üyü ir ıymet taşıyan ransa ü -
en kıyme · ır teşviktir. mitesi ve belediye reisinin takip ettiği türünden Türkiye daima i!!tifade etmek 

Hatip bundan sonra Fransanın Ticaret körfezinin gilzelliklerini keşfedebilmiş Pavyonumuz bu fikirle tasarlandı ve bu nefis esere kadehlerinizi kaldırma- yollannı asla ihmal eylememiştir. 
mümessili B. Şaylard ile Türki.,e ve nızı n'ca eden'm.> olmağı size medyunum, baylar ve bu da bu fikirle tahakkuk ettirildi.. Arada, 

J Fransızların ince zekası her sahada 
Fransa ticari mübadelelerinin inkişafı- teşekküre değeri olan bir şeydir, değil hAdiseler yürüdü.. Uzun bir fikir ya- yüksek kabiliyetleri bizlerde daima fran-
na fedakara.ne çalışan B. Loran ve B. DRAUIR'JZ _.E9 1 .. ıtlfllf mi? kınlığı ve sempatisi ile perçimlenen da-r n• • r a. saya karıı yüksek sempati hisleri yarat-
Preteksta Lökort, Fransız harici ticaret Memleketimin, fuarın açılış törenleri- imi menfaatler kuvveti Fransız hükü-1fU'J'KU mııtır. 
muşa" viri B. Budo Lamot hakkında te- - ne resmen iştirake gelen ilk mümesru.i metine ve Türk hükümetine zaruri olan Türkiyede tahsillerini ikmal eden Türk 
-kkUrlerini bildirmiş ve aynı suretle Mu··ıeakı'ben Fransanın ""k sevım' lı' ve olmak benim için büyük bir imtiyazdır. rınlaşmaları empoze etti .. &ki ihtilMlar 1 • F d . dl . • mi w- :r- genç erı, ransa a ehi erını tama •· 
belediye reisi Behçet Uz'a, fuar komite- çok kıymetli mümessili B. Masigli de bir Bu seneye kadar burada Fransız pavyo- tasfiye olundu .. Fransız - Türk ittifakı mağı, Türk münevverleri Fransız kültil
ıine fuarın en güzel bir mevkiini bu hitabe iradeylemiş ve ezcümle demiştir nu yoktu .. Sebebi basitti : Fransız-Türk ihya edilmiş oldu ve siyasi anlaşma der- rünü ve Fransa topraklannı tanımağı ve 

Pavyona tahsis etmeleri dolayısiyle te- k" tı'careti .. v mahkJ\- hal ekonomı'k sahad 1 · · ı : yavaş yavaş sonmege um a semere erını ver- dolaşmağı daima tercih etmişlerdir. 
-kkür e+ ..... ı.,lir. Pavyonun genç mimarı B n1 go"ru··ıu"yordu v d d' be 1 · k dı' r- ~"'i aya ar, e er ın se P erı o a- " Fransadan dönenler Fransada gör-
B. Gotye de bu teşekkürlerden şerefli Baylar, dar derindi ki sert bir ifakat ümitleri Baylar, bir buçuk ay süren nazik mü- dükleri samimiyetin güzel hatıralarını 
bir hisse almıştır. Onun planları ile B. T '" ki · b k "b' eli zakerelerd F Tür' k ur yenın ve u muhteşem şehrin yo gı ıy .. en sonra ransız - an- muhafaza eylemişlerdir. 
Hamit zarif bir mücevher mahfazasını d uh lif B · 'd d T ki Jd 1 P · hayatın a. m te · sanatlarla, mühim u sene ıpti asın a, ür 'yeye ge i- aşmasının anste imzasının yakın oldu- Bizler Fransa.da bulunduğumuz za-
andıran bu pavyonu inca etmi<:tir. l b şahsi tl ğ" • h k h uh v .. 1 ti t k·ı· · be " ~ bir ro oynıyan unca ye eri bu ım zaman, aynı are et attını m a- gunu soy ersem care ve ı ınız ni manian keza evimizde bulunmaktan 
Fransız 1stirakinin bir muvaffakıyet 1 .. ekt r kzi t H b dd "il masa etrafında top anmış gorm en pek aza edip etıniyeceğimiz meselesi ortaya te P e mez.. enüz unun ma eleri- farksız sayıyoruz. 

olmasının şercli aynı zamanda Fransız t k d derin bir memnuniyet hissediyorum. z- on uğu zaman salah emareleri henüz ni ilan etmek sırası gelmemiştir.. Bu- Fransanın lzmir enternasyonal fuarı-
ekspozanlarına r acidir. Sadece bir tC§- • ı 

Madam Masigli ıAşk ilk göz ağrısın_ 
döner ıı demişlerdi. Türk - Fransız ~
luğu sevginin bu tabii yoluna avdet e 
miştir.. • 

ıDakikalarca süren şiddetli ~ 
Kıymetli Reisicümhurunuz ve 

dam, mösyö Masiglinin şerefine, ~ 
sız milletinin refah ve saadetine ~ 
himi kaldırıyorum.. tJJ1' 

Ziyafet başladığı dakikadan 90P .,_

kadar ayni samimiyet, ayni dostıuk ıy
vası içinde geç vakite kadar devaJlı e 
!emiştir. 

* Madam ve mösyö Masigli bugün lJlt" 
gama harabelerine ve yann da ~ 
plAjlanna gidecekler, perşembe sa 
tayyare ile İstanbula avdet ecıeceJtlet" 
dir. . ,re~ 

Sefir dün Fransız hastanesini ~t 
ederek müstahdemine bazı h dr 
tevzi etmişler ve hastalara da pasta 
ğıttmnışlardır. ,-

Dün akşam Fransız konsoJolh3;utOP 
de bir kabul resmi yapılmış ve,_~ il' 
Fransız kolonisi bu kabul res~ 

d 1 
~ mir Fransızları nnmına, pavyonumuzun gôrü miyordu.. Hastalık seyrine devam nunl.a beraber bu anlaşmanın hem me- na iştirakini temin etmek bizim için hu-

hir maksadı takip c i memiş, ıotomon mürettipleri namına ve kendi namıma ediyor, mübadeleler tedricen daralıyor- sul Fransız mahf ellerinin Türkiyedeki i b · b ht' lık. bl..-t H r s e zır bulunmuştur taj ve dekorasyon vasıtasiyle kullanılan sus ır a ıyar •. T"'"' ur. e en · ~ 
hepinize teşekkür ederim. Bu güzel vila- du.. mübayaatımız.ı geni~ıetınek, hem de ı 

malzemeden ve seçilmiş cmteadan isti- 11' d 
fade suretiyle bilhassa Fransız faaliyet- yetin mukadderatını idare eden güzide Fakat ne Fransız hükümeti, ne Tür- Türk malıfollerinin Fransadaki mübaya- B T k. d v a 
)erinin bil' sentezini tahakkuk ettirme- valiyi de aramız.da gördüğümüzden do- kiyedcki mümessilleri bu menfi hareket alannı arttırabilmek emellerini tabak- u sene e 1 r a gı n 
ğe çalışılmıstır. layı memnunuz.. Nihayet İzmir beledi- hattında sebatı akilane ve musip bulma- kuk ettirerek, ilerideki inkişaflara inti-

Turizm milli merkezinin, milli müze- ye reisine, hakkındaki düşüncelerimi dılnr. Hastalığın bu noktasında ya artık zaren, şimdiden Türk - Fransız müba- mahsul çok bereketlı•dı•r 
}erin, Sevr fabrikasının, hava nezareti- alenen beyan edebilmekle bahtiyarım.. karar vermek ve iki memleket arasında delelerinin mühim mikyasta tezayüdü-
nin ve muhtelif endüstri şubelerine İşte dokuz sene oluyor ki bu fuarı te- normal bir iş cereyanını muhafazadan r.ü mümkün kılacağını ümit ettiğimizi 
mensup 120 firmanın yardımiyle Fran- sis teşebbilsiine girişti ve 5 seneden be- kat'i olarak vazgeçmek lazımdı. size temin edersem güzide dostum ve Tekirdağ 21 (A.A) - Bu yıl Tekirdağında buğday ve keten tohll; 
sız muvaffakıyet ve imkfuılarından ha- ri buna beynelmilel bir mahiyet verdi.. Bu, iki memleketin mütekabil men- hemşehriniz ekselans Şükrü Saracoğlu- mu bereketli olmuştur. Kuş yemi zeriyat sahası geçen yıla. k~~a::,, 
zılarının tanıtılması maksadı takip edil- Çok sık görülmiyen bir şey : Teşebbüse faatler bulduğu ve dostluklannı istinat nun bana diplomatik ketumiyet kaide- yüzde elli nisbetinde az olduğundan bu yıl kuş yemi rekoltesi yu:ı h:... 
miş ve böylece, küçük bir saha içinde, cesaret etti, oldukça nadir bir şey : Se- ettirdiği sıkı milnasebetlerle dolu bir lerine riayetsizlik göstermek siteminde çuvaldır. Geçen seneden müdevver otuz bin çuval stokla bera~r sa
Fransanın çehresi en husus1 ve en he- bat cesaretini gösterdi ve işte eserinin maziyi inkar etmekle kalmazdı. Her iki bulunmıyacağını ümit ederim. len T ekirdağında yüz otuz bin çuval kuş yemi vardır. Hariç pıYd ki 
yecanlı saflıaları içinde anılmıştır. muvaffakıyetiyle mj.ikfıfabru buldu, ki tarafın da telehhüfünU mucip olan bir Şu halde, pavyonwnuzu tertip eden- larda kuş yeminin iyi fiyatla satışını temin maksadiyle T ekird~ğın a 

Burada görülen, hülasaten, medeniye- bu ~aha daha nadir bir şeydir.. vaziyetin ıslMundan sarfı nazar etmek lerin tutamıyacakları vaitlerde bulun- ihracatçı tacirleri arasında bir blok yapılması düşünülmek~eclır. Mii-
timizin bazı safhalarıdır. insanın ölçüsü- 1934 ten beri seneden seneye 1zmİr fu- olurdu.. duldan gibi bir serzenişte bulunmıya- Şarköy kazasının bu seneki tütün mahsulü yüz elli bin kıl?'1ur · yedi 
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