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• Fuarımızı 
2 Günde 

74.281 kişi gezdi 

1 

Ciinü ııeçmit nüabalar (25) lnuuttm. 

- TELEFON: 2697 ·-------' ili. •inderecatmdan ııuetemiz meauliyet kabul etmez. Yem >... Matbea'ln da B·nh at • 

illi ef kahrama orduyu tebrik etti 
lıüyük meydan muharebesi 
l\ahramaıı ordumu·zun eşsiz muvaffakıyetile net1celendi 

anevra sahası hakiki bir 
har sahasından farksızdı 

24 Ağustosta kritik 25 Ağustosta da 
büyük bir geçit resmi yapılacak 

Edirne, 22 (Hususi) - Bir haftadan saha.sına giden mareşal Çakmak yollar
beri devam eden büyük Trakya manev- da bir iki defa tevakkuf ederek kıtala
ralan dün sona er<li .. Dünkü harekatta nn harekAtını yakından takip et~ ve 
kat'! neticenin alınması kararlaştırtlınış manevTnya iştirak eden kumandanları
bulunduğundan başta Milli Şef İnönü mıza harita üzerinde muhtelif sualler 
ve sayın mareşal olduğu halde başvekil sormak suretiyle yapılmış ve yapılacak 
Refik Saydam, Milli Müdafaa vekili harekat hakkında terfi edecek yüksek 

• 

Naci Tınaz, Nafıa vekili Fuat Cebesoy rütbeli kumandanlarımızın tatbikat sa- Kırmızı kuvvetler, tayyarelerin himayesinde mavilere son darbeyi indinniye hazırlanıyorlar 
manevra kumandanı Fahrettin Altay, ha.sındaki kudret ve kabiliyetlerini yok- !emek istiyen mavi orduyu süratle ge-
yüksck kumanda heyetiyle, emekli ge- larnıştır. ri çekilrncğe mecbur etmiştir. 
neraller, K!zım Dirik, bazı asker me- HAREKAT V AZ.İYETİ Bu sıralarda kırmızı ordu ile ittifak 
buslar, Mısır askeri heyeti, ecnebi ata- Son günlerin harekat vaziyeti şu idi: ederek harbe giren sarı garp ordusu da 
'ıCmilitcrlrri, matbuat mümessilleri de İlk hedef olarak Edirneyi ele geçir- Edirneyi g~çmi:; ve Tunca garbinde ma-
1.azır buh:rarak harek~tı başından sonu- mek istiyen bir mavi şimal ordusunun vi kuvvetlere taanuza ba~lamıştır. Bu 
na kadar takip etmiş ve Türk askerinin bir haftadan beri Edirne - Kırklareli vaziyet karşısında geri çekilen mavi or

iş ağ rlaştı 
iğitlik ve metanetini bir kerre daha hattına karşı yaptığı taarruzlar akame- C:u tedafüi bir vaziyet almağa mecbur 

Sovyetler Almanlarla 
bir pakt yapıyorlar 

yakından görmüşlerdir. te uğratılmış ve karşısındaki m:ıvi kuv· kalmış olduğ:undan sarı kırmızı ordu-
Sabah ı;aat 8 de maiyetlerinde yüksek vetleri yıprattıktan sonı·a mukabil ta- nun taarruzuna gelmiştir.. Bu vaziyet 

lti!li :jef, harekat sahasıııda komutaıaa- kumanda heyeti olduğu halde manevra arruza geçen kırmızı cenup ordusu ilcr- - SONU 6 iNCi SAHİFEDE _ 

•a vaziyet kıvda direktif veriyOTUır 
-----~~~~~~~~~~- ihracat birliğinin 

Birlikler 
----w---

lıugünün iktısadi 
Şartlarına göre 
bir zarurettir-· 

Takas 

kurulması bir zarurettir. Hedef 

mcvzuuna temayül eylemektir 

Ticaret Vekili muhtelif noktalar 
hakkında ihracatçıları tenvir etti 

Alman hariciye nazırı Fon Ribben
trop bugün Moskovaya gidiyor 

HAKKI OCAKOCLU 

Dün Ticaret Odasında Ticaret -./:r---
Yekilimizin başkanlığı altında mü- Bundan sonra 
hiın bir toplantı yapılmış, kuru mey- --+--
Va ihracatçılar birliğinin yeni nizam- İngiltere, İSVi"re, Fran• 
11aınesinin prensipleri üzerinde mü- Y 
~ereler cereyan eylemiştir. sa, Hollanda ile ticare• 

Kurulması istenilen bu teşekkül timizi tevsi ederek 
l>eni bir şey değildir. Esasen mev- takasla ça~şacağız .. 
cııttur. Fakat mesleki bir tesanüd -- -
Vücuda getirmeğe bile hizmet ede- Tali Komite 
~~ıniştir. Çünkü nizamnamesinin l1"'acat birliği auan 
1111kümleri müeyyideden mahrum
~ıı. Bu defa birlik kararlarına mu- projesini tetlıilıe 

k~lif hareketler için ağır cezai hü- başladı .. 
llınleri ihtiva eden yeni bir nizam- Ticaret vekili B. Cezmi Erçin dün sa-

1Iaıne ile bu teşekkülün kuvvetlen- balı saat on birde Ticaret odasında incir 
dirilmesi derpiş edilmiş bulunmak- ve tizüm ihracat tacirleriyle bir buçuk 
ladır. saat devam eden bir ha.sbihalde bulun-

lcra Vekilleri heyetinin de tasdi- muştur. Vekil bilalıara bazı tacirlerle de 
kine arzolunacak bu müeyyideler - SONU 6 iNCi SAHİFEDE -

-·· 

Ticaret vekilimiz diin tacirlerle kon'U§urken 

lngiliz parlamentosu 
yarın içtimaa çağrıldı 

Harp havası her zamandan daha tehlikeli 
bir ~ekilde etrafı sarmış bulunu yor 

HER NE OLURSA OLSUN 
lngiltere 

harfiyen 
bütün 

• 
taahhütlerini 

getirecek yerıne 

1 
- YAZISI 10 ncu SAYFADA-

--~~~~~~~~~~ 

Manisa mebusları 
&ab·Yesinde ihracatçılar arasında fiili -------------- - ------------- ---- ------- -----

ır birlik temin edilecek, icaret ve- • : T 1 B k k :······································· 
~~letiileihracatçılararasındadasıkı ş an asının ararı = Mu··hı·m 
ır temas ve iş birliği kurulmuş ola- : 

C<ıktır. : • 
Dünya siyasi ve iktısadi vaziyet

leri o kadar karışıktır ki eğer büyük 
bir soğukkanlılık ve şuurlu bir çalış
lııa sistemile ihracat işlerimizi yü
l'iitınek mümkün olmazsa karşılaşa
t&ğ,ınız vaziyetlerden endişe etme

Ticari mahiyetteki bazı teşek
lağvediyor 

Halkın dileklerini dinliyorlar ve mu
hitlerinde iktısadi tetkikler yapıyorlar 

lııek imkansızdır. 
L :ncarette serbesti mukaddes bir 
·~tır. Ticaret hayatının en normal 
l>olu da bu hakka hürmetkar olmak
~'· Fakat maalesef bugünün şartları 
UU tabii hakları tanımağa asla mü
&ait bulunmıyor. 
. Bizler de cihanın gidişine, dünya 
1ktısadi vaziyetine göre ayak uydur
lııağa ve ona göre milli iktısadiyatı
ltıı:zı tanzime mecburuz. 
I Milletler müthiş gümrük mania
ları. vücuda getirirken, otarşi politi
"'lsı takip ederlerken, biz kapıları
~ı:zı arkasına kadar açık tutamayız . 
'~etekim tutamadık. 

<Malımızı alanın malını alacağın 
llrensibi böyle bir zaruretten doğ

- so~u 2 t 'Cİ SAHİFEDE -

küllerini 

iş banka..ı Ankara merkez bina.ıı 
Mevsuk bir membadan öğren<liğimi- vermiştir. 

ze göre, Iş bankası, ticari mahiyette olan Bu cümleden olmak üzere evvel! ya-

h zı t . küll rinl IS !Vetm ğc karar - SONU 2 İNCİ SAHİFEDE -

Bir karar 
---·• ---

Kanada ve Malta-
ya takasla ihra-

Manisa, 22 (Telefonla) - 20 ağustos 
sabahı Ege vapuru ile İzmire gelmiş ve 

• İzmir fuarının ve fuardaki Manisa pa v
yonunun açılış merasiminde hazır bu
lunduktan sonra Manisaya hareket et
miş olan Manisa mebusları Faik Kur
doğlu, Hüsnü Yaman, Asım Tümer Ma
nisada üzüin bayramı tezahüratına iş-

cat yapacağız tirak etmişler ve ayni zamanda müntc-
---· bipleriyle temaslara başla~lardır. 

Hükümetimizce kabul edilen yeni bır Bayram dolayısiyle :Manisada toplan
kararnameye göre Malta ve Kanada ül- rruş olan vilayetin muhtelif yerlerinden 
keleri de takas mcvzuuna dahil ülkeler gelen müstahsiller bayramın devamı sı
arasına girmiş ve ihracat tacirlerimiz iş rasında vilayet Parti reisi Kenan Caba
yapmak hususunda yeni imkanlar ka- nın da hazır bulunduğu büyük bir tor
zanrnışlardır. l&ntı yapmışlar ve müstacel karakteri 

Malta ve Kanada şimdiye kadar 7005 hlliz umumi ve müşterek meseleleri izah 
sayılı kararnamenin birinci maddesine etmişlerdir. 
dahil (aramızda anlaşma olmıyan ülke- Burılar meyanında bilhassa emvali 
!er) bulunmaktaydı. Cumartesi sabahı metrfil<:c bedellerinin yeniden tetkik ve 
resmi gazetede çıkan kararname ile Mal- haddi 15.yık:ine indirilmesi hakkında 

ta ve Kanada 2-7005 sayılı kararname- parti büyük kurultayında veril~ olan 
nln dördüncü maddesi şümulüne girmiş prensip kararının tesriine ait temenniler 

- SONU 2 İNCİ SAHİFEDE - - SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE - Manisa me~"•" E. i ~ - KuTClO{l1ıı 



E 
•ARll'B ~ =-

Fransız sefiri Masigli 
acele Istanbula döndü 

L4 

$EH.iR HABERLERi 
ltalya, Rumen ve Polonya sefir- Milli Şefimiz lnönü 

Birlikler 
----~·---

Bugünün iktısacli 
şartlarına göre 
bir zarurettir--

leri de lzmirden ayrıldılar 

d.:= ~:~. :::;.m~.= '.::i-..::::.:::ı-;.:;;ı~: ı::r.:~ Ticaret vekilinin gönderdiği tizim tel- - BAŞTARAFI ı iNCI sUIS•·~ 
vo 8cqama bymakamı tarafından kar- Cenenl konsoloau ve konsolo.lulc erkanı g f k m tt b. ı ·· tf tt•ı mu§tur. diri.,. 
~:..:::,~::-~.: ı.vafmd .. - .. * ... ,,... ra ına ıy e ar ır cevap u e ı er_..~~ :ı:..T=::::.~-;s 
nilık hastahanesini gez~~tiT·.. .... .. Roman~~ se~iri B. Basi~ Stoiee ve Po- H · sid~r. Bu ~i~temlerin gayrı bile bile 
Fran~n Anka.ra aefm. gor~u~u Az~- l~nya eefın Mışel Sokolınçki lstanbula Otellerde yerler azaldı. Dun akşam gelen dugunu bılıyoruz. Amma CiiDki! 

rwet imme hmirdea bareb:tim ticil gıtmiflerdjr. bu yoldan ayrılamıyor~· _ _., ~ 

~·Bu sabah tayyare ile I.tanbUla Tu ajamı mümeuili Vibahilof ve Ro- · frenler hıncahınC dolu idi bunların. yer!ne ikame ed~ ..,_ 
dlnealrtır. manyarun latanbul konsolosu 8. KM- • çalışma ımkanlanndan m~ 

ltalyan .diri B. Di Pep.no diiD akpm tantin de lstanbula git:miJtir. Fuaruıw: büyük bir muvaffakıyet olan Fuann açuışında hakkımda izhar Pek mUhterem Refik Saydam lunuyoruz. 
içinde her gün binlerce ziyaretçiyi Iz- ol·u· nan asil duygulardan dolayı teşek- Dünya sükun ve huzura ka~ 
mi.re çekmektedir. Izmire dün akşam ge- ku:, fuarın muvaffakıyetli olmasını di- Başvekil dıkça, milletler arasında normal~ 
len trenler müthiş kalabalıktı. Dün ka- lerım. Her sene yeni bir tekiınill a.rzeden lara dayanan bir iş birliği_· ula 
ra ve deniz yoliyle Izmire gelenlerin tSMET tNöNO" bile IJP"' sayısı 

6716 
dır. Izmir enternasyonal fuarını alAkadar getirilmedikçe kötülüğünu _ __... 

Bay Cezmi Erçin ecnebl devletler sefirleri ve mU.messil- takip eylediğimiz yollardan ayı-
Evvclki gece fuan 24268 kişi ziyaret Ticaret vekili 

etmiş ve bu suretle ziyaret edenlerin IZMIR leri de hazır bulundukları halde halkın mıyacağız. ki bl-
sayısı 74281 kişiye baliğ olmuştur. Dün geniş ölçlide iştirakiyle açtım. Cümhuri- Muhakkak olan cihet §udur ait-

. g<?Ccki ziyaretler, yukarıdaki rakamla- Beyoğlu 22.g yet hükümetinin kuvvetli yardımı ve zim, serbest mübadele esasına fi' 
9 uncu hmir enternasyonal fuarında ze1 enternasyonal fuara iştirikle Filis- bari · d kal O _11 d za1 (zmir belediyesinin devamlı mesaisile mek için büyük bir temayii.libllyaf! 

Filislin mümessilleri fuar 
gazinosundaki ziyafeti 

.,.,..,,......__ ümessilleri ba tinli1 . bn·~~ı. nn cın e ır. tt.:lier e yer a • Izmir enternasyonal fuarını açmak ~ ~uu. pavyonu m Y ve enn ..., . ..a bir sevinç ve bahtiyar- tır vü t bulan b ri her lk d yük rdı Lak· dı 1 da, •f 
bayan EUahu Epsteim ve Filistin ticaret lık duyduklarını ifade ..tm;aH ... Mümes- mış . lütfunda bulunduğunuzdan dolayı te- cu u ese , no ct.a an - v~ r. ın ş pazar ar . teJllllyl' 

--~- . . Fuardn en çok ziyaret edilen pavyon- şekkür eder, fuarın memleketin iktısadi sek himayelerine Uiyık bulduğumu en tlgımız memleketlerde aynı bÖ1 .. 
odası ~ ~tibi :ria ~-~= !! sil. F~~ ~k yakında. ~ıst ~ır lar arasında Iş bankası pavyonu, Manisa hayatı için hayırlı olmasını dilerim. derin çaygıl nmla aneylerim. lü bulamazsak kendi baş~ ""' 
~•- gamıos zıy heye! • ~,~ ~r:ıret edeccğıru de soz- vilayeti pavyonu, dilnkü, bugünkü ve Dr. REF!K SAYDAM le bir yola n8811 girebilir ve .-
·-r~· enne üaYe etmiştir. yarınki 1zm· Filis. tin la _1..~1!-!-" 

117:-'ette L-t..._.ıı• • • d kto Behçet Filistin. • ü .lin. kuna ır pavyonu, pavyonu Ticaret vekili nıwuıcız.r ~ 
,_,... uea.'Vlye reısı o r m messı ın nut cevap vardır F b - k b. E k lı · ... ~ .....-:-

Uz, ticaret odası umum:! kltıöi B. Tur- veren belediye reisimiz Behçet Uz Fi- _u k. ransaka padv:on~b. ülyul ır mu- Mi!U Şef Reisicümhur Ismet Iönünün CEZMt ERÇiN l-L tln çrdo a şb~~rl§Aylmapu~.::L.. .. 
- a _ _.,__ • ilmessili" da listinlile. • ,,_..., d ygula . ' vou~a ıyet zan ıgı gı ı ta ya pavyo- yüksek huzurlarıruı: ~e e en ırı an,.-· ,, 
6 ...... gazeu:cı.u:c, BJaDS m ve - re ~ııı aynı u rı üade et- da diı..:ka. lb · · '-''- -'- 'thal -'!f- .. 
ha bir k 

_ __. haz bul lardır . F:1:..d:_
1

,
1
__,_ • nu nauırı K tı ee etmiştir. Izmir entc.rnasyonal Fuar1.U1 şun· di Izmir: 20 Ağustos 1939 memıc&ette gere& ı ea--.;~ 

ço u::vcu ır unmuş . ltUJ ve llı:)u.w.ut:na Izm.ır enternasyo- F d.. f kal".:ı · tla ' -•- "h 1 madd J • ..,......-
Zi-'- evuasınd b. tUk .. li nal fu : ... ı..t.k tmek • ı T.. uar un gece ev uue tenvıra yurdun her köşesinden gelen on binler- r~ ıı raç o unan e enll 
1-~· a ır nu soy yen anna ~....... e sureti.ye ur- ten · .... m.....:~ti ö U üzd ki h fta omor ,_. __ Beh U h••l.-!!met ta · _ _ı_ 

mı.tin pHyonu mHmesırili E1iahu Eps- ~ e k.aqı österdikleri tiden . vır ""~ n m e a ~,,, ce vatandaşın ve ecnebi devletler sefir- Do~ı.oc çet z rmı uaw yın cm::r · ___.. 
telm. Tnrldye _ Filbtln ar.mndald ticari ~lerini g~Udimı.iştir. sempa m~b-~kalan .. başlıya.caktır. ~;o- !erile mümessillerinin huzuru ile açtım. Belediye reisi cObervahun Ştella> lardaa ~ 
mOn•sebetlerln ve sarnim1 dostluk duy- Ziyafet geç vakte kadar samimi hava P:U-lörunde dünden itibaren r~ind: E.sc.r, her tilrlü takdire layıktır. Bu anda zaman yübe1ttiğjmiz p"kl,..... 

. gu)annın inkipfına fırsat veren bu gii- içinde geçmqtir. rıyatına başlanmıştır. Fuar ~ü . . hm.iri dolduran yurtta~ların k.albl, ınllll Izm1r enternasyonal fuarının açılına- lumdur. _.. ., 
pavyonlarm reklimlannın kelimesı bır iradenin aziz timsali milli şeflerine kar- sınd.akl muvaffakıyetin izden ve bu kıy- Daha bir kaç sene evvel 1 ~1111"' 
kuruş hariçt kilerin iki kuruştur. şı en derin muhabbet ve bağlılık hisleri- metli eserin tek:lmUlilndeki devamlı me.. Alman ilctısadi münuebelleri - a-

lş Ba ka k * le çarpmakta olduğunu, derin saygıla- . mimi bir hava içinde ikea 1ıil-_._ n sının ar arı Bny Cezmi .~rçin rımla ellerinizden öperek arzederhn. pmime.u dolayı size ve arkadaşlanıma hBksızlığanazandikkaticd-.J......, 
Ticaret vekilı ~kkUr ederim. tik.. Bizim. ve satı§ 6~ iJI' 

Ticari mahiyetteki bazı teşek
lağvediyor küllerini 

IZ?\UR Ticaret vekili bir kontrola tabi tu~ 1111"' 
Dolmabahçc 22-8 CEZMt ERÇtN Bqrekil Almanların sterek alış ve _.. 
Azimli ve bilimli bir çalışmanın eseri iz.mir 20 Ağustos 1939 Dr. REF1K SAYDAM tışda bize hükümet elı1e fiyat :='2~ 

"Zt! etmelerindeki hakaızhil Wr ~ 

Tütün 1 • • defalar tebarüz ettirmiştik. 
--<:r- . ncır pıyasası Teşkilatlı,disiplinlibir;ahs ~ 

- BAŞTABAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - dukları gündenberi bu ıniıesseseler bu karsısında dağınık bir me nH• ~ 
rım milyon sermaye ile kundmıq bu- maksada hlımet etmet-e çalış~lardır Piyasası ilk teşrinde vaffak olamıyacağı ~· .. , 
lunan iş Limited Şirketi Jağvcdı1ccck- Bugün ise vaziyet değişmiştir . .Memlc- açılacak..... kendimize eöre yüksek ik~;; 
tir. ketin dört ,.erinde yeni yeni kurulmak- Mıntaltamızda tütün kırımı yüzde dok- Bu saba.h açılacak faatlerimizi korumak için 

Şirketin gerek merkez, gcrehe şu~ ta olan ticaıi bir takım resmi teşekkül- san nisbetinde nihayete ermiştir. Tarla· lanmağa meCburduk. 
lerinde 200 kadar tnmıur çalışmakta- ler, bu müesseselerin yerlerini tutmağa, lardnki tütün saplarının sökwüp yakıl- Ticaret Vekaletinde de bu~ 
dır. bunların faaliyetine ihtiyaç göstermiye- rnası icap ettiğinden ziraat müdürlüğü 

11 
k 

7000 
sadla hususi tc~1·ilat vücuda • 

Jı Limited Şirketi müdüri! Bedri Ne- oek tarzda çalışmnğa başlamışlardır. Iş- keyfiyeti bütün teşkilitına tamim eyle--' • pa rtJ• Ç U V al m a 1 ge ld J• cf' 
dMnin istifa ettiği -.y1 olm11.-::a da bu te. banka da bütün bunları '"":. önünde ı. _,. r- ~- 6.... lmi~tir. 811 suretle tütün hastalıklarının Kurulmak istenen kuru rne1·-
haberin doğru olmadığını yaptığımJZ tutarak bu ticari teşekküllerin fnaliye- önüne geçilecektir. "h 1 b. ı·-· · b ı_!ıap.ır' 
"'-'-ld1-t .z_..s-cJe ··~:1.. r:ı-ı..r. ti ........ ~ karar · · Yeni mahsQl yılı incir piyasası buglln cağı kanaati umumidir. Borsa binası bu 1 racatçı ar ır. ıg. ı ışt.e u tC§JPJP -.. 
an ~ ne~ 05~"'~ ~........ ne son v ..... ~~:;e vermiştir. Bu sene muıtalczımızda tütün vaziyeti h k l--!! bi .ı- P"" 

B dr• N di .,ı .. 1--"- ·-~ • B ··-----• · ır.,, · ı b b h' saat onda borsa binasında, her sene mu- sabah clonanacaktrr. Piın>"" .... ılınca fiat- ma are etıt:rının T pa1C;auı~ e ı e m r-~ ~)·esme memur u mut.::>M.~=erm <ı6Vty e era er ır gayet miiaaiddir. Rekoltenin geçen ıe.. " - ., kk ld nd ed '- ....-!' 
edilen heyete baskan tayin edilmistix. çok memur arkadli"ın l!~ıkta kalnuısı v:e tat olduğu törenle açllacaktır. Bol ve be- ler ve satış miktarları derhal telgrafla teşe .Ü en_.e İşe . en1Cr. ·-~ 

• ·---.; ·7 - neden noksan olmasına rağmen mahsul, ı.._ t L be }- !t_.._ __ t _.. __ ., _ _., 
1§ Limited §irlret.inlıı tasfi....::i 1tiha,,-et i" bulamaması mevzu .ıA;-,:ıdir. Bunlar reketli bir maıısOI senesi idrak eden Ticaret veknletine bildirilecektir. ur. ı ra ~una sın~-
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30 Ai~a Znfer Ba}"!erıu bazulılr.:- : af ar adnm görülerek yakalanrnqtır.. 24 yaşl• Ve SUÇ U za ıtaca ya1ea anmtfflr mıya11t milli iktısadiyatı '#r 
lanna hummali bir faaliyetle devam E nnda Osman oğlu Rall187.8n tevkif ed.iJ... Evvelki akşam .saat 18 .sıralarında ıur. cak tedbirleTi .alamıyan miUetld 
o"-aaktadU'. Zafer Bayramı merasim : """' 1 ,miş ve suçunu itiraf etmiştir. Diğer suç- Ayvalıklı Sami adında bir genç, Manisa Kızını kandıran Samiye karp derin tı~ade~ başkalarının laesareti ~ 
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rurfa .eyredeccktir. ~ mey· : "" 1'leden ~. pndan ve sırtından ağır ve teblikell lbir nm .
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danında tıibüıller inıa edilmektedir. Bu _ BAŞT'"' DAFi 1 iNC"" S. ,..n_..,E _ • .Y''AMAl.d durmak ıçm bugunun 
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bll)'11UDIDda da istifade edilecek.tir. bulunuyor. Bu suretle l'lalta ve Kanada- İstanbul Belediyesi Ateı Mehmedin llr:m bayan Ayşe ile ni- tekrar kıziYle münasebet peyda eylemek Nerede kaldı ki bu birlikler. 
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raç edilemediği ~in fiatleri yükselemi- ç•f K haklan.da kanunt takibat açılması için altına ahıımış ve suçlu yakalanmıştır. .n.~ ~ 
•JB KABIN yen baklalarınıız. on para yüksel:ni§tir. 1 te eramet Ate§ Mebmedi.n Ayvalık CUmhuriyet -- -·-

Malta ve Kanadaya yapılacak ihracat • mllddeiumumililbıe vaki milracaati, ba- Jenya hudut BJR rASllİJf 
KUl'VDA BOCll .. n•• "- 1--~--istifad decek ...,., 1.K.1UUwın e e ve ihracata mu- yan Anenin on aeld2. Y8flDl doldurmU§ Dünkü sayımızda Beden 

~K= =1o"~ ~=~~~=~:~ı:ıarn:etlerdenil- Komedi 3 perde ~=m== ::Uen.ol~:!~· Bubır'- harici edildi umumin mUdürUgeneralCe 
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Bn. F.- Arık kuyudan su doldurdu- Kanoda eneloe bizim bqbca incir DiKKAT: Tiyatn Sergi sarayuwı müddet m - lmüı,,, be- IWpyakada Fetldye sokağında sekiz yanU•'-k olmuştur .. Generalôn "'J( 
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Almanya da seferberlik 
Şarki 

herkes 
Prüsyada eli silah tutan 

hizmete alınmışlardır 
Danzig hava meydanına mühim miktarda 

avcı tay ya releri gelmektedır 
l.onclra 22 (Ö.R) - Alman manevra

ları maskesi altında Almanyada mühim 
~ir seferberlik yapılmış bulunmaktadır. 
&i!Ah altında tutulan askerler iki milyon 
talunin ediliyor. Mühim askeri tahşidat 
lıızıanmaktadır. Diln gece Berlin geniş 
lııkeri faaliyetlere sahne olmuştur. Kül
liyetli askeri kıtalar şark istikametinde 
fehirden geçmişlerdir. Şarki Prüsyada 

eli silııh tutan herkes şu veya bu şekilde 
lıızınete alınmışlardır. Burada ve diğer 
b~ çok ınmtakalarda nalı:il vasıtaları 
lnüsadere edilmŞir. Kadınlar tarlaları 
lerk ederek §ehirlerde çalışnıağa mec
bUr tutuluyorlar. Ren ınmtakasında 
leçen gece askeri faaliyetler olmuş, Ko
lonya ve diğer bilyük şehirlerde tam 

l§ık söndürme tecrübeleri yapılmıştır. 
Almanya ve Slovakyarıın Polonya hu
duduna doğru külliyetli kıtalar gönde
l'ilm.iştir. Bohemya ve Moravyada aske
tt hazırlık en hararetli şeklini alıruştır. 
Garlar askeri muhafaza altına alınmış-

tır. 45 yaşına kadar her Çek'i mecburi 
hizmete tabi tutacak bir seferberlik pla
nı hazırlanmıştır. 

Prag ve diğer şehirlerdeki sivil Al
manlar tahliye edilmektedir. 

Danzigde askeri hareketler gittikçe 
artınaktadır. Bir çok tayyareler gelmiş
tir. Asker! ihtiyaçlar için otobüsler mü
sadere edildiğinden seyrü sefer durmuş
tur. Yüzlerce kamyon ve diğer nakil va
sıtaları islim üzerinde tutulmaktadır. 

Alman nazırlarından Frank bugün 
serbest şehir arazisinde bir içtimaa ri
yaset ederek demiştir ki: 

Berlin Danzlgin ana vatana kavuş

mak hakkını hakim kllacaktır. Almanya 
ekonomik sebeplerle Danzigin Polonya
ya !Azım olduğu hakkındaki iddialara 
kulak asınıyacaktır. 

Danzig 22 (A.A) - •Reuter> her saat 
avcı tayyareleri hava meydanına gel
mektedir. Bir çok otobüsler müsadere 
edilmi§tir. Asker yüklü kamyonlar mü
temadiyen sokaklardan geçmektedir. 

Paris 22 (A.A) - Gazeteler baş ma
kalelerinde Danzlg meselesini habis 
mevzuu yapmakta devam ediyorlar. 

Bailby, Jour gazetesi de diyor ki: 

Hitler, şimdi Danzigi istiyor, biraz son
ra koridoru, ondan sonra bütün Polon
yayı istiyecek,sonra Macaristana ve eğer 
Macaristan mukavemet ederse Roman
yaya, Yugoslavyaya, ve saire ve saireye 
dönecek. Bahis mevzuu olan, Fransa ve 

Inig]tere de dahli olmak üzere Avrupa
da hfila mevcut hür ve medeni milletler
dir. Nazi esaretini kabul edecek miyiz, 

etmiyecek miyiz ?Eğer etmiyecek isek, 
bunu ilan etmeli ve buna göre hareket 

etmeliyiz. Ta ki Hitler şurasını anlasın 
ki emellerinde ağır riskler de vardır ve 
mücadeleye hazırız. 

Blum, Populaire gazetesinde şöyle di
yor: 
Fransanın vaziyeti, deği§meden aynı 

kalmalıdır. Sakin, fakat müteyakkız bir 
vaziyet. 

Rus - Alman paktı 
ltalyada memnuniyetsizlikle, Ja

ponyada hayretle karşılandı 
Londra, 22 (Ö.R) - Almanya ile pakt yetli olmamıştır. Gazeteler Romanın yasetinin Almanyaca nasıl tatbik edil-

haberl Alman umum! efkSrı için bir hayretini gizlemeğe çalışıyorlar. diğine bunu acı bir misal olarak kayde-
aUrpriz olmuştur. Sabah gazeteleri ha- Budapeştede •Nemzeh gazetesi ~- diyorlar .. 
beri tefsirsiz vermişlerdir. man siyasetinin tam bir tornistan yap- Polonya gazeteleri alakasızlık gösteri-

Komünizm aleyhinde mücadeleden tığını ve artık Japonların Rusyaya bir yor ve Polonyanın Sovyet Rusyadan as
lı:csretle bahseden ftkşaın gazeteleri ise taarruzuna müzaheretin mevzuubahis lil yardım beklemediğini hatırlatıyorlar. 
iki milletin dostluğu fikrini şimdi tak- olamıyacağını kaydediyor.. Sulh cephesi memleketleri kendi kuv
dirlerle karşılıyorlar. Japonyada hayret şaşkınlık derece- vetlerine emin olarak hadiseleri sakin 

İtalyada ise kabul hiç te memnuni- sindedir. Müşahitler Anti komintern si- bir azim ve kararla bekliyorlar. 

Bir Alman mec- fngiliz gazeteleri vazİye-
muası toplattırıldı • l k l d J ? 
İstanbul, 22 (Hususi) - Almanyada tJ nası arşı a J ar • 

intişar eden ve memleketimiz al ey hinde 
karikatürler neşreden Almanca İllustri-
erte Baltt mecmuası şehrimizde toplat

tırılmıştır. 

-*-
Fransız gazeteleri 

ciddi telakki 
bu anlaşmayı 

etmiyorlar 
UZLAŞMA 
relılifl ileri 
SÜrmiyecefdermiş Londra 22_ (AA? - Bir Alman • Bu sansasyonel bir haber mi? evet, 
Oslo 22 (A.A) _ Oslo grubu devlet-. ~ovyet ade.mı tecavuz pakt'.nın yakı~da muhakkak. Fakat böyle bir ihtimalin 

!erinin bugünkü enternasyonal vaziyet ımzalanacagı ve B. Fon Rıbbentrop un mevcut bulunduğunu bir çok defa ve 
karşısında bir uzlaşma teklifi ileri süre- Moskovayı ziyaret edeceği haberi, Lon- çoktanberi söylemiştik. 
cekleri hakkındaki gazete mütalaaları drada büyük sansasyon yapmıştır. Ordre diyor ki: 
hakkında Norveç ajansına beyanatta bu- Gazeteler, Berfin ile Moskova arasın- Müsaade ediniz de bu pakt~ fazla cid-
lunan hariciye nazırı B. Koht, bu haber- da varılan anlaşmayı büyük harflerle bil- diye almıyalım. 
leri yalanlamıştır. dirmekte, fakat vaktin çok geç olmasın- Oeuvre gazetesi, şu manşeti koyuyor: 

-·- dan pekaz tefsirlerde bulunmaktadırlar. Sovyetler birliği anti komintern pak-
ALMAH MALİYE News Chronicle. Sovyet ·Alman ade- tına iştirak edecek mi? .. Ve şöyle de-
HAZIRI KOMADA mi tecavüz paktının Polonya için vahim vam ediyor: 
Roma 22 (A.A) _ Almanya maliye bir darbe olduğuna kanidir. Gece geç vakit gelen haberlere göre, 

D ·ı M ·1 ·· · • k d tt'kt Alman • Sovyet ticaret anlaşmasını bir nazırı Von Roscik buraya gelmiştir. aı y aı , surpnzı ay e ı en son-
ra bugünkü kabine toplantısında Mos· siyasi anlaşma takip eyliyecektir. Soğuk -*-

Gizli bir radyo 
istasyonu aranıyor 

Londra 22 (A.A) - Sulhcuyane me-
sajlar neşrederek Ingiliz milletini Dan
zig için harp etmemeğe davet eden gizli 
bir radyo istasyonu polis tarafından 

aranmaktadır. 

Evvelki gece bu istasyonun neşriyatı 
bir saat sürmüştür. Bu istasyonun yer 
deği§tirerek Ingilterenin muhtelif nok
talarından neşriyat yaptığı söylenilmek
tedir. 

B. Selim Sırrı 
Ordu Halkevinde bir 
konferans verdi ... 
Ordu 22 (A.A) - üç gündenberi Or

duda bulunan mebusumuz Selim Sırn 
Tarcan, Halkevinde halka ve gençliğe 
sırasiyle üç konferans vermiştir. Mev
zular ahlak, terbiye ve spor olan bu kon
feranslar kadın, erkek yüzlerce vatan
daş tarafından takip edilmi§tir. 

-*-TiENÇİN 
Müzakerelerindeki 
müşkülAt kendiliğin· 
den kalkmış gibidir 
Paris, 22 (Ö.R) - Tiençin müzakere-

lerinin inkıtaına sebep olan para mese
lesi kendiliğinden cezri bir şekilde hal
ledilmiş gibidir. Japonlarca Pekin hükü
metine teslimi istenen Tiençin bankala
nndaki gümüş paralar, tuğyan sebebiy
le bankaları istilil eden suların altında 

kalmıştır. Telgraf ve telefon muhabere
lerinin inkıtaı dolayısiy le bankalar esa
sen bütün kambiyo muamelatını kes-· 
ınişlerdir. Tabiatin kudurmuş unsurları 
böylece beklenmedik şekilde bu nazil 
meseleyi bir müddet için halletmiş bu
lunuyor. 

-*-
Siyasi görüşmeler 

Londra, 22 (A.A) - B. Çemberlayn 
bugün Lord Halifaks, B. Cadogan ve 
Sir Con Saymen ile görüşmüştür. 

Par is, 22 ( A.A) - B. Bonne bu sa
bah İngiliz maslahatgüzarı B. Camp
ya büyük elçisi B. Tatareskoyu kabul 
ya büyük elçisi B. Tatarskoyu kabul 
etmi§tir. 
Bükreş, 22 (A.A) - Kral bu sabah B. 

Gafcnkoyu kabul ederek kendisiyl<' 
uzun müddet konuşmuştur .. 

• Yunanistan ihtiyat 
zabitlerini çağırdı.. 
Atina, 22 (Ö.R) - 35 - 36 sınıflarına 

mensup ihtiyat zabitleri 26 ağustosta si
lah altına çağırılmışlardır. 

-*-Türk vatandaşlığına 
kabul olunan talebeleı: 
1778 numaralı kanuna göre T. C. va

tandaş çocuklarının ilk tahsillerini mut
lak surette Türk mekteplerinde yapma
ları lilzıın gelmektedir. 
Yabancı ilk okullanna ve orta dere

celi yabancı okullarının ilk kısımlarına 
devam eden ve yabancı tabiiyette bulu
nan talebelerden Türkiye Cümhuriyeti 
vatandaşlığına geçenlerin 1778 numaralı 
kanuna göre ilk tahsillerine Türk mek
teplerinde devam etmeleri icap ederken 
bazılarının yine yabancı okullarına de
vam ettikleri, bu suretle velilerinin ve 
okul idarelerinin sözü geçen kanun hü
kümlerine riayet etmedikleri tetkik ne
ticesinde anlaşılmıştır. 

Bu gibi talebelerin Türk vatandaşlı
ğına kabul edildikleri tarihten itibaren 
Türk okullarına geçmeleri mecburi ol
duğundan devam etmekte oldukları ya
bancı okul idarelerinin, talebelerinden 
T. C. vatandaşlığına geçenleri, geçi§ ta
rihinden itibaren Türk okullarına yazıl
mak üzere tasdikname ile okuldan ayrıl
maları ve keyfiyeti hemen Maarif mU
dürlüklerine bildirmeleri icap eder. 

YILDIRIMDAN 
ÖLENLER VAR .. 

kovadaki lngiliz ve Fransız askeri heyet· kanlılığımızı kaybetmek ve !ıadiseler
lerinin vaziyetinin görüşüleceğini bildir- den daha ileriye doğru hükümler ver- !fil'lli:mıl•lllll••mll!'2mı:mrıım-

Londra 22 (A.A) - illordada çıkan 
şiddetli bir fırtına esnasında düşen bir 
yıldırımdan üç kişi ölmüş, 18 kişi yara-

mekte ve bir Sovyet - Alman paktının mek niyetinde değiliz .. Fakat eğer, dün- Fuar 
Sovyet • Fransız paktının sonu demek kil hildise, memleketlerinin harici siya-
olduğunu da ayrıca kaydetmektedir. setlerine ideoloji meselelerini karıştıran 

Daily Herold, siyasetin çok şaşırtıcı bir çoklarını bu hastalıktan kurtarabi
ve hayret uyandırıcı bir mahiyet aldığını lirse, fazla kaybetmiş olmayız. 

=11111111111111111111111111111111111111111.! söylemektedir. Komünist Humanite gazetesi, siyasi 
:: : Paris 22 (AA) - Fransız gazeteleri anlaşma hakkındaki haberleri neşret-

lanmıştır. 

•• -
~=-~ Fuarda 5= bugünkü nüshalarında, Almanya ile Sov- memckte, yalnız ticaret ve kredi anlaş-

yeıler birliğinin bir ademi tecavüz paktı ması hakkında tefsirlerde bulunarak 
: : imzalamak kararlarını bildiren D. N. B. şöyle demektedir : 
5 .. telgrafını neşretmekle, fakat gerek bu Sovyet • Alman ticaret ve kredi an-
5 Bira s l z kal m ak :: haberin gerek Moskovanın teyidinin gece !aşması, sosyalizm memleketinin yeni 
: : geç vakit gelmesi sebebiyle, gazetelerin bir zaferidir. •Mein Kampf• muharriri, = ---- = 1 • •• çoğu tefsirlerde bulunmamakta ve ha- komünizm aleyhtarı Şampiyonu Hit er, 5 Tehlikesi yok s berin başlığına bir İstifham işareti koy- bazı hükümet reislerini bu derece istih-= ----- :: maktadır. kar ile karşılarken diğer taraftan Sov-S Çünkii Basmahane Dokuz Eylôl sa Haberi büyük puntolu harflerle veren yetler birliğinin kuvveti ve azmi karşı-= kapısı iizerindcki Dokuz Eylfil Lo- :: Petit Parisien diyor ki: sJnda eğilmektedir. 
5 kanta ve gazinosu bu işi garanti et·:: 
S mi§tir. Tabldot üç kap yemek, şaşal:: - .. : suyu ekmek yalnız •50• kııruştur .. :: - .. : İçki ve mezelerin en tazesi ve bol:: - -: çeşit bulun1ır .. Soğuk bira şişesi 30: - -5kw Jtur.. = - -:: -,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:: 

Sırp - Hırvat 
doğru yeni 

ayrılığının halline 
bir adım atıldı 

Belgrad 22 (ö.R) - Sırp - Hırvat ayrılığının halline doğru yeni bir adun 
daha atılmıştır. Niyabet meclisinin bütün azaları Bled şehrinde toplanmış
lardır. B. Maçek te Bled'de bekleniyor. B. Maçekle başvekil arasında akde-

. · · e arzolunmustur. 

Ziyaretçilerine lıaçı· 
rılmıyacalı fırsat 

Konak vapur iskelesi üstünde 

Deniz 
GAZiNO 

Ve 
Lokantası 

İzmirin emsalsiz inbatı ve gurubu 
karşısında zevkle yemek ve neşe 

ile içmek istiyenlere : 

Tabldot 
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1\llilli Şef Trakyadan 
nıemnun olarak ayrıldı 
Edirne 22 (A.A) - Milli Şef Isınet 

1nönü dün akşam lstanbula dönmek üze
re h;tlkın coşkun tezahüratı arasında 

Babaeski istasyonunda hususi trenlerine 
bindikten sonra Trakya umumi müfetti
şi general Kazun Dirilt ile Edirne, Kırk

lareli ve Tekirdağ valileri ile Kırklareli 
mebuslarını trendeki hususi salonların
da kabul buyurmuşlardır. 

Milli Şef bir haftadanberi gezdiği 
Trakya şehir, kasaba ve köylerindeki 
müşahedelerinin iyi intibalarından mem

nuniyetle bahsederken general Kazun 
Dirik'e: •TrakYadaki eserlerinizi ve gay
retinizi gördüm, müteşekkirim• sözleri 

ile Trakyanın idare zümresi hakkında 
takdirlerini izhar buyurmuşlardır. 

Umumi milletti§ Kazım Dirilı: bu yük
sek iltifata karşı idare arkadaşları ve 
TrakYanın her sınıf halkı namına min
netlerini arzeyleıniştir. 

Günlerdenberi TrakYa, şeltlr, kasaba, 
ve köylerinde dolaşan Milli Şef bu ge
zintileri esnasında karşılaştıklan köy 
kalkınma çalışmaları ve kasabalarda bir 

yarış halindeki pliln ve programlı faa
liyet krşısında sık sık takdirlerini ve bir 

kaç yerde; köyler kasaba ve kasabalar 
da şehir olmuş, diyerek memnuniyetle
rini göstermişlerdir. 

Bütün Trakyada gördükleri çeşitli zi
raat, aşun durakları, tavuk ve tavşan 
istasyonları, arıcılık ve mandıracılık bir. 

likleri, fidanlık ve kavaklıklar, tarını 
başı ve arıcılık kursları, bağcılık ve 
hayvancılık ve kredi satış kooperatifleri 

faaliyetlerine karşı takdirlerini izhar 
eden ve bu işler üzerinde direktifler ve

ren Cümhurreisiıniz hudut boyunda La
lapaşa, Yenice, Hasköy, Havsa, Koyun
baba ve Polos köylülerinin çalışmalariy

le yakından alııkadar olmuşlar ve Poloz 
köyü muhtarı ile köy işleri üzerinde gö
rüşmüşlerdir. 

Milli Şef bütün Trakya içindeki müşa
hedelerini ifade eden şu sözlerle takdir
lerini bir defa daha teyid etmi§lerdir. 

•TrakYa çalışmalarında iyi yol tutul
muş, güzel çalışma eserleri kurulmuş, 
bunlar organize edilmelidir. 

Artist B. Vasfi Rızanın 
başına gelenler 

Istanbul 22 (Hususi) - Şehir tiyatrosu artistlerinden B. Vasfi Riza Bulga
ristanda çantası çalındıktan sonra ölen Rumen koryesinin oteldeki oda kom
şusu olduğundan sıkı takibata maruz kalmıştır. Şehrimize gelen B. V asli 
Riza, yollarda isticvap edildiğini, bir gece ufak bir otel odasında mahpus kal
dığını, ve yanına süngülü bir jandarma katıldığını, bir aralık serbest kaldı
ğını, fakat hududa on üç kilometre kala bir karakolda tekrar sıkı isticvaba 
!Ahi tutulduğunu, nihayet bir k§ğ:ıt imzaladıktan sonra serbest bırakıldığını 
anlatmıştır. 

lngiliz kabinesi toplandı 

Londrada büyük diplo
masi faaliyet vardır 

Londra 22 (ö.R) - Kiıbine içtimaı saat 1.5 te başlamış ve 18,20 de nihayet 
bulmuştur. Londrada sabahtan beri büyük bir diplomasi faaliyeti cereyan et
miştir. Japon sefiri sabah Foraynofise gitmi§tir. Hariciye nazırı, Vaşington 
sefirliğine tayin edilen Lııhey sefirini ve Lordlar kamarası muhalefet reisi 
Lord Samueli kabul etmi§tir. Amerika sefiri B. Kenedi Paris tarikiyle ve 
hava yoliyle Fr•nsanın Kan şelırinden dönmüştür. 

Başvekil bu sabah Lord Halifaksla Foraynofis daimi sekreteri Sir Alek
sander Kadoganla bir kaç saat görüşmüştür. Hariciye daimi müsteşarı Sir 
Robert Vansitart ta bu görüşmelere iltihak etmi§tir. Avusturalyanın Londra 
mümessili B. Brus ta Duvning Stritte kabul edilerek bir kaç dakika başvekil 
nezdinde kalıruştır. 

Macar hariciye nazırının beyanatı 

Macaristandan hiç bir 
şey talep edilmemiş 

Budapeşte 22 (A.A) - Hariciye nazırı Kont Ksaki, Macar ajansına verdiği 
bir 'beyanatta ezcümle şunları söylemiştir: 

cAlmanyada ve Italyada bulunduğum zaman yabancı matbuatta çıkan ya
zılar ve ileri sürülen kombinezonlar, diğer memleketlerde mevcut sinirlili
ğin bir neticesidir. Halbuki diğer taraftan Macaristanda, Almanyada ve Ital
yada tam bir sükllnet mevcuttur. 

Hiç bir kimse, Macar hükümetinden ve yahut Macar hariciye nazırından 
bir şey istemi§, arzu etmiş veya talep eylemiş değildir. Hiç bir kimse de her 
hangi bir teklifte bile bulunmamıştır. 

Emniydli ve müsmir dostlukları ayırmaya ve yahut azaltmıya çalışmak, 
sulhun idamesi ve Macaristanın hayati menfaatleri aleyhine çalışmaktır. Ma
caristan ile dostları arasına soğukluk sokmıya ve Macaristanı dostlarından 
ayırmıya çalışmak, beyhude zahmetlerde bulunmaktır. Zira Macaristanın 
dostları biliyorlar ki kuvvetli ve müstakil bir Macaristan orta Avrupanm 
siyasi müvazenesinde elzem bir unsurdur. 

Fransız kabinesi mühim 
bir toplantı yaptı 

Paris 22 ( ö.R) - Kabine saat 17 de harbiye nezaretinde başvekil 
B. Daladiyenin riyaseti altında toplanmış ve beynelmilel vaziyet hak
kında Fransız sefirlerinin hükümete gönderdikleri raporları tetkikten 
sonra ecnebi hükümetler nezdindeki sefirlere derhal gönderilecek ta
limat metnini tasvip etmiştir. içtimadan sonra başvekil. erkanı harbiye 
umum reisi general Gamelenle uzun uzadıya görüşmüştür. Perşembe 
sabahı Elize sarayında B. Lebrunun riyaseti altında biı nazırlar meclisi 

toplanacaktır. 

Los Ancelo•ta 
Japon 

si lak 
tevkif 

kacakcısı • • 
iki 

edildi 
Vaşington 22 (A.A) - Japonyaya gönderile~ek mallara ambargo 

konması ihtimalinin mevcudiyeti dolayısile japonya da Amerikaya 
!,tarşı bir düşmanlık hissi doğmuş olduğuna dair gelen haberler hak
kında tefsirlerde bulunan Summer \Velles demiştir ki : 

Amerikanın sarahaten izah edilmiş olan hattı hareketinde bir de
ğişiklik yoktur. 

Bir japon nöbetçi neferinin bir Amerikalı kadına tecavüz ile vuku
bulan son hadiseye dair gelen raporlar hakkında \Velles Amerikalılara 
nezaketle muamele edilmesi için japon ordusu tarafından tedbirler 
alındığını ve talimat verildiğini söylemiştir. Mumaileyh bunun üzeri
ne Amerika hariciye nezaretince hadisenin kapanmıs addedildiğini 
ilave eylemiştir. 

Vaşington 22 (A.A) - Şanghaya 11 tabanca 600 mermi ihraç et
meğe teşebbüs eden iki japon Los Angles'deki Amerikan gi.imrük me· 
murları tarafından tevkif edilmi•lerdir. 

• 
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Karımdan [eoRsA]F. futbol müsabakaları lQ •!.t.ı"-''• 
Gizlediğim Sır 23sçuva!Buğd!:llİRE Iııtanbul kuvvetli bir takım ile geliyor 

15 
ton Buğday 3 875 5 50 B Pa%ar Muh"elit taLımımı.1ın Yazan: 

9 
Üc Yıldız t.ılfAllt 45 ton Bakla a 50 U I ' il 

• ıs çuval Fasulyn ıo 50 Antranman müsabakası yapılacak 

Para Borsası 
Dördüncü günü idi.. - Kim imİf o dava eden? F Haftalardan beri fuar müsabakalan tir .• Kaf~enin başında İstanbul Futbol 

Çelik n d n 
lüzumludur? 

~-tı-

Y AZAN t Dr. G. A. 

Artık ümidimi keatiğim bir 11- - Ne bileyim ben.. lami Diz. d . , Kap~ı:3 · için hazırlanmakta olan İzmir muhtelit ajanı Kemal l:Wim bulunaoaktır. 
raJa antlSnİn .esini ilaydum. ginci %aile Muatala elendi imiı •. Lem ra l Sterllıi 

126
·
675 

tnkımının bu hafta pazar günü Aydın Bu sene t.tanbul muhtelltinin Yuar Medeniyette aana.ri lçia 10Jud111D11 
- Nari •• poatıu:ı geldi. Sana bir Annem, bir müddet hatıralarını ]fo~ - York lOO Dolar ·

355 
muhte)itl ile bir hazırlık müsabakası ya- müsabakalarında birinci çıkması için söylemek bana .(lü,mez. Bprada tÖ~ 

ntelıta.p vqrm., •. iadeli taahhütlü yalılar gibi old~. Sonra: . . ~~:no ;gg [~:tngı :·6625 pacağiru yazmı§tı. Spor bölgesine buaün azami sayret sarfedeceği anlaşılmakta- mek istediiim çeliğin vücudumuza ve h.,. 
iınif.. - Ha .. deJı. Anladun. Bır za. 

28
•
6075 

Aytlından gelen bir telgrafta, bazı se- dır.. yatımıza lüzumudur. 
Odamdan dıfarı naad fırladı- manlar babanla ortalı olmuflar· Cenevre lOO İsviçre F. 

67
·
9375 

beplcrden dolayı Aydın muhtelitinin bu Ankaraya gelince, aylardan beri bu Onun vücudumuzun içinde ne ite ya; 
ivnı ~ ttuaVvur eJinis. dL Baban itimad ederek ona bü- Amsterdam lOO Florin 

50
:
825 

müsabakayı yapamıyacağı bildirilmiştir. müsabakalar için hazırlanmakta olan radığı ıimdik.i gibi bilinmeden pek ~ 
lamail ağa, gözümün içine ba- yükçe bir para verdi. Deri •atma- :;~1:eı lOO Rayşmark 

215175 
Bu vaziyet karşısında İzmir muhteli- Ankara muhtelitini en güzide futbolcu- önce faydası bilinirdi. Çelik bapla~ P""" 

karalı: ia gitti. Gidiı o gidi, .. Bak bak.. lOO ~ 
1

"
0825 

tinin son hazırlık müsabakası ve seçme- lar teşkil etmektedirler. Ankara takımı eakidenheri yalnız ltanaız denilen~ 
- Galiba beklediğiniz mektup Şimdi de üstelik alacak davaaı aç- Atina lOO 

1
·
56 

lcri için, muhtelit kadrosunun iki takım ile yapılacak müsabakalar her halde çok lere değil, bir çok hastalıklara karfl iJ&ç 
ba ~,dedi. Bahıi.i hak ettik. mak iatiyor. Sofya 100 Leva · h ı · d k k b k · 1 ak A-erl· 

"T. 75 a ın e arşı arş1ya milsa a a yapma- çetın o ac tır. olarak yutturu)urdu. Bir zaman. ru .. 
Eoimiu pek nadir mektup gel- Bu dünyada demek inaan dene- Prag 100 Çekoslovak 4.33 sına karar verilmiştir. Bu iki kuvvetli rakip karşısında İz- kah1ann Pink kaplı hapları diye sattak· 

di.X.:-e oe poatacının getirdiği cek inıan kalmadı. Madrid 100 Peçeta 14.035 B .. b k ı;._ kı ha . uh li ıl b ala tıkl-" 5
'".. 100 Zloti 23.7875 u musa a a ~yaz ve mor ta m - mır m te 'tinin nas ir netice ca- lan çelik haplannı çıkaranlarm yap mdıtaban da bmir damgannı Annemin bu haklı infiallerini Varşova li d tarr 

d 100 24.4525 'n e yapılacaktır. ğını şimdiden merakla bekliyoruz. n reklamlar üzerine dünyanın her 'lQfUiığına göre bu muhakkak le- benim kıılaklarım duymıyor u. Budapeşte Pengü M İ İ _L bJlds· 
I d l I 1 ld ·d· 100 0.905 üsabakaya iştirak edecek futbolcu- stanbul - Ankara - zmir futbol mü- fında olduğu gibi, bizim memI-e 

llifdendi. a e i taahhiitlünü.n lrır- Bütün dü.fiincem c ci e ı ı. Bükreş Ley lar : sabakaları 2, 3, 4 eylfil gU.nleri yapıla- de de lıekime d .. n .. maya lüzum ~. 
mm lraiıJını, kimin tarafından Büyük bir ümitle ondan geldi. Belgrad 100 Dinar 2.8925 Ü --y Şillt" 
6ilnJerilJiği ii~nde yazdı ol- ğini %atlnettiğim melrtuban benim Yokohama 100 Yen 34 62 çok kulübünden : Nejat, Halim, Zi- caktır. den kendi kendine yutanlar çoktu. 
dala halde olıamaclan i~a- kalp hialerimle hiç te alciltaaı ol- Stokholm 100 İsveç K.r. 30:5725 Ya. Fehmi •. Nurullah, Sait, Adil, Na- -·-........ di Pink baplannın mocluı geÇIDİll9 .~ 
J I'- -!I ""' d _,,. L___ b · l t Moskova 100 Ruble 23.90 mık, Hamdi.. Beden Terbiye genel direktörlüğünün onun yerine çelilr..li ıuruplar yahut ç~ an. wııaı& a6aya a cuı ınuup mıyan ır mue eye tenuu e me- eodi 
can ue gönülden uererelı zarlı a canımı aılımıftı. CÜM'HURİYET MERKEZ BANKASI Doğanspordan : Fethi, Reşat, Abdul- fuar münasebetiyle hazırladığı serbest praplan gene hekimlere sormadan k 
ywttun. Birden büyüle bir hayal - Git, avukatla gÖTÜf. icap KLEARİNG KURLARI lah, İrfan, Mehmet. güreş birincilikleri de 26, 27, 28 ağus- kendilerine içenler ha.la çoktur. 
aıılıatana airadım. Zarlın ipnde ederae babanın eaki defterlerini Sterlingten gayrisi bir Türk lirasının ~ltaydan : Ali, Rasim, Nuri, Hakkı, tos günlerinde fuar ve Kültürpark sa- insanın vücudu çelik kadar da~ 
dalrtilo ile yuılmlf layı.haya b.n- götÜT. Ve ten de bir avukat tut. mukabilidir.. Sait, İlyas. hasındaki Anfetatrda yapılacaktır. olmamakla beraber, çelik vücud~ 
_, bir luiğrt pJıtı. _ Peki .. olar.. Satı~ Alı~ Ateşspordan : İbrahim, Cemal, Sezai, Bu müsabakalara İstanbul, Ankara ve devamlı ve mutlaka lüzumlu u~ 

Ka;ulın batında tla lzmirin ta- Dedim. Halbuki benim kalam- Sterlin 593. 590. Ömer, Ferit, Avni, Salih. İzmirin en seçme amatör pehlivanları dan biridir. Normal bir adamm TÜCOd': 
nınnuf aaalıatlanndan birinin da ne babamın alıi de/terleri, ne Dolar 79.34 78.9j Demirspordan : Muharrem i§tirak etmektedir. Serbest güreşte bel- da vuati heapla 7 gram bulunur. Bu_!I. 
J""'ll,,.. oardL eski heaapları ve ne de auukat Belga 4.6710 4.6475 Yamanlardan : Hikmet. den aşağısını tutmak vardır. Bu gilreş miden bakımından ehemmiyetli bir o-" 

Ba avakat, babamın miraına vardı. Fransız frankı 29.95 29.80 Müsabaka Üçok kulübünden hak.em bir nevi alaturka yağlı güreşi andırmak- tarda. Bunun 2,70 gram kadarı ~ 
benim lıonmaklıitm itibariyle ve Alelacele kapıdan dıf'lJ'ı çık· Peseta 7.1610 7.1250 Mustafa Balözün idaresinde saat 17 de tadır. Aradaki en mühim fark bu güre- içinde, üst tarafı da ba,ka b.,ka uz~· 
~e babamın alacakldarından bi- tun. Daha öğleye iki •aat uardı. Florin 1.4786 1.4711 başlıyacaktır. şin yağsız olarak yapılmasıdır. tarda. En çoğu karaciierde. aonra _.. 
rinin uelıili olmuf·• Baıım, ateıler içinde yanıyor- İsveç Frangı 3.5138 3.4960 İsimleri yukanda zikredilen futbolcu- İzmir güreşçileri bu müsabakalara siyle akciğerde, dalakta, pankreaP-

Bir daua açılmadan evvel ba du.. İsveç Kronu 3.2875 .3.2709 larııı levazınıları ile birlikte saat 16.30 ha.z.ırlamak üzere antrenör Pellinen feh- böbreklerde. yiirelr.te. adalelerde, eo ~ 
alacalı me•eluini nılhan hallet- O güne kadar Ömf'.ümde içki ne- N Kr 3.3739 3 '>569 da Alsancak stadında hazır bulunmaları rimizde bulunmaktadır.. .Muvakkaten da heyın' de .. Demek ki adaleleri tilkiıl 

L b · ıh . d d' b'I . d V . L· • l . orvcç onu ~ 1 "" meıc_~ed enı ya ane•ıne a- dır ı mıy~~. um. e ıçRı ıçen erı Çek kronu 2320 23.09 Futbol ajanlığından tebliğ edilmiştir. İzmirden başka mıntakalara gitmi§ olan sporculara çelik pazulu. fikirleriyle .,Ü." 

•et .uıyor a. e aeume:5Uım. o· 35.40 35.22 İstanbul bölgesinden gelen malfunata kıymetli güre~ monitörüm.üz Nuri de medenlere de, çelİ)[ten iradeli pek C-

dir~~J:/::l::: :;..= i;;:.aı o Pn iidiide iiç fife bira ~"'..:' 64
.
41 ~:08 ~~~ı!~7~=a ~~=. ~;:1'~ fu~ !::ar 11:;, •;:::. •:, ı::.: ";:~ :.:~,;;.: :;;:::,:~:::;: 

birüinden, ya bir iı ipn veya •eu- lllı defa kullandığım ba az al- A Y t . şil" ~:5390 4.5160 iştirak edecektir.. ciddiyetle bu müsabakalara hazırlamak- ha doğru olur. 
tla ~in bir mektup belılediğiniz kollu içki kalama uardu. M ~ uı; a ı. 1 97 Getirilecek kadro, Cihat, Mehmet Ali, tadır.. K d k 'kt d b 

1 
nrnasııı• 

aırada eliniu hir aklınız.da haya- Dünya etrafımda dönüyordu. ar 1·98 · .. .. . an a en ço mı ar a u u . 
~ Liret 15 19 15.03 Hus. n. u, F··ar·u· k, Şe.ref, Fıkre.t, Hakkı. (İz- Serbest güre~ müsabakalarının fuar aehep kırmızı küreciklerdeki hemoglobill linisde olmıyan bir arkadafınız- Mal•allarımda bir a~ı, göz ka- · · ı ) L f Şef k B d Rasih Bas-

ı d 1 L d Drahmi 94. 93.50 mır 1 ut u, ı ' 0 ~ • hareketleri içinde büyük bir alaka ve maddesinin terkibinde çelik bulunınakta-
dan veya bir akrabanız.dan mek- pak arım a bir a~u !R var ı. 4.2040 ri, Hüseyin, Melih, Şahaptan müreldt~ heyecanla karşılanacağı muhakkaktır d O d :L ... d L,.,. bil" 
lap gelir. Bu iıuanı ne lıadar ber- Doğruca eue geldim. Zloti 4·2254 ' ır. n an •0 nra -.:aracıcer e ço5 -r-

bat eder. Annem öğle yemeğini hazırla- Pengu 3.6984 3.6807 lunması da bu kürecı'klerin karaciğerde 
Ben de aynı vaziyete dii,ıüm. m.,tı. Fakat kim yiyecek .. Hemen ESH~M VE TAHViLAT HaA JaA erkek -kadın ve dalakta hasıl olmalarından ileri gelir. 
Annem: kendimi yatağa attım.. 1933 Turk borcu I. Onun için akciğerden sonra da en çok 

- Ne İmİf o mektup.. Ne kadar uyuduğumu b.ilmiyo- 1933 ~rk borcu II. nlakta bulunur. 
Diyerek yan una aokuldu. Vze- ram. Fak at ba1 ucumda bır ayak 1933 Türk borcu IIL • • d J • • ? Akciğerde çokça bulunması da çeliğin 

rimdelri değipldilı ona korkut- aen ile gözlerimi açtım.. l 938 % 5 F. ve ikramiyeli m uca e esı m l e vücudwnuzdak.i mühim itini gc;.teıİt· 
maffıı. Bahtım annem.... 1933 ikramiyeli Ergani Çelik teneffüa .için mutlaka lüzumlu ıol"' 

H . d-.ı· B L- b. . N . e!• d' t k s· Erzurum b ttı isti'-- 1 Geçen Cuma akıamı laviçrede Leman tirmiı olduk.lan renkli fenerlerini bu ~~-· - ıç.. ccıım. aPCDTiın ırı- - urı •. .,,ım ı poa acı • me - ıvas - a 1'rllZI • •• .. • • dendir. Sadece akciğerlerimizin ha~ 
•ine borca Vartnf.f •• Dava edecek- tuba getirdi.. Galiba beklediğin • • • • • il. 20.05 golu cıvımnda çok enteresan ve sembolık ate]ten yakmı.o]ardrr. aldığı oksijen içinde değil ha maddeoİll 
mi,. Onan aurıltah bana mlh ol- mektup bu olacak •. Çünkü mu 0 i- • • • • • 111. bir Set'emoni yapılmııtır. Amerikada tqlr.il edilmit olan dün- b'"t" ·ç1 • L b'"tii kilr• 

e u un neaı er araeın.a gırere-.: u n 
malı ipn yuıyor.. bi kokuyor .. dedi. • • • • • iV. Dünyanın dört bir tarahndan tertip ya kadınları fırkası gayeei, halkı le.adın- reciklerin oksi'en alıp teneffüs ede~ 

1932 Hazine bonosu % 5 falzll edilen ve bütün dünyaya hitap eden bir larla erkekler arasında cins tefrik etme· 1 . . v·· l ı·L l ·-el-
. , en çın. ucutta çe ııı. o mayınca ...... 

1932 Hazine bonosu % 2 faizli tezahürata diplomatlar da iıtirak etn!liJ- den müsavi olarak kabul edecek ,ekil- f'" k _._ 1_ bil ı__ r-
us etme , yaşamıuı. .ıı.a ouunaz.. ~ 

Cümhuriyet Merkez bankası tir. de yetiıtirınektedir. liğin vücudumuzda bqka iıler için }il• 
Tu··rkiye İŞ BANKASI Bu te .. ebbüs, bundan mümkün olan v _..1 __ .__ L_u __ 

" n.auuuarm Ull&Mln: zumu olsa da onlan tabii aormağa IiizuJll 
Osmanlı Bankası ber yerde erkekle kadının cins farkı tef-

Dünya hdınlan birliği, bir gün ka- görmezsiniz: Top için barutun lüzUJPU 

Manisa mebusları 
Anadolu dcmiryollan I. ve II. rik edilmeden kanun muvacehesinde mil· dınl ~ 

ar etler cemiyeti oekline girecek- gibi. 

Halkın dı•ıeklerJ•nJ• dı·nıı·yorlar Ve mU• Anadolu Demiryolları % 6P hiss~ senedi savi haklara malik olmalannı temin. için tir. Bütlın dünya da kadın kulüpleri 
Mümessil yapılacak teşkilitın baıılangıç noktasını Vücudun ber gün çeliğe ihtiyacını tt" 

muhtelif ıelr.iller ile bu cemiyete bağlı • · · ki d ·1t· .. • ..-

h • ı • d •k d,. k• ki ı Arslan çimento teşkil etmektedir. mın ıçın yeme er e ı ı uç santigram Y-Jt CfJD e J tJS3 ) tet ) er yapıyor ar Şark Değirmenleri GeceleyinProjektörışıklanaltındabir olacak ve halr.lannı müttereken koruya· lik bulunması prttır. Yemeklerle sek0 

1934 ~ 5 H · h ·ı· 30 L l E • • t M" p l'k La caklardır. Mia Lavrenaun sembolünün çelik gÜnde bir aantigrama diifünce. bil-- BAŞT1 • .. • rw 1 İNCİ SAHİF'EDE - tarafından intihap edilen ve saylav Fa- ı0 azme ta vı 1 ira numara 1 emınıs ıs et 1 vrens, 
AAnı" a 1 d ateıi yandıktan eonra merasimi ıarkılar ha... gençlerde • derhal kanaızlık ı,.,. ve maliye memurlarının bu emlak borç- ik Kurdog~lu ile zürradan Salih ve Sa- -*- Bartelmi vil asın an gölün kenanna ka-

--:ı ve danslar takip edecektir. lar. Kaneazlık ta insana türlü türlü h__., lan taksitlerinin takibatına ait hareket miden mUrekkep bir eksper heyeti ta- R O lf A Y A dar uzayan Y~ çimenler üzerinde yÜ· 
w ._ I ı· d .. ı l Bütün bu merasim Amerikalı muhar· lık getirir: En baıta verem haatalaiL tarzı baklandaki ricalar milhim kısmı rafından tetkike başlarunış ve derece AJIEa..&ArA G rri rümÜ§ ve em e tuttugu sembo ik me!!a e .,. 

1 
·ı b" d "' t _ı_ lr. d rir ve reji.ör ınia Marimor tarafından ter· Günde iki, üç aantiaram kadar çelil' teşkil ediyordu.. . . . . kazananlara mensup oldukları köy şah- Zürih, 22 (A.A) - Emin bir menba- 1 e ır 0 •• un yıgınına a ... et Tereırcs., •. ın· 
1 d ) kil J f ı tip edilmiıtir. hangi yemeklerde bulmah? Bundan sonra umum vilAyetm çiftçi siyeti maneviyesi namına mükifatlar dan öğrenildiğine göre, Zürihli me·ı.ur arın . muca .. e e teıı .... at an .. nın aa ı.ye.te __ lr 

gu ld b d bild Meşhur sinema yıldızı ıantöz Gras ilkin et yemeklerinde: Fakat en çu-milstahsil tüccar vaziyet ve ihtiyaçları- tevzii merasimi yapılmıştır. operatör profesör Sanerbruch prens de geçmıı o ugunu utun unyaya ır-
1 ılım b lard · t · Mor, da bu meraıime iftirak edecek bir sığır etinde, yüzde 3 miliaram. koyu0 

na ait görüşme er yap ş, un an 22 eyllıl sabahı Faik Kurdoğlu, Hüs- Picmontu ameliyat yapmak üzere hu- mıı ·~· . • . 
ticaret vekaletini alakadar edenler fev- .. y Asım Tilin Parti ili t susi bir tayyare ile Romaya hareket ~ Mıı Petlık Lavrenı, femıruat hareket- lcac; prkı aCSyliyecektir. etinde yarım miligram bile deiiL kusU 
kaade müstacel olanlan ayrı bir listede Hn~1L ~: odas erBo ' v ... ~e. ' mic:tir. lerile bütün dünyada tölıret bulmuı ve Dünya kadınlan birliii cemiyeti reisi etinde bir buçuk milieram.. Karaciierd-

CUAeVI, ticaret ı, rsa ve .-urıs :ı b üzd ··ı ddit k 1 h . .:LL_ L L1 __ t ... •-- .... 6.· - ~· toplanmak 67.enı tesbit edilmiştir . . . . vil . . . . u Y en mu ea erre er apıse Mia Amy Rauatome kadınlarla erkekle- aana ço-.:. ...... gene aqpr ıumıc1K-&DU'"' 
Mlistacel olanlar arasında bilhassa Şınfakaasıti!185l ~sınıt a:!şlepartibastanreısının Lahi, 22 (Ö.R) - Hollanda hüküm.e- girmit bir kadındır. rin müsavi haklara malik olması hakkın- yüzde 9 milisram, koyunun ve kuzaollll 

re Ye zıyare e r eye ti h d t sahil ha Udaf B d A - ka .... . d fil F ---;. cunlar mevcuttur : . . . . . . u u • ve va m a.asına me- un an sonra vrupada ve dunyanın da ıunlan aöylemiıtir: racıgenn e na e aranuuz. ~ 
!il' gıdişlennde vali de kendilerıne refakat k talar elrad b'"til . .. b" f d k' L_ .. ~L _ı_ '-- dl. 1 - Son gilnlerde yağan tolu ve sağ- . .. . . nıur ı ınm u n mezumyet- dort ır tara ın a ı memleketlerden ıel· - Erkekle kadın ahenktar bir ıekilde -.:aracigerini yemcıı. mü111&.ün o ... f 

etmiş, öğleden sonra ikide borsa salo· ·1 • • il ...,.;.,..;.. B tedb" be 1 . 1 k d .. . _ • ·· d 12 6 _:ı:_ ---' klardan müteessir olmUf tah ennı ga e.~~~. u ıre yne • mış o an a ın mumessıller uzennde yekdiğerini itmam etmektedirler, Dünya onun yuz gramın a ' uuug•am. .,._ 
na ve am- nunda toplanan tüccar ve mUstahsiller ·ı ı · tin td • kil d la . 1 •11• k f J • ld ... • _ b k b bul d E 1 rİll 
mur etmeğe başlamış, bir buçuk mfl- diğ- • .. .• • mı e vazıye a ıgı şe o yısıy e mı ı ıya et erı o ugu halde buyük ate· kanunlan da onlar için tamamen müsavi en üyü niı ette unur u. - t e 

er alakalı vatandaşlarla goruşmilşler- ihti t liizu öriilmüştü" • ki 1 k il b"i ı d --L L -11.-yon kilo mikdanndaki üzümün bir An a· ya en m g r. §e ya a§tlllş ar ve memleketlerinden ge- olmalıdır. anı iç· irse ta ı on ar a pc:. ço.., 7-

evvel inhisarlar idaresince milbayaası- ır_ de 52 miligram. ·Balıklarda ehemıni1'et-
temini Göril§meler ve temenniler, kooperatif e e e aiz. fakat istiridyede çok yüzde 24 ınilir 

nın .. teşkilttı kredi ı ı . . .. _L...:ıa B u s s 1 N G N A G 2 - Üzüm fiatlerinin korunmasına ' mese e erı, vergı ~Jltl -

• . tının tatbikatı, istihsalabn maliyet, piya-
aıt temenniler_ . . . sa vaziyetleri, köylülerin dert ve ihti- • 

3 - Mahsul maliyetlenne tesır yap- 1 fınd 
makta olan muhtelif vaziyetler hakkın- yaMç ~ :I aka c

1
ereyan eylemiştir. 

d tem .1 üte v it erini civar köylerde 
a ennı er. 1 L--- tkika 

.. Harici • ti t h k t mahal 1 IJIUl te ta hasreden mebus-~ - pıyasa ve care are e -
1 • •t tem nnil lar bu gece sekizde Halkevinde topla-
erıne aı e er. . 

5 - Emvali metruke taksit borçlan nacak olan Manı.salılarla görüşecekler 
hakkında temenniler. ve yarın sıra ile Salihli, Kula, Gördes, 

6 - Borçlu zilrraa ait mahsuller id- Demirci kaza ve köylerini ve diğer 
ı-Sk znınnnında muhtelif alacaklılar ta- mümkün olan yerleri ziyaret etmek için 
rafından sergilere dikilen bekçilerin buradan hareket edeceklerdir. Meclis 
mahsul fiatleri ve satış ve maliyet üze- 11 eylulde açılmakta olduğundan eylu
rindeki tesirleri hakkında temenniler. lün ilk hnftasına kadar mıntakada kııla-

7 - Havalann ynğmurlu olup olmı- cak olan mebuslara vilayetin her yerin
yacagını haber verecek bir istasyonun de dilek ve temenniler yapılacağı anla
faaliyete getirilmesi mıntnka ıhtiynçlan ılmaktadır .. 
bakımından bUyük ehcmıniycti haiz ---------------

RW .. 1Eimf:lllllıf.j~9~,e"!'llllT~ii!.~ff!IJB~~1mm1aır21~ 
olan diğer ihtiynçlar ve temenniler ay-
rıca on grupta toplanmış bulunmakta
dır. 

Dün saat beşe doğru ticaret vekili 
Manisa üzüm bayrnmına iştirak etmek 
Uzere Manisaya gelmiş ve mesaili bir 
kerre de hülasatan kendilerinin iştirak 

cttigi toplantıda tekrar etmişlerdir. 
Öğleden sonra bayram dolayısiyle 

Halkevi bahçesinde vücuda getirilen 
yeni Uzilm mahsul meşherinde birinci, 

DOKTOR 

Behçet Uz 
Çocıılı luutaJıfıları 

Mütaluusı.sı 

Hastalannı her gün saat 11.30 dan 
1 e kadar Beyler sokağında Ahenk 
matbaası yanındaki hasml IDliniğia 
de kabul eder •• 

Otomobil Sanayiinin 
Tekamülünü Fuarımıza 

En Son 
Getiriyor 

BÜSSİNG - NAG müttehit oto fabrikaları Tiirkiye mümessili B. Galip Ceylan Ankaradan İzmire gelerek Fuarda 
Fuarda teşhir edecekleri otomobil sanayiinin son terakkiyatmı ıösteren 80 kişilik GAUBSCHAT sistemi kaloserili tren 
trambüs için pal'yon inşa ettinniştir. 
DİZEi .. Motörü ile mücehhez olan bu tren trambüsJer son zamanlarda beynelmilel muhtelif hatlarda sefere başlıya· 

rak çok iyi neticeler elde edilmiş olup bilhassa Alman demir yollan tarahndan şimendifer batlanna müvazi olarak 
işletilmektedir .. Berlia - Münib, Mibailı - Viyana arasında şimdiye kadar btilısal edilen neticeler pendiferlere naza· 
ran ekonomik 

ram. 

Sütlerde pek az. Çocuklar anne sil
tünde lüzumu kadar çelik bulamadıkJıatl 
için doğarken karaciğerlerinde topJ.ıl .. 
11Uf olarak getirirler. T ahii, annelerilJıı 
çeliğini çekip biriktirerek. 

Buidayda çelİ)[ varsa da wı olunOI 
kepekle kalır. Ekmekte az bulunur. 

Yumurtanın aanaında, yüzde an~ 
8 miligram. • Plavın pirincinde onu bO" 
ıuna aramıı olursunuz. - Kuru seb:ıelel'" 
den fasulye ile mercimek yüzde ~ 
miligram verirler. Patates ancak yüzde 
bir. 

Yeşil sebzelerden yalnız ıspanak yiir 
de 5,5 miligram verir. Şalgam sevt:r.e' 
niz onun da yüz gramında 3, 5 miligrasP 
çelik bulursunuz. Bir de maydanoz:daJI 
yüz gram yiyebilirsenrz, yüz bin ölçü A 

· ·· k v 1 b k 01 
vıtamını aynagı o an o mu are 
19,20 miligram da çelik verir. OııuJI 
için yemeklerinize mümkün olduğu kadat 
çok maydanoz koydurmayı ihmal etınt' 
melisiniz. 

Yemişlere gelince, onlarda çelik ..,-· 
mıyacağınız tabiidir. Yalnız, kuru incirin 
yüz gTamında 3.4 miligram bulursun.-, 
Bir de fındıkla, ceviz ve kuru bademde 
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[~KARiLi iMP>AATORI l\B8:SU3A ~Musanın Hafatı 
BİZANS SARAYININ iÇ YÜZÜ Hekimsiz ve hakimsiz l. ZllZE 1 

Ankara Radyosu 
---·tr-----

OALGA UZllN'l.VCU 
BUGtlN 
-·::r-.............................. =·297·:::·············· .. ······ --tr- PEYGAMBERLER T AR/HiNDEN 1639 m. 183 Kes./1%0 Ww 

T. A. P. 31.70 m. 9465 Ku./ 20 Ww. •• Ya.zan: ECZACI KEMAL K.AKTA.Ş ............... , .......................................................... . 

Üzülmeyin haşmetpenah 
Ben ıarayda 
tek lıılınıza 

oldukça oe sağ kaldıkça 
bile hata gelmiyecelıtir 

Güzel manalı darbımesellerimizden 

birisi de, Allah in$8.hl hekimsiz, hi.Jcirnııiz 
bırakmasandır. Ben bit' eczacı gö-züyle bu 
darbımeseli eksik buluyorum, hekim ilo 
hakim vezin lcafiyede biribirine pek ya• 
km oluşundan el ele kol kola hu darbı· 
meseli yaratm.J§lardır.. Evet hekimsiz 

imparator Leon kendi kendine bu de- Y a.lnız kaldıktan sonra kollarını bir I h~L• . 
yerde hutahk pek elim o ur, ıucimsiz 

likanlıya arayda hususi muhafızı yaptı- ilti it.ene salladL yerde de hak müdafaası bir 0 kadar 
ima memnun oluyordu - Eh ... DiınitrQı-o~... Dedi. Sana gün elimdir. Hekimli hakimli yerde eczacı

- Doıtum, dedi. Bundan sonra va- doğdu. Aç gözünii de artık bir daha bu sızlık varsa acaba hekimin varlığl mese
züen bep benim yanımda olacak. Sana odayt başkalarına kaptırma... Recyo leyi halle kafi gelebilir mi L 
ayırttıiun oda. .. Hıristidinin odasıdır ... kim bilir şimdi ne kadar şaşıracak.... D k · · Ad t h c 

o torun reçetesını a e a o a mus-
Ben ne zaman eokağa çıkacak olursam Onunla elele verdikten sonra alelacele k 'b' h t b . smaktan ha,. 

·ası gı ı as anın aşına a ..,-
,-aounda sen bu1unacakınn. Sarayda et- saray içinde duman ı;.ttınraz. Fakat asıl ka bir çare olamaz. Hekimsiz ve hakim-
rafım.da olanlamı bütün vaziyetlerini mesele bu cenabet yerde bir tuzağa . l ı· l . · k f' · e e~7acısız ka 

sız :e une ennın a ıyesın , ..... -
kontrol edeceksin. Burada benim kimse- düşmemektir... ilk önce muhafız ku- . baş asagw 

1 
ael~ 

rışsa vezın ve muvazene ~ .,. ~-

ye itimadını yok.. Hele saray muhafızı- mandanının işini becermeliyiz... Herif cektir, darbımesellerde bazan kelime 
mn da komplocularla beraber olduğunu kendisini ele verdim korkusu ile heni te- lukl ymak ı'caplan uygun an veya vezne u 
öğrendikten aonİ'll lıayabmın her an teh- mizler .. Bu işi Recyoya havale ederim. k d flatmaktadır mana ve ma su u zayı , 
like içinde olduğunu hissediyorum. Va- Recyo onun yerine kumandan olacağım bence vezne bakmamak şartiyle bu sözü 
lcıa bu işde başvekilin alakası olma.dağı- diye gık bile dedirtmeden gebertir. O şöyle söylemek gerektir, Allah insanı 
aı siz aöylediniz. Fakat benim ona da böyle şeylerde yamandır. Sonra şüphem hekimsiz haki~siz, eczacısız bırakmasın, 
itimadm yok... Marina denilen şu kızda. .. imparatorun vakıa kafiyede, bahçderde saksağan ba-

Dimitriyos, oturduğu yerden ayağa yanına istediği zaman girebilen bu klZln şına vurdum balta ilen gibi bir çeşni Va.I'-

kalktı. ela başvekil veya :nuhafız kumandanı ile sa da ifade ettiği mananın doğruluğu bu 
Böyle saray iflerinde, saray teşrifatın- bir ali.itası var mı yok mu arJamalıyun. sakatlığı tashih etmektedir. Size ta.sav-

da ahşkın olmadığı için riyakar değil, * vuru hile akla sığmıyan bir şey düşiindü-
.amimi ve kabada}'Jca bir el iesti ya-

receğim, lzmirde aşağı yukan yirmi ec-
parak: Leon, Dimitriyosu yollad1kt.an sonra zane var, bu eczacaların hepsi dört gün 

- Haşmetpenah.. ... Dedi. Ben saray- bemen İmparatoriçenin yanma gitti. h al l · · --~1ar me ast anıp eczane ennı açmaS1U , m· 
da oldukça.~ Sai bulundukça sizin kıh- Marina ise. Dimitriyom.;. yalnn: bırak- leketin bir kaç gün içinde aldığı sıhhi 
naza bjfe hata gdmiyecektir. tıkdan sonra doğruca şarap mahzenine durumu bir düşün ·fa. Eczaneler sıhhi ve 

Leon. buma söyledikten sonra gümüş koıtu. Orada nöbet bekliyen muhafız. içtimai bünyemiziıı a:leta zabıta k.uvvet-

çekiçle giimü_f çana ~ört de~ ~u~u. yine biraz evvel. beldiyendi. leri gibidir, her ıehrin eczanesi o oehrin 
Bu... Marinaya çagınnak ıçmdt - Çabdc.... Cıt, Reeyoyu buraya ça- bir kuvvetidir, eczaneler birer ilim oca-
Genç kadın kapıdan girdi .. Bir reve- ğır ... Dedi. Adamcağız genç kadına yılı- ğıdır, ben yine ısrar ediyorum, 0 darbı-

nınsla durdu. tank şu cevabı verdi: meseli eksik buluyorum. Allah insanları 
imparator ona: - Maalesef hu sefer emrini:ri yapa- hekimsiz haltims~ ve eczacmz btralt.ma-
- Misafirimize odasını göster .. Ayni mnr10ca~ .... --....- ... - sın .. 

zam.anda sara,. muhafızına da haber yol- Marina sinirlendi: 

b... Selaziılık laanunda sarayın bütün kö- _ Şakanın sırası d~i1.. r, çok mü~ Pah- a 
şe ve huca1dannı kendisine göstersin. .. hlın ... Çabık .. 
Onun vereceği emirler benim tarafım- Muhafız: 

biçitemiyen 
yeni bir hazine 

bulundu 
dan verilmiı gı'bi dinlenecektir. - Şaka yapmak haddim mi .•. Dedi. 

Dimitriyoa bu •ırada söze alıl.dı: Fakat Recyo sarayda «{eğiL. Biraz evvel 
- Müsaade buyurunuz da, dedi. sa- kumandan onu bir yere gönderdi. 

ray muhafızına -şimdi haber vermesin.. - Kumandan ıru gönderdi. .. 
Siıx:e de malilm sehepten muhafız lı:u- _ Evet. .. -+-
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Bu ·iki güzel kız 
ateşli kalbinde ıJe Gene Muaanın , 

. 
aynı 

zamanda • • • 
aynı tesırı yapmıftı 

Neı·eye gidiyordu'? 
Bunu Musa, kendisi de bilmiyordu. 
O sadece ve Uk defa olarak kendini 

Firavunun ve ölümün elinden kurtara
rak kaçmak istemişti. 

Zaptiyeler, şehir içinde köşe ve bu
cakları dolaşır ve onu ararlarken Musa, 
yalnız talün.e ve yıldızına güvenerek bu 
zulüm diyarından uzaklaşıyordu. Yüril
düğil yollar, uçsuz bucaksız çöl yolları 
idi. 

Katılacak bir kervana bile rastlamadı. 

* Elimizde iki ölçü var .. Biri din kitap-

liyor ve Musayı Mısırdan kaçtıktan son
ra uzun çöl yollarını geçerek Medayin 
şehrinin önünde buluyoruz. 

Daha iptidai devirlerde bile Tanrının 
birliğine inananlar ile hıan...rnıyanlar 
arasında mücadele başlamıştL 
Tanrının birliğine inanıp ta kavimleri

ni ve tayfalarını bu inana sevkedenlere 
cpeygamben deniliyordu. Bu peygam
berler, her biri başka başka mabutlara, 
putlara tapan kimselerle daimi müca
dele halinde idiler. Çünkü puta tapan
lar da kendilerinde bir peygamber ve 
hatta Tanrı kuvveti görüyorlardı. 

Tarih, zaman zaman her iki tarafın 
da birbirlerini haklın oldukları devir-

larının daima din rehberleri peygamber
ler hakkında, onların yüklendikleri va
zifeleri kudsileştirmek bakımından olan leri gösterir. 
rivayetleri, diğeri de bu peygamberlerin Mısırda Yakup ve YusuI peyganıber
birer insan olduklarını aüşilnerek ve in- lcxin devri bitip te Firavunun zulüm 
san kabiliyetinin hududu içinde onları devri başladığı sırada halkı Tanrı d.ini
görerek hadiseleri mantık çerçevesinde ne davet edici başka bir pir ortaya atıl-
ve imkAn gözlüğü ile tetkik.. mıştı. 

Birinci şıkka göre Musayı yolunda ta- Bu, Mısırda değil, l\ıledayin şehrinde 
kip edecek olursak şöyle bir rivayetle idi. Adı da Şuayip peygamberdi 
karşılaşıyoruz: Şuayip, Medayin halkını Tanrıya tap-

cTanrı, Musaya bu zulümden firar nıağa elinden geldiği kadar sevketmek
yoluna yoldaş etme. Ona çöllerde reh- te idi. Taraftarları var idiyse de çok az.. 
berlik yapmak ve onu kendisinden bek- dı. 
lenen ve istenen vazüenin bir an evvel Halkın ekserisi onun sözünü: 
vücut bulması için maksud olan mahalle - Bunaktır .. 
Uebnek üzere miisahibleı-inden ikisini Diye dinlemiyordu. 

T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww • 
12.30 Program 12,35 Türk milziii 

Pi. 13,00 memleket sa.at ayarı ajans ve 
meteoroloji haberleı-i 13, 15 • 14.00 mi
zik {karışık program - Pi.) 19,00 prog
ram 19,05 hafif müzik (Pi.) 19,30 TW\ 
müziği: Fasıl heyeti 20, l 5 konuşma 

20,30 memleket saat ayarı, ajans ve me
teoroloji haberleri 20,50 Türk müziği: 
(okuyanlar: Mefharet Sağnak.1 Necmi 
Riza Ahıskan, Çal anlat: Ruşen Kam. 
Refik Fersan, Cevdet Kozan) 1 - Ye-
sari Asım - Hicaz şarkı (Bilmem niye bir 
buseni) 2 - tanburi Cemil - hicaz şarkı· 
(Hep sayei vaslmda gönül 3 - Nobar 
hicaz şarkı (Ağlamış gülmüş cefaya kat
lanmış 4 - Aşık Mustafa Şehnaz şarkı 
Fırsat bulsam yare de varsam 5 - şeh
naz saz semai~i 6 - Rahmi bey - Suzi
nak şarkı Bir sihri tarabı 7 - Musa Sü
reyya - süzinak şarkı Kar etmedi zalim 
sana bu ahu eninim 8 - Arif bey hicaz• 
Hr şarkı Güldü açıldı gene gül yüzlü 
yar 9 - Halk türküsü Mecnun LeylAmı 
gördüm 1 O - Halk türküsü Yı[dız.21, 30 
ko:ıuşma (Haftalık posta kutusu) 21,45 
neşeli plaklar - R. l 1,5 O müzik (Solist· 
ler) 22,00 müzik (küçük orkestra - Şef 

Necip Aşkın) 23,00 son ajana haberleri 
ziraat, esham ve tahVilat, kambiyo - nu

kut borsası (fiat} 23,20 müzik (cazbant 
Pl.) 23,55 - 24,00 yarınki program. 

OPERALAR VE OPERETLER 
20,0S Saltahurg - Danzig: Falsta.ff. 
20,35 Prag: Şeytan Kete. 
20,35 Sofya: Mımon. 
21,20 Bohemya: Don Sezar. 
21,50 Brüksel: cKurtanlm11 Ledi.> 
22,05 Floransa: La Traviyata. 

BÖYOK KONSERi.ER 
16,05 Londta - Regional: Debussi, Şu-«Cebrail~ ile «Mikaih i göndermiş .. Bu Hakikaten Şuayip çok ihtiyardı. 

iki müsahip, yakışıklı birer delikanlı kı- Yetişmiş ve gelişmiş birbirinden gil
lığında Musarun yolu üzerinde birden zel iki kızı vardı. Büyüğünün adı Sa- 16,20 

Peyda olmuşlar. fura, küçtiğüniln adı da Namura idi. 

bert, Elgar; Mozart. 
Varşova: Mozart. Haydn, Şu

bert, Goldmark. 

Bunlar b balar ·ı b b baba] 16 30 Hamburg: Betoven konseri. Musa, bu uçsuz bucaksız çölde kendi- ' a ı ı e era er, a- ' 
k üruı. · • tl tar k, Utl · 18 05 Beromünster: Brummer, VeheT, sine arkadaş bulduğundan memnun bun- nnın oyun s erını o a a s en- • 

ların yanına yaklaşmış.. ni sağıp yağ çıkartarak yaşıyorlardı. 
Selam verip alml§lar.. Medayin şehrinin ekseri.si ve zengin- 20,05 
Musa sormuş: !eri Tanrı dininde olmadıkları için gerek 2 1, OS 
_ Siz, ne kişilersiniz ve ne tarafa gi- Şuayip peygambere ve gerek kızlarına seri. 

Bine, Spor. 
Berlin: Çaykovski. 
Londra - Regional: Bramı kon-

m.andlllWllll bugiin. rahatsız olmamMI - Kumandan şimdi nerede~ 
llzmı. Yal.ruz arabadan inerken eski göz Od d 

dersiniz? Beni de varunıza yold''"' eder karşı husumet göstermekte idiler. 22,0S Kolonya: Screnad muaikiııL 
lngilterede Suffolk şehı-ind.e on iki # ""$ th ___ .ı. k b S Sa 

mıs· · ' Medayinde su k.ı ğı vıu:uı. 23, 10 Lü aen urg: int - ens. k0ta-köylü ve küçük emlak s..hihinden müte- ~um· ko 
Onlar cevap vermişler: Hemen hemen bütUn halk yun sü- aeri. 

Ma- şek.k:il bir jüri, bütün dünya !sarıatika _ Birimizin adı Abdullah blrhnizfn riileri ile geçlnd.iği için bu silrllleri ot- 23,2; Doyç(anc:lzender: Barok mutiki-
8.limlerini son derece alakadar eden l>ir .L. .. __ n1ar k k 

de Abdurrahman.. Sefere çıktık. Seni lattlJl:liall sonra o a su verece te ıi. 
mesele bak.kında kararını vermiştir. 1..·-·- ı...~~ elirl--.ı2 de yoldaş olarak yanımıza alırız. Fakat .... .....,.u.u.un ~ına g eıuı. 24,0S Prag: Çek muaikiai. 

Jürinin önüne konulan mesele Miatera sen kimsin? Şuayibin sürüleri de bunların arasın- ODA MUSbdı.EBt 
l Edit Meri isminde bir kadının bahçesin- B mparator : da Hıristklinin odasında bir misafir var. Musa, başından geçenleri onlan an- da idi. Fakat halk evvel~ kendi sürüleri- 21.20 Berlinı eto,,.en konseri. 
- Recyo, dedi. kumandan mııaYİn.İ- Adı Düıfr.iyostur. Derhal onun yanına de yapılan hafriyatta meydana çıkarılan lalmış. Hep beraber yollarına devam et- nin hayvanlarına su verirler. Şuaylbin 23,35 Franlı:furt: Brama konaeri. 

dir. Marina.. Misafirimizi odasına götür- gidecek ve onun verdiği eınirleri ifa eski eserlerdir. mişler. kızları Safura ile Nam.un en sonunda SOLlsTLERİN KONSEBI.EBI 
dükten eonra Recyoya haber yolla.. edece1c... Bu hazine altın paralar, kupalar, bi- Gece olmuş .. önlerine bir pınar gel- kuyuda su kalırsa o zaman onlar da 17,0S Münib: Tenor Yoıt Şindler, U.. 

Marina tekrar eiiJdi. Yol göatennek _ Bf'J'NEDI _ lezikler, büyült bir gümüş tepsi ve saire- ıniş.. Bu pınarın başında oturmuşlar.. kendi su.rulerini kıt kanaat sularlardı. man, flüt, piyano V. S. relakatile 
için öne düttU... den mürekkeptir. Britiş Müzeum müta- Musanın yanında azığı yokmuş. Ab~ Musanın Medayin önüne geldiği ve 18,20 Roma: Keman. 

Dimitriyos da imparatordan ayrılarak - he.ssısları bu hazineye hatta tahmini: ola- dullah ve Abdurrahman torbalarından yahut kendini bu şehir önünde bulduğu 16,35 Berlin: Bariton E'.rik Şilts. 
ıef•Ç kadını takip etti. En tehlikeli spor Tak bile kıymet biçilemiyeceiiru söyle· yiyecek çıkarıp ona vermişler. Bu ytye- giinde mutat O.Zere halk koyun .su.ru.teri- 18,45 Prag: v. Kuhkova: piyano. 

Marina onu tanımqtı. Fakat 0 ııenç hangİaidir mek.tedirler. cekler, yer yüı:Unde eşi olmıyan çolt ne- ni önlerine katmışlar, sıtlamata çıkını~ 19,05 Königsberg: Prof Şubert: piya-
kadmı tanm:ıamtfb. Bu b.hçedeki bir tümseğin altı açıl- fis şeylermiş.. lardı. no. 

D~ibnlıt kendisini muhtetem bir oda- En tehlikeli spor hangisidir~ Bazı mış ve bir dehliz meydana ç.danı§bf. Bu Musa, karnı acıktığı için iştahla bun- Musa, bir ağaç altına oturarak, hal- 19,H Bob.eınya: Korneliyusla Bram-
da bulunca etrafına hayretle bakınd.. k.imaeler buz ilzerinde hokey, yahut dehlize kendisine ait kıymetli ewa ile lardan yerken arkadaşlarının bu yiye-- kı seyrediyordu. Baktı ki iki kız. iki Sln teganni için besteleri. 

Böyle bir odaya hiç girmediği yüzün- Amekan usulü futbol. yahut bole.sun en birlikte es1ti bir Sakson kralı defnedil- ceklere hiç el siirmedilderini görmliş. genç ve glizel kız koyun su.rtıleri ile be- 22 05 Varıova: Şopen konser. 

den belli idi. tehlikeli spor old~u söylerler. Hal- mişti. - Siz, niçin yemiyorsunuz? raber bir kenara çek:i.lmi§ler, başlarını 23'.45 Hi!versum If: Piyano. 
Koltuklarının kabardığı Aşikardı. bulcl. eski. boka p.mpiyonu Fred Dayin Bulunan eşya Britiş Müzeuındu sıkı bir Diye sormuş. Onlar da: önlerine eğmişler, dilşiln.Up bekliyorlar. 

- asma ... 
işinalarından birini gördüm. Adı Rec· Marina ne yapacağını p~tı. 
yodm. Zanııecterim mulıafa zabitidir. amafih nöbetçiye: 

Ona haber cönderilsin. Onunla konu· - Geldiği zaman haber ver, dedi. .. 

turum. imparator hazretleri emrettiler. Yukan-

Amerilt.a gazetelerinde çıkan mütalaala- muhafaza albna ahnmı§tı.r. lngiliz top- - Bizim ka1"nımız tok.. Diğerleri harıl harıl sürUlerioi sular· -··r···A··RD······,·a.·,··E··a;··a··•\;a···a· .. •• H k 1 · ,,_ n uz rına göre, en tehlikeli spor golftur. Çünkü rağında bulunan bu hazine hakklnda ad- Demişler. ÇünkU melekler yemezler ken bunların böyle ve boyunları bUkük 3 em CrlD 
'ViCDAN ZEVKİDİR- diğer sporlan daha ziyade gençler oy- li karar çok karışık bir geydir. 120 sene- \Te içmezler. Sonra Musa uykuya dal- bir vaziyette durmaları Mu...~ garibi- --~--

namakta. binaenaleyh koşmağa ve dar• denberi adliyeye böyle bir dava düşme- mış. ne gitti. 
YURD YAVRULARI betere mukavemet etmektedirler. Halbu- mişti. Şimdi asıl mesele hu hazinelerin ev Sabah olup ta gözünil açtığı zaman Erkeklik kudret ve kuvvetinin tam Şifahi imtihanları 
Okuduğunuz mektep kitaplarım. ki golf oyununu oynıyanlar arasında sahibine mi, yoksa hükümete mi ait ola- kendini bir şehir önünde bulmuş. kemM çağında olduğu için de bu klzla- Beden terbiyesi Izmir bölgesinden.: 

Çocuk Esirgeme kurumıma verirse-E bir çok ihtiyarlar vardır. Bu adamlar, cağıdır. Jüri heyetinin kararına göre, bu Bu şehrin adma da Medayin derler- rın cidden müstesna güzellikleri onun Bölge hakem kursuna devam edip 
• Diz yeni yılda kitap alamıyacak ar- S kendi kuvvet ve mukavemetlerine fazla hazine Misters Edit Meriye verilmelidir. miş... il.zerinde tabii tesirinl yapmıştı. tahriri imtilumlarını yapan hakemleri-
5 lmdaşlarmıza yardım etmiş ve kü-5 inanmakta ve ekseriya meşum neticeler Şunu da ilave edelim ki, oraya defnedi- işte ravilerin rivayetleri bu.. mlı:in şifahl imtihanları bu ayın 25 ve 
&çüklükte bu zevki tatmış olursunuz.! veren ihtiyatsızlıklarda bulunmaktadır- len Sakson kralı m.iH\dm 630 uncu sene- Mantıkın ve imkAıun yolunu tutacak •• Bİ!'MEDİ •• 31 inci gilnlerinde C.H.P. merkezindeki 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• lurs k ti . e b vla t g bed te b' . b" lg . d 1 __ ,_. -------------- lat. sinde ölmüştilr. o a ne ce yın aynı ag n ıya e- en r ıyesı o esın e yapı aca.ıı0cı;ır. 
c • - __ szw -- - - -- --=---·:::::ı- •-• :?!t!-- • - '!!!!!!-- ==- · -· ~ Tahriri. imtihanlara girmiyenlerin tah-

f i)EiiR~ıiASKEl :t~~~:~~:::,:: :~~;~~;~;;:;; ;L~~g~g~ :!Efffig:; 
~ larında bir gurur kırmızılığı peyda etti. baktıktan sonra : narından Dijon isti.kametini tuttu1at. 30 Ağustos gUnlerinde yapılacaktır. 

'* •n ıw Mte ~ _Derhal emirlerinizi ifaya gidiyo- - Emir vereceğim, dedi, biz Demir Ayni saatte de Liyon civarındaki taş imtihanları Izmir bölgesi hakem ko-
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aMr)o m anı ,,,. rum.. maskenin peşinde iken ° kadını da ara- ocaklarında taş çıkarmakla çalışan bir mitesi icra edecektir. Allkacıarıarın 
Diyerek odadan çıktı.. sınlar, bulsunlar ve sana teslirn etsin- amele grubu .• Barbezyönün haydutları- mezkür tarihlerde gösterilen yerlerde 
Kral. .. Gniafonla yalnız kalmıştı.. ler.. nın randevu verdikleri tq ocağına ça- bulunmaları. 
Ona hitaben : Ve kral bir hareketi ile ona çekilip lışmağa gittikleri zaman büyük bir hay-
- Size gelince .. Dedi.. Söyleyin. Yap- gitmesini ihtar etti.. ret ve d~et içinde kalmışlardır.. ! ............ M••••••• 11 •1··~11 •• 11 ••

11 
••••: 

- 27 - - tığınız bu hizmetlerin mükafatı olarak Gniafon odadan çıktığı zaman nihayet Çünkü taş ocaklarında. ellerinde ken- 5 e V Ut : 
- Elbet ist.ednı .. Yoksa senin bu hu- dilerine tarif edeceğim kestirme bir yol- benden ne istiyorsunuz? .. ~un zamandan ~i a~:m ist~di.ğ~ ~- dile~ müdafaa iç.in çektikleri kılınç- E Ödemişli Merhum Hüseyin Hüsnni 

susta bir planın uu var? dan Dijon civarına gitsinler.. Onlar, Melun kanbur, mendeb~ ve cüce vu- tik.anım son saatlen geldiği sevıncı ıçm- ları ile yerde boylu boyuna U7.anm1Ş :Öz Ödemislinin önümüzdeki M: 
- Evet sir.. Vakıa Monsenyör Bar- Monsenyör Luiden daha evvel benim cudımu doğrultarak cevap verdi : de Adeta yerinde duraı:ıuyordu. Bu se- yirmi kadar insan ölüsü ile karşılaşmış- i ağustos 

939 
~perşembe günü akşaım S 

bezyönün pl.8ru çok mükemmel.. Fakat söyliyeceğim. noktaya varmış ve binaen- - Sir ... Benim bütün istedi~ ·m, inQ. ... vinç ona Mistuflenin yumruğun.un kafa. lard1.. !yani cuma ıecesi Salepçioğlu camı: 
bu .işin aksak tarafı var .. Mesela. Şimdi aleyh yolu bu cihetten kesmiş olacaklar- karnımın alınmasıdır.. sında açtığı yaranın acısını bile unuttur- V İ oı;e..:~-d.. mcwlıidu olmtulacagmv c1anE .. 

iKi. . A'"'"'c;.'! ... D ... C'INDA Cll.lll' ., menzilde bulabileceğim.iz atlar hem yor- dır .. Size gelince, majesteniz bura gar- - Yani, anladığıma göre sen tekrar muştu.. ...~ ~ !~eden ihvanı dinin btıyurm.ala-: 
gun, hem de ancak Marki cenaplaruıın nizonundaıı alacağınız on beş yirmi as- Demir Maskenin zındancı.sı olmak isti- On dördüncü Lui ise yalıuz kalınca Monsenyör Lui, kalbinde İvo.tıun gay- 5 rmı rica edem.. 5 
haydutlar bölüğüne kifayet edecek ka- kerle maiyetinizi takviye ederek yine yorsun.. Hakkın var.. Onun başında ~disini geniş koltuğa atmış ve düşün· bu~tinin acısı o~duğu.~de mavuna~ iRefikası : LEI\-IAN ÖZ ÖDEMİŞLİ: 
dardır .. Bu vaziyette askerler açıkta ayni noktaya, fakat başka yoldan gide- senden daha iyi muhafız olaınıız.. mege dalmıştı.. rahip Reymond ile bırlikte ve nehir .......................................... . 
kalacat.lar .. Bununla berabet· takip etti- ceksiniz .. Böylece iki gün sonra Dijon - Sir, daha evvel majestenizden baş- Bu vaziyette epey bir müddet kaldı. üzerinde kayarken yavaş yavaş netice-
ı:;imiz adamın elinde sizin mühürünüz civarına~ olacaksınız .. Yani bu müddet ka bir Iütu{ istirhanunda bulunacağım.. Sonra ayağa kalktı ! den ümitvar olınağa başlam1 ştı.. 
me,·cut. O bu mühürle yolda bulunan :ı.arfında düşmanınızı yakalamış ve ricat O da, Demir maskenin yanında muha- - Ne olursa olsun .. Dedi.. Ben, ben On beş saatlik bir seyahatten som·a 

'e ı, · iın işimize yarıyacak bütün hay- hattını da kesmiş olacaksınız. fız.lık vazifesine başlamazdan ~el öte- muzaffer olacağım .. Hak (0~ nda ise Makon~ karaya ~diler: ı:1lın kamP:1-
' nnl ıı ! •nüsadere edebilir ve biz yorgun On DördünCU. Luinin gözleı·inde peşin kini, o genç kadını bulmama müsaade- kuvvet bende". Ve kral benım.. na otelinde geceyı geçırdiler.. Rahıp KAMCJOCLU 
1 ·ııı 1 ırımızı değiştirecek başka hay- bir zaferin şulesi çaktı.. nizdir.. Uşağmı çağırdı.. Reymond burada kendilerine ve adam- CİL'I' VE TENAS~ BASTALIKLAJll 

'.>.ıı.•mayu:.. - Plan çok mükeınmel .. dedi.... Ve - Pek ala .. Fakat bizim pazarlığımız- Yatağını hazırlattı.. !arına yetecek kadar hayvan buldu. VE ELEKTRiK TEDAVİLERİ 

Birinci sınıf mütallass• 
Dr. Demir Ali 

) rdiincü Lui tasvipkar mU"ıldan- muhakkak ta muvaffak olacağım .. Azi- da senin kinine ve intikamına yardım Bütün yorgunluğunu dinlendirmek Ertesi sabah şafakla beraber yola çık- İZMİB - ELHA.MRA Sineması arkasul-
zim Barbezyö.- Şimdi sizin yapacağınız işi vardı. a§lo.na yardım. yoktu. için yatağa uzandı .. Gözlerini kapadı.. tılar ve Dijon istikametini tuttular. da BİRİNCİ BEYLER SOKACI No. i5 uı : 



üyük meydan muharebesi 
Kahraman ordumuzun eşsiz rnuvaffakıyetile neticelendi 

Manevra sahası 
harp sahasından 

hakiki bir 
farksızdı 
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dahllinde bulunan iki taraf arasında bu 
sabah şiddetli muharebeler devam eder
ken diğer taraftan da kırmızı ordunun 
kafi neticeyi almak için taarruz hazır
hğında bulunduğu müşahede ediliyor
du .. 
HAKİKl BİR HARP SAHNESİ 
Manevra sahası hakiki bir harp sah

nesinden farksızdı. Her yer piyade mü
sademeleri, hafif ve ağır top ateşi, ke
şif mak,adiyle dolaşan ve vakit vakit 
karşı tarafı bombalıyan tayyareler bü
yük bir maharetle gizlenmiş otomobil
ler, menni isabetlerini temsili mahiyette 
göstermek maksadiyle arazinin bazı kı-
6llTllarında görülen sun'i dumanlar bu 
lıissi tamamiyle veriyordu. Bununla be
raber şiddetli bir yağmur altında bir 
buçuk saatten fazla süren çetin bir mü
cadele neticesinde muharebenin biraz 
hafifleyişi kırmızı ordunun kat'i bir ne
tice almak üzere taarruz hazırlığına 
geçmesi ihtimalini kuvvetlendiriyor ve 
bu sırada yağmur da durmuş bulunu
yordu .. 

Yanlannda Hariciye vekili bulunan 1\1illi Şef harelait hakkında izahat alıyorlar 

Curnhurreısınuz nıanet:ra sahasında 

kırmızı ordu bütün şiddetiyle taarruza 
başlamış bulunuyordu. 
Artık göz alabildiği kadar koca harp 

sahasın•. müthlş bir muharebe meyda
nındaır ayırmak kabil değildi .. Hafif ve 
ağır topların makineli tüfenklerin kır

mızı ordunun taarruzunu durdurmak 
maksadiyle kıtalar üzerinde alçak uçuş
larla makineli tüfenk atışları yapan ve 
bin metre yüksekten uçan iki taraf tay
yare filolarının seslerinden başka birşey 
duyulanuyordu .. Ve bu ölüm ve dirim 
sahnesinde Mehmetçiğin ilerleyişi görü
lecek şeydi.. Bu esnada kırmızı ordunun 
tankları da harekete geçmişlerdi.. Bü
yük hendekler, koca tepeler aşarak iler
liyen çelik devler karşısında dahi yiğit 

gene ateşemiliterlere manevralarımızda 

hazır bulunduklarından dolayı memnu~ 

niyetlerini aöylemişlerdir. 
Bundan sonra şehre dönülmüş ve bir 

haftadanberi fasılasız harp eden kudretli 

kumandanlarımızla kahraman Mehmet
çikler de istirahate çekilmek üzere da
ğilmıya başlamışlardır. 

Bu manevralar ve neticeleri çelik Türk 
ordusunun e§sİz harp kabiJiyetini bir ker
re daha ortaya koymakla beraber Meh
metçiğin en büyük sil8hı olan çelik iman 
ve azmine cümhurİyet devrinde dünya
n1n en modern harp va!l.ıta ve tek'Oiğinin 
de katılmasiyJe ne yaman bir kuvvet ol "' 
duğunu göstermiş ve bugün manevra sa
hasında hazır bulunan ecnebi c!evletler 

Fransız ataşemiliteriyle Manevrada bulu nan ecnebi ata§emiliterleri 

:niLLI ŞEF MANIWRA 
SAHASINDA .... 
Saat 11.25 te Milli Şef İnönü yanla

rındaki zevat ile birlikte manevra ko
mutanı ve ataşemiliterlerin bulunduğu 

tepeyi teşrif buyurdular ve misafir ata
şelerin ellerini ayrı ayrı sıkarak kendi
lerine iltifatta bulundular. 

erlerimizin bulundukları yerleri perva- mümessillerine askerlerimiz.in modern 
sızca muhafaza etrneğe çalışmaları ve harp aili.h tekniğine olan ünsiyetini de 
saat beşe çeyrek kala süvarilerimizin kabul ve takdir ettirerek güçlü ve yiğit 
düşmanın yan gerisinden vuruşları eş- Türk ordusunun bir kerre daha alkışlan
siz bir kahramanlık sahnesinin en canlı masını mucip olmuştur. 
bir örneğini yaşatıyordu.. Alınan tedbirler aayesinde lütün 

12 ye yirmi kala mareşal Çakmak ta 
maiyeti erkaniyle birlikte Cümhurrei
simizin bulunduğu tepeye gelerek Milli 
Şefle görü~üp konuştular .. Bunu mütea-

Üç saat süren müthiş bir harp neti
cesinde karşısmdaki mavi kuvvetleri 
kat'i surette hezimete uğratmak maksa
diyle yiğitçe dövüşen kırmızı kuvvetler 
mavi kuvvetleri sıkıştırmış ve kendi 
lehlerine olarak tam ve kat'i neticeyi al-

Zırhlt oto1nobillerimiz, tayyare Zerin hi1nayesi altında mavi 
kuvvetleTe •on hücumu yapıyorlar 

kip Cüınhurreisimiz tepeyi terketti. Ax- mağa ve düşmanı mağlup etmeğe mu
tık kırmızı taraf tamamen taarruza ha- vaffak olmuştur. 
zır bir vaziyete geçmiş bulunuyor ve MİLLi ŞEF ORDUYU TEBRİK 
\.ugünkü harekata tankların da iştirak ETTİLER 
ettiği söyleniyordu. Fakat manevra sa- Bu sırada ordunun gösterdiği yüksek 
hasında otomobillerle o kadar dolaşıldı- muvaffakıyeti takdir buyuran Milli Şef, 
ğı halde tankların toplandığı yeri keş- Mareşala çektikleri bir telgrafla ordu
fetmek mümkün olmadı .. Kırmızı kuv- muzu bu muvaffakıyetinden ötürü teb
vetler bu vaziyette iken mavi kıtaların rik ediyorlardı. Az sonra kendileri de 
w-azisinden geçiliyor, saat 12.30 sırala- yüksek kumanda heyetinin bulunduğu 
rında mavilerin mütemadiyen müdafaa tepeye gelmişler ve bir müddet kaldık
vaziyetlerini tahkim ettikleri görülüyor- tan sonra ayrılarak Ed.irneye dönınüş
du .. Ataşemiliterler de birlikte olduğu )erdir. 
halde öğle yemeği Lalapaşanın koyu Alınan kat'i neticeyi müteakıp ma
gölgeli ağaçlık bir yerinde yenildi ve nevra kumandanı da Mareşalm yanma 
saat 13.30 da Orgeneral, ataşemiliterler gelmi,tir. Orgeneral F ah rettin Altayı 
saat 14 te de mareşal maiyeti erkfuıı ve tebrik eden Mareşal Çakmak ayni za
misafir emekli generallerle ve mebus- manda manevra kumandanına Milli Şe~ 
lıır~a birlikte muharebelerin cereyan et- fin bir telgrafla ordumuza iltifatta bu
t ~i ~~; n\iJ lnreY.et ettiler.. Bu sırada lunduklarını da bildirmiş ve bu esnada 

manevra müddetince orduda hiç bir 
bulqık hastalık görülmemİ§tir. Her 
gün muntazaman verilen kinin aaye
ıinde malarya vakası hiç bir suretle 
tesbit edilmemiıtir. A•kerin sıhhati 
tam ve yolunda ve her mütkiilü ye

necek kudrettedir. Bir iki kaza vaka
ımdan baıka hastalık görülmemiş ve 
umum hastalık niaheti normalden llJ&

ğı haddi geçmemi}tir. 
Manevra kıtalan yemeklerini de mun .. 

tazaman a1mışlardır. Yalnız su noksa
nından görülen müşkülat da arazözlerle 
temin ve bertaraf edilmiştir. 

Büyük Geçit Resmi 
Yarından itibaren manevraya iıtirak 

etmiş olan kahraman askerlerimize iki 
gün istirahat verilecektir. Ayın yirmi dör· 
dünde manevranın kritiği, yirmi beşinde 
büyük geçit resmi yapılacaktır. Geçit 
resminde yabancı ateşemiliterlerle Kahi .. 
re topçu kumandanı tümgeneral Elzeydi 
Paşanın reisliğindeki Mısır askeri heyeti 
de hazır bulunacaktır. 

Kadri Oc UZ 

BİR EVLENME 
Martins Creek, - Pensilvanya, 22 (A. 

A) - Eski muvakkat Rus hükümetinin 
şefi Kerensky burada Avusturyalı lady 
Tritton ile evlenmiştir. Kerensky 58, re
fikası 33 yaşındadır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
BİRİMDE DOGRU YO~: 
LU GÖSTEREN BİLGiJ. 
DİR- ~ • 
Sevgili çocuklar.. E 

Okumaya hevesli, fakat kitap ala-E 
mıyacnk kardeşleriniz için okudu- E 
ğunuz mektep kitaplarını çocuk: 
Esirgeme kurumuna verirseniz Bil-: 
gili arkadaşlarınızı çoğaltmış olur- E 

• sunuz.. : ......... ................................ 

ihracat birliğinin kurulması bir zarurettir. 

Takas mevzuu na temayül eylemektir 

Ticaret Vekili muhtelif noktalar 
hakkında ihracatçıları tenvir etti 
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hususi görüşmelerde bulunmuştur. 
Ticaret vekili saat 16 da başta di Ame

rikan Tobako müdürü Mr. İngliş olmak 
üzere Amerikalı tütün kumpanyaları 

müdür ve mümessillerini kabul ederek 
tütün piyasası ve satışları üzerinde ser
dedilen dilek ve maruzatı dinlemiştir. 

Ticaret vekili saat 17 de Bayraklı va
puruna binerek bir deniz gezintisi yap
mış ve İncirallına giderek avdet etmiş
tir. 

Saat 18 de üzüm ve incir ihracat tüc
carlarını kabul eden vekil, sabahleyin 
başlıyan temaslara devam etmiş ve ser
dedilen mütalaaları dinlemiştir. 
ODADAKİ IIASBİHAL 
Sayın ticaret vekilinin dün sabah ti

caret oda•ında yaptığı hasbihal, ticaret 
filemini hükümetimizin çalışmalarından B. Cezmi Erçin .. içtimadan sonra 

haberdar etmeğe geniş ölçüde yaramış- etmesini de bu işlerle meşgul vekil ar- ki bir hafta sorıra daha geniş bir ölçüde 
tır. Konu~alar bilhas!!ı şu iki nokta kadaşımızdan rica edeceğim .. Gerek ha- söz söylemeğe imkan hasıl olacaktır. 
üzerinde toplanmıştır : ricl gerek dahili her çareye baş vurmak Biliyorsunuz ki harici ticarette her 

memleket teşkilatlanmak zaruretini his
setmektedir. Bu zaruret hazan dahili, 
fakat daha ziyade harici tesir albnda vü
cut buluyor. Bizim münasebette bulun• 
duğumuz devletlerin ekserisi, hatta li
beral ekole dahil olanlarda bile bu teş
kilatımız az çok kendisini göstermiştir. 
Kendileriyle temasta bulunduğumuz 

bir çok memleketler, hatta Amerikalılar, 
harici ticaret için ne derece teşkilatlan
dığımızı sormaktadırlar. Hususi mahi
yette yaptığunız bazı teşebbüsler hariç 
tutulursa şimdiye kadar esaslı bir bir
lik zannedersem vücuda getirilmiş de
ğildir. Dahili piyasayı tutmak için ihra
catçıların el ele verip ahenkli bir fiat 
u~ulüne gitmelerini tem.inen gerek müs .. 
tahsil, gerek hakiki ihracat tüccarları 

arasında birlik vücuda getirmek elzem-
Ticaret vekili dıinkii içtimada dir. Birliği yaparken düşündüğümüz 

1 - İzmirde kurulacak ihracat birliği - görülüyor ki - zaruri oluyor .. Bundan şey ... Fiatlcrde az çok bir vahdet teıni-
meselesi.. dolayıdır ki, geçirdiğimiz günleri, inli- nini istihdaf ediyor. Bunun dışında ka-

2 - İhracatımızn verilecek istikamet kal devri diye tavsif etmek yerinde ola- lan ve birliğe dahil olmıyan tüccarlar 
meselesi.. caklır .. Bu devrin ihracat mevsimine te- hakkında bir tazyik yapılacak değildir. 

Dün İzmir ihracat birliğinin temeli sadüfü sebebiyle, biraz sıkıntısını çeker Gaye fiat birliği teminidir. Birlikteki ar
atılmı ır. Ticaret odasında vekil celse- vaziyetteyiz. kada )ar kendilerini tek fiatle mukay
yi açtıktan sonra ~u beyanatta bulun- KLEARİNGTES HUSUSİ TAKAS yet bilecektir. İca ında birlik eki arka
muştur : SİSTEMİNE daşlarla istişare ederek fiat meselesini 

- Burada ihracatçı tüccarlarla, ta- Yeni anlaşmalarımızda - şimdiye ka- kararlaştıracaklardır. Birlik vücuda ge
mamen hususi mahiyette toplanarak bir iiar muhtelif vesilelerle söylendiği ve tirmesinde ihracatçılarımızı bağlıyan 
hasbihal yapmak isterdim. Öteden beri 
memlekette en yüksek ihracat merkez\
rıi te§kil eden İzmirde ihracatçılarla ilk 
defa buluşmuş olduğumdan fevkalade 
ıneınnunum .. Bütün dertlerimizi tekrar 
etmeğe lüzum göımiyorum .. Hepimiz, 
bunun için ne gibi tedbirler alınması IA
zım geldiğini, arzularımızın telifi im
kanının nasıl olacağıru biliyoruz .. 

ARZULARLA İMKANLARI TELİF 
ZARURİDİR .. 
Bugünkü beynelmilel vaziyetin ve ik

tısadi şartların gayelerimize uygun bir 
surette ticari hayatımızı tanzim etmeğe 
fırsat ve imkan verecek mahiyette ol
madığı malUnıdur.. Binaenaleyh, arzu
larla imkanları telif edecek surette ha
reket etmek mecburiyetindeyiz. 

Hükümetin alacağı tedbirleri sizler de 
aranızda sıkı bir tesanüt temini suretiy- Içtimada Ticaret vekilinin i=ahatı dinlenirken 
le takviye edecek olursanız, içinde bu- matbuatın da neşriyatını yaptığı gibi - kayıt bundan ibarettir. 
lunduğumuz bu intikal devrini daha az bugünkü ahval ve şeraitin, dolayısiyle Fiati tutmak hususunda teşkilatlan
sarsıntı ile atlatabiliriz. klearing usulünden, hususi takas usulü- madan başka çare görmiyoruz. Aksi 
YENİ TİCARET ANLAŞl\IALARll\llZ ne temayül ediyoruz.. Klearing dünkü halde teşkilatlanmış olarak bize karşı 

Biliyorsunuz ki, hükümet bir çok ihtiyaçlara göre nasıl hizmetini görmüş harekete geçen memleketler piyasaları
memleketlerle ticari anlaşmaların daha ise, takas usulü de - zaten klearing ma- nın zebunu olarak dahili piyasamızı 

iyi bir şekilde işliyebilmesi için müza- kanizınası yanında kısmen işlemekte idi- müstakar halde tutamıyacağız. 
kere halindedir .. Bu müzakerelerde is- bugünkü ihtiyaçlara cevap verecek bir Vücuda getirilecek tüccar birliğini bir 
tibdaf ettiğimiz gaye, yeni bir istikame- mahlyet almaktadır. Takas ta şüphesiz taraftan kooperatifler birliğinin, diğer 

te göre mübadele lüzumunu normal şe- ticaretin tabii şekli değildir; istikbalde taraftan milli bankaların alacağı tedbir
raitin seyrine yaklaştırmaktır. serbest mübadeleye doğru bir adım ola- ler, takviye edecektir. İlaveten bazı kre-

Fransızlarla ticaret anlaşmasının rak tel§kki edilebilir. İçimizde serbest di yollariyle ihracat tacirlerimizi takvi
bir kaç güne kadar bir karara bağ- mübadeleyi şiddetle arzu eden arkadaş- yeye imkan bulursak piyasayı harici te
Ianmasıru bekliyoruz. İngilizlerle keza- larımızın temennisine ben de tamamen sirlerden mümkün olduğu kadar kur
lik ticaret anlaşmasının alacağı şekil iştirak eylemekle beraber bugünkü şe- tarmağa muvaffak olabiliriz. Her hangi 
üzerine teatii efkarda bulunulmaktadır. rait içinde bunun tahakkukuna imkan bir teşebbüse geçmeden evvel ihracatçı 
Resmi müzakerelere bugünlerde başla- olmadığı meydandadır. Ümidimiz, takas arkadaşların rey ve mütalaalarını alma
nacaktır. usulünün, harici ticaretimize büyiik bir sını ticaret odasından rica etmiştim. Bu-

Amerika ile son vaziyetin ihdas ettiği inkişaİ temin edeceği değerindedir. Tam rada duyduklarımız, bizim düşündükle
makanizmayı işler bir hale getirmek bir huzur temin edecektir demiyorum, rimizi teyit etti .. Hatta işi hayli ilerlet
için, görüşmeler cereyan etmektedir. İs- fakat yolumuzdaki engelleri tahfif ede- tiğinizi ve birlik için bir de avan proje 
viçre için (Bern) de devam eden ticari cektir. Yaptığım hususi temaslardan öğ- hazırladığınızı öğrendim .. Projeyi henüz 
müzakereleri yakında ikmal etmeğe ça- rendim ki, sizlerin de fikirleri bir kaç okumadun, fakat okuyan arkadaşların 
lışmaktayız. arkadaş hariç, tamamen bu noktada top- anlattıklarına göre aşağı yukarı takip 
YENİ TEDBİRLER ALINACAK )anmaktadır. Bilhassa İngiltere ve Ame- ettiğimiz gayeyi istihdaf etmektedir .. 
Bir kiil halinde ele ahnan bu anlaş- rika ile münasebatımızı teshil edecek Avan proje üzerinde çalışmak Uzere 

maların bize vereceği kuvvetle kısa za- tedbirleri süratle almak imkanı Msıl bir !Ali komite teşkilini rica edeceğim··· 
manda ihracat davasının müşkülatını olunca, piyasanın bugünkü sıkıntı vazi- Bu komite, avan projeye kat'! şeklini bir 
hiç değilse tahfif etmiş olacağız .. Diğer yeti hafiflemiş olacaktır. an evvel verecektir. İhracatçı arkada,Ja
taraftan dahlll tedbirler almakta zaru- Size bazı tebşirlerde bulunmak ister- rın ayrıca fikirleri varsa onları da tes
tidir. Hükümet bunu da nazarı dikka- dirn, fakat beklediğim bazı haberler, bit eder, esas projeyi hazırlar .. Bu ko· 
te almıştır. henüz gelmediği için buna iınkfln bula- mite Azası ayni zamanda müessisler sı-

Gerek kooperatifler, gerek bankalar mıyorum. Yalnız şunu söyliyeyim ki fatiyle projeyi Ankaraya gönderir, biz· 
vasıtasiyle, dahili piyasanın seyrini nor- Fransa, İngiltere ve Amerika piyasala- !er de mütebaki formaliteyi ikmal ed< .. 
mal seviyede tutmak gayesiyle bazı ted- rı bizim için bugünkünden daha geniş riz. . 
birler de zamanında alınmış olacaktır. bir şekilde iskanda mevzuu olacaktır. Fiat tesbiti mevzuunda rica edecel\İnl 

Bu meyanda inhisar idaresinin müba- Harici ve dahlll ticaretimiz üzerinde nokta, projenin katileşmesi için Ji\zıın 
yaa için zamanında piyasaya müdahale şimdilik bu kadarla iktifa ediyorum. Bel- gelen formalitenin ik alini I:-cklcmeden 
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Usulü muzaafa ile defter tut
mağa bihakkın vakıf muktedir bir 
muhasibe ihtiyacı olan ticaretha
ne veya müesseselerin Yol bedes
tanında 62 ve 64 Numarada Gü
zel Aydın tuhafiye mağazasına 
müracaatleri. 

1-3 (1739) ~!allaıannı dinliyeceğini, sonra mahsu- mev~u vazıkuyeı·· r~porun a yazı ı um erınke aore sıcı ı~l d"ld~~~ 

ihra 1 
. 1 k gayrı men unun tamamının marasına ayt ve tescı e ı ıgı 

catçı grup arıy e ayrı ayrı en- ""lk" . k t'I 'IA l ---------------dil . . k h st kild .. mu ıyeti açı arbrma sure ı e ve ı an o unur. 
~~.kab~ eder~ . ~: ~ e d~o- 844 numaralı emlak ve eytam lzmir sicili ticaret memurluğu IZMIR 1 inci iCRA MEMUR-
•-- ~~· dileklerını, 1 

,;aihrç arını bı:ı- bankası kanunu mucibince bir de- resmi mührü ve F.Tenik imzası LUQUNDAN: 
:vwçegınl b'ldimi.iş evveUl acat ır- _L_ ak ·ı B' b t • • • • t hb lj 1 

• ' • faya maıuus olm tartı e artır- ı _Mukavelename ır orcun emını ıçın .. a . 

Herkese bilhassa muhterem 
Hatay~ılara müjde 

1 - lzmir Bumahanede 1296 1ayıh Dibek aoka;mda HATA 
TELi namile maruf ve rağbet ıörücü bir Otel vücuda ıetirilmittir. 
2 - Mezknr otelin mobilyalan tamamen yeni olmakla berabe 

Alaturka ve Alafranga denen bir hamamı mevcuttur. 
3 - . !çerisinde muhtelif akar su ve havuzlan Te t.hçeleri havidir. 
4 - Temizlik ve emniyet buıuaunda tam minuile bu otelimizde 

iatirahatinizi temin ec1eceiiniz ftipbeamlir. T epif buyuran muhtere 
misafirlerimiz otelimizin b. bir lmautab lwlclonda memnun kalacak 
larıru ilin eyleriz. 

5 - Tahb icanmda bulunan yine 1296 aayıL sokakta 36 sa 
AN OTEU ile 45 1ayıb ŞARK OTEU'nde .de ayni teıkili. 

~da~ açmıştır· . ması 4-10-939 Çartamba günü sa- 18-8-939 Bu gün bin dokuz yüz h~cze alınan v.e .m~tb~cılııa aıt 
•~~ihracatçı B. Şerif Rem- at 10 da yapılmak üzere lay müd- otuz dokuz senesi Ağustos ayanın ~ır ade~. 2~ ~ı .bın lır~ kıym~- Basmahane 1296 1ayıh Dibek Sokağında 
~ birUğin m~t olmayıp muzır1;lacağı- detle ıatılığa konuldu. on sekizinci Cuma günüdür. tmde buyük ç~gı. makınuı. bır Tan ve ş.lr otelleri m6atec:iri ve HATAY 

mevcuttur ... 

a.. fakat bu mUtalAaııın şahsı 0 uğunu, Bu artırma neticesinde sabf Türkiye cümhuriyeti yasalarına adet 500 bet yuz lıra kıymetınde oteli sahibi D-ir Korkut.. 
-.ç bir ihr tç kendi noktal naza k"" ··k · • ak. 120 •· • &'"'9 
..._ . aca ~:ı.ı .. ı birliğin kurul- bedeli her ne olursa olsun borcun dayanan ve örneği tasdikli atağı- ~.~ çkızgı m. dmub.1 d yuz ykır- H. 3 1 - 10 (1696) 
~~ ~ -~~~~~~~ ~mu~ı~~m~r~~a~mb~~~~~~ıneıraet~uh•---------------------~~~ .lıQ.._ noktai nazarında ekseriyet mevcut kanunun meriyete girdiği tarihten lzmir ikinci noter vekili Fehmi m~in~sı bir adet ~ elli li~a kıy-

eldutunu söyl~, . sonraya müsadif olması hasebile Tenik, lzmirde saman iskelesin- meti?~e ~as~ı makınas~ hır a~et 
Netice lti~~l~ bu . birlikten fayda kıymetine hakılmıyarak en çok de 5 sayılı Buldanlıoğlu hanında- 200 ~ki yuz lıra kı.ymeti.n~e kote 

f-kıe zarar gorUlecektir .. Mesele hal- artıranın üzerine ihalesi yapıla- ki dairemde ve itimin batında m~ınası ~e 150 yüz ellı !ıra kıy
ledlmış olmıyacaktı~" . caktır. Satıf 844 numaralı emlak iken saat on yedi raddelerinde ya- m~tınde bır adet tel ~akına!ı 28 
Demiştir .. MUteakiben ihracatçılardan ve Eytam bankası kanunu hüküm- nıma gelen adı ve sanı: l:zmir ha- A~ustos 939 pazarteıı ~!,lu lz-

8. TaIAt İzmirli ve B. Sabri Silleymano- lerine göre yapılacağından ikinci rosunda mukayyet Avukat Selim m!rde odun pazarında ~üçuk de
l'iç B. Şerif Remzinin bu mütalAada tek artırma yoktur. Satıf peşin para Hakmen ve lzmirde Kartıyakada mır hanında Ahmet Naıl matbaa
~. hepsi, birliğin fayda verece- ile olup müfteriden yalnız yüzde alay bey salih pata caddesinde sın~a saat 11 de açık artırma su
lilıden emin bulunduklannı bildirmiş.- iki buçuk delliliye masrafı alınır. 151 numarada oturan Süleyman retıle .~tılac~tır. M~hamm~'! 
lerdır. İhracatçı B. Haydar Albaynlk, ltbu gayri menkul üzerinde her Şelek adlı ,ahitlerin tarif ve ta- kıymetın!n yüz~e Y~~ıt. hetını 
hlrute girmiyecek ve tek fiat haricinde hangi bir tekilde hak talebinde hadetlerinden anl-.ılan lzmirde bulm~dıgı ~akdırde ilunc• .. artır
~t edeceklere ceza tayin edilip bulunanlar ellerindeki resmi ve- lnönü caddesinde 269 ncu sokııo.k- ma hır Eylül 1939 cama runti ay-
tldflınıyeceğinl sormuştur.. saik ile birlikte yirmi gün zarfın- ta 7 numaralı evde muvakkaten nı saatte ve ~yn! yerd~ yap!lacak-

Yekil: da lzmir ikinci icruına müracaat- ve Muila vilayetine bajlı Milis tı~. Para pefındır. Ta~ıplenn yev-
- Birlijfıı sanksiyonlan da olacak- lan lizımdır. merkezi kazasının Koca Bedret- mı me~kürda mahallınde bulun-

t.r. Birliğe dahil olan arkadaşlar, bu Aksi halde haklan tapu sicilin- tin mahallesinde 32 numaralı eT- malan ılin olunur. 
llınbiyonlan nazan dikkate alarak ta- ce malum olmadıkça payla,madan de oturan Şemuel oğlu Muiz Şen 3100 (1706) 
~ edeceklerdir. hariç kalırlar. 22-9-939 tarihinden ve lzmirde aynı evde muvakkaten 
Demi§tır. itibaren f&rlname herkese açıktır. ve Muğlanın Milis merkezi kaza. 
ihracatçılardan B. Cevdet Alanyalı da Talip olanların yüzde yedi buçuk sında hacı bedrettin mahallesinde 
~ kunılmut olan kuru meyva ih- teminat akçuı Teya milli bir ban- 8 numaralı evde oturan Şemuel 
l'aca1çılar birliğinin hiç bir iş görmedi- ka itibar mektubu ve 39-1456 dos- oğlu llya Şen bDttan atağı 
liat söylemiş, şimdi piyasaya üzüm ve ya numaruiyle ikinci icra memur- tarafımdan yazılmak üzere anla
illdr mahsulU geldiği halde piyasanın luiuna müracaatları ilan olunur. tacakları gibi bir mukavelename 
elAn açılmamış bulunduğunu söyliye- H.I, No. 1157 yapmaklığımı istediler. Yasanın 
tek. 313 (1708) aradığı gibi kendilerini ve •ahit· 

-·Bence devlet fiat tayin etmeli, or- lerini ergin ve olgun gördüm. la-
iKINCI iCRA • MEMURLU- teklerinin ne oldugw unu sordum. taya para koymalı, tayin edilecek fiat,.. 

ten daha aşağı fiate mahsul satanların GUNDAN: Benim ve tahitlerin yanında söze 
"1erindeki malı almalıdır. Bence birlik • ba,lıyaraK mevad ve ~raiti atiye 
....,...11• 1 1 k b akmalı 

0 
Hacı Mustafa zade Ahmedın dairesinde mutabık kaldıklannı 

...,....,.._pı. __ wın[ll_ ge ece seneye ır , l~L L __ L__ d be • 1 d• Sö J k• 
•lıldte kadar etüd ederek esaslı ve mU- ~m .. aa ve w eytam ~ın an yan ehnıf er ır. ye ı: 
bun b' al dır d . tir odunç aldıgı paraya mukabıl ban- Madde 1 - Şerikler, yukarıda 

ır şey yapm 
1 

' emış · kaya ipotek eylediği Akdeniz ma- isim ve adresleri yazılı Muiz Şen 
fhracatçı B. Sallhettin de b': noktai hallesinde büyük tuhafiyecilerde ile Uya Şenden ibarettir. 

IMlzar aleyhinde bulunmUf ve şoyle de- 985 adanın 14 parselinde 51 kapı Madde 2 - Bu tirketin nevi 
lniftir : . . .. numaralı ve 1 O numara tajlı iki kollektiftir. 

- Bırlik,. çok .. f~y~ .teşekkül katlı kargir ve 2500 lira kıymetin- Madde 3 - Şirketin unvanı 
olacaktır ..• Fıat diişkünlüklerme mey- deki mağazanın tamammm mül- (Muiz ve llya Şen) dir. 

edilecektir. 
Madde 8 - ltbu tirket 18-8-

939 tarihinden itibaren bet sene 
için muteberdir. Ancak teriJcler
den birinin hitamı mukaveleden 
liakal iki ay evvel vuku bulması 
icap eden ihbar yapılmazsa müd
deti f İl'ket her bet senelik devre
ler için tecdid edilmit sayılacak
tır. Akitler ba,ka deyecekleri ol
madığını beyan ve ikrar eyleme· 
leri üzerine itbu mukavelename 
reıen tanzimle beraber hazır 
olanlar yanında açıkça okundu . 
Meal ve münderecatını aynen ve 
tamamen kabul ile ikrar ettikten 
sonra altına hepimiz imza eth°k 
ve mtihfirledik. Bin dokuz yfiz 
otuz dokuz senesi Ağustos ayının 
on sekizinci Cuma günüdür. 

18-:8-939 
Akitler imzalan. 
Şahitler imzalan. 

Akşam kız sanat okulundan: 
Okulumuz talebe kaydı 1 EylUI 939 Cuma tfintinden itibaren bq

hyacaktır. izahat iltiyenlerin okula müracaatlan ilin olunur. 
20,22,23,24 

Devlet Limanları lzmir şubesi
müdürlüğünden: 
1 - lnciraltında yapılacak bir ahfap İllrıele inpab vahidi fiat esa• 

siyle ve kapalı zarf uaulile eksiltmeye konulmuttur. 
2 - lıbu intubn muha.mmen ketif bedeli 16253,52 liradır. 
3 - Sartnameler projeler ve eksiltmeye ait diler evrak lzmirde 

devlet fuı'.ıanlan iıletmesi lzmir tub-i müdürJüi'iinden 9 kunat bedel 
mukabilinde alınabilir. 

4 - Eksiltme 8 EylUI 939 Cuma günü aaat 16 da devlet limanlari 
ifletmeıi lzmir ıubesinde yapılacaktır. 

5 - lıtekh1er teklif evrakı meyanma fimdiye kadar yapmlf olduk· 
lan bu kabil itlere bunların bedellerine ve hanıi bankalarla muamele-
de bulunduklarına dair vesikalarını koyacaklardır. 

6 - Muvakkat teminat miktan 1219,01 liracm. 
7 -Teklif mektuplanm havi zam... kapela olarak ihale günü saat 

15 e kadar lzmirde devlet limanları ifletuıai lzmir ıubesi müdürlüğü.. 
ne teslim edilecektir. 

Fosta ile gönderilen tekliflerin nihayet ibale saatinden bir saat ev
veline kadar gelmq ve zarfların kanuni tekı1de kapablmlf olması li
zmıdır. Postada vaki olabilecek geçikmelenlen do1aJ'l f11Mmiz mesu
liyet kabul etmez. 

23, 28, 31, 3 

Balikesir Vildyeti 
cümeninden: 

(1711) 

Daimi En-

Oç aeneHk muhammen 
rüsum nisbeti T eminab 

dan. bırakmıyacalctır.. Birli~ mem- kiyeti açık artırma suretile ve 844 Madde 4 - Bu tirketin mer· 
\eket için faydalan görüleceğinden emi- numaralı emlak ve eytam bankası kezi: lzmir Te merkezi muamelab 
ilim.. kanunu mucibince bir def aya da lzmirde Gazi bulvarında yeni lzmir ikinci noter vekili F eh- No. su Mevkii Hektarı Lira K. Lira K. 
Ticaret vekili bunun üzerine şu sözleri mahsus olmak •artiyle artırması tuhafiyeciler çarftamda Türk ka-
861lemiştir : 5-10-939 Pertembe günü saat 10- nı sokağında 6 aumaradadır. 

- Her arkadaşımızın rnutalaasına, da yapılmak üzere l ay müddetle Madde 5 - Bu firketin mev-
bnaaüne hUrmet etmek vazifemizdir .. satılığa konuldu. zuu: Türkiye dahilinde ii2iim pa-
Garilyorum ki, ekseriyet böyle bir bir- Bu arbrma neticesinde satıt lamut ve sair toprak mahsulleri 
litfn vilcuda getirilmesindeki menfaati bedeli tahmin olunan kıymetin ticaretile uğra,maktan ibarettir. 
göze alarak bir an evvel harekete geç- yüzde 75 şini bulursa en çok artı- Madde 6 - Şirketin sermayesi: 
ınek için istical eylemektedir. rana ihalesi yapılacaktır. Aksi (10000) on bin Türk lirasından 

Birlik kanuna dayanan ve kuvve- takdirde 2280 ıayılı kanuna göre ibaret olup ,eriklerden her biri 
tiol oradan alan bir teşekkUl olduğuna sabf geri bırakılacakhr. nakden beter hin lira vu etmeği 
16re, husust teşebbüslerle vücuda geti- Sabf 844 numaralı emlak ve ey- taahhüt ebnitlerdir. 

mi T enik resmi mührü ve imzası. 
Genel sayı: 2592 
özel ıayı: 2-139 
ftbu mukavelename suretinin 

daire dosyasında saklı 18-8-939 
tarih ve 2591 genel numaralı aslı
na uygun olduğu tasdik kılındı. 
Bin dokuz yüz otuz dokuz senesi 
Ağuatoı ayının on sekizinci Cu-
ma günü. 18-8-939 

lzmir ikinci noter ve~li Fehmi 
Tenik resmi mühür ve imzası. 

3107 (1704) 
rllen bir teşekkül gibi faydasız olamaz. tam bankası kanunu hükümlerine Madde 7 - Kir ve zarar terik-
11.racatçılar, bu birliğin teessüsUnü göre yapılacağından ikinci artır- ler arasında yarıyarıya taksim 
ınemleket menfaatine faydah bulursa, ma yoktur. Satıf pefİn para ile -------------
bıa zamanda kıymet bulur, hWrllmet te olup müfteriden yalnız yüzde iki 
buna doğrudan doğruya yapdacak yar- buçuk deDaliye masrafı alınır. lt- lzmir Del terdarlığından: 
chmlan yapar .. Yoksa Adiyen kurulan bu gayri menkul üzerinde her han- Rum Muhammm B. 
birlik gibi kurulursa, ben de kaniim ki gİ bir tekilde hak talebinde hulu- Satıt No. 
muvaffak olamaz.. Bu, ilk adımdır. Onu nanlar ellerindeki reami vesaik 
ber cihetten takviyeye çalıpcağız. Ümit ile birlikte yirmi gün zarfında iz- 263 
ediyorum ki, hepimizin arzu ettiği sallh mir birinci icrasına müracaatleri 

Göztepe ... 1,aı1esi Y efilimm Mmrh dağı 866 
ada 1panel1270 M. M. ana. 

•Uıeut bulacaktır. Şunu da arr.edeyim ki lazımdır. 
birlik normal bir şekil değildir. Bugfuı- Aksi halde haklan tapu sieilin-

264 Göztepe M. M•ırb cad. 421 taj numarah 852 ada 

ku ahval ve şeraitin icabı bir teşekkül- ce malUnı olmadıkça paylatma- 265 
dür .. İşler yakın zamanda normal şekle dan hariç kahrlar. 23-9-939 tari
girerse - ki bunu Umlt ediyorum - bu hinden itibaren tartname herkese 266 
tefekkUl de vazifesini bitirmiş olur, da- açıktır. Talip olanların yüzde ye- 267 

5parsel 286 M. M. ana. 
Göztepe M. Şalım IObk 5/1 taj No. lu 939 ada 
4 panel 181 metre murabbaı arsa. 

tııır .. Böyle bir teşekkül, bugünkü za- di buçuk teminat akçası veya m• 
tlll'etlerden doğmaktadır. O zaruretle- li bir banka itibar mektahu Te 268 
rin kalmadığı anlaşılınca ilk vazifemiz 39-1568 do.ya nmnaruiyle ikinci 

Oçlnıyularda 1881 ada 1 panel 225 M. M. arsa. 
Sahne M. Halilrifat P8ta cad. 401 eski 361 taj 
No. lu 112 metre mmabhw ana. 
tJçincü Kantat M. lılihane arkası sokak S No. lu 
669 ada 6 panel 79 metre murabbaı ana. 

bu nevi fevblade teşekkülleri ortadan icra memurluiuna müıncaatlan 269 
kaldırmak olacaktır. ilin olunur. H.lt No. 

Köprü M. Sami aokaiında 1737 ada 72 panel 651.6 
M. M. arsa. 

Tekrar söz alan B. Şerif Remzi, 'n- 3114 (1709) 270 Oçüncii Kantat Mwrh c. 669 ada 27 panel 18693 
M. M. tarla. cacet vekilimizin kudretli görüşiyle ti

caret işlerimize haklın bulunduğunu 

söylemiş, birlik kurma işlııln prensipJe.. 
re de aykın olduğunu bild.irıniştir. 

DA VETIYE 271 
FOÇA ASUYE MAHKEME

Gazelyalı M. Mi1tecabi zade T ınaztepe sokak 87 4 
ada 10.,...... 167 M. M. ., .... 

SiNDEN: 
Ticaret veki1imiz, ekseriyetin karari-

Müddeialeyh: F oçanm rahmi 
le birliğin teşkili için tali bir komite se- B. mahallesinden olup yeni foça 
çilınesini tekili etmiş, müessis sıfatiyle nahiyesinde oturur ölil malik oi-
12 kişilik bir komite teşkili muvafık gö- lu ergw ilili 1288 do::::..-18 ikamet-
rülmUştür. guuu 

gahı meçhul Raif kahyaya: 
Bu komiteye ihracatçılardan B. Sala-

F oça hazinei maliyesine izafe-
bcttin Sanver, Sabri Süleymanoviç, Ka- t kT t f 
.... T Ahm t R gıp Üzum" cu" koo en ve ı ı enver seyman ara ın-
... m aner, c a ' - d 1 h' . l . l'k 

if b' l'ğ' el d" ktö ·· Muhi an a ey ınıze açı an gaıp ı su-
ı>crat ır 1 1 gen ~ nı p, retile mİl'asınızın hazinei maliye-
ihracatçı İzmirli Talat Iriboy, Ahmet ye intikal davasının tayin olunan 
Muhtar Ataman, Mustafa Hayd:r Nazlı, 12-9-39 tarih salı günü saat 9,30-
Cevdct Alanyalı, Esnaf ve Ahali banka- da f oça asliye hukuk mahkeme
.r., Jiro şürekası, Alazraki seçilmişlerdir. sinde kendinizi müdafaa ve aağ-

272 Gizelyah M. MWtec:aW wle Tmaztepe .-- 874 
ada 11 parsel 111,50 M. M. arsa. 

273 Köprü M. Mıall'b cad. 416 kapı 248 tajh 825 ada 
12 parsel sayılı zeminli eY. 

274 Göııtepe M. Mımı. ve Şefik sokak 938 ada 1 par
sel 58 M. M. arsa. 

275 Birinci Karatq Halilrifat PA§a cad. 189, 189/1 
kapı 201, 203 taj No. lu zeminli hane. 

276 Güzelyah Teceddüt sokak 29 kapı 25 taj 908 ada 
3 panel zeminli f!!V. 

277 ikinci Karantina Mmrh Cad. 296 taj 1755 ada 1 
parsel 306 M. M. arsa. 

278 ikinci K•antina Mısırlı Cad. 298 taj No. lu 1756 
ada 2 parsel sayıla 302,50 M. M. arsa. 

279 Birinci T epecit 1206 Celiidet çıkmazı sokak yeni 

Lira K. 

254 00 

71 50 

74 40 
33 75 

33 60 

19 75 

652 60 

350 00 

83 50 

55 75 

50 ()() 

29 ()() 

100 00 

50 ()() 

76 89 

75 ()() 
Ticaret odası umumi katibi B. Turgut lığınızı ispat etmek iizere hazır 

Türkoğlu söz alarak komitenin statüyü bulununuz veya bir Tekil tar• 
nıüzakere edeceğini, ihracatçılarımızın fmdan kendinizi temsil ettiriniz 
ınütalaalarını bu komiteye bildirecdcle- aksi takdirde haldrmızda arıyap 
rini 3018 sayılı knnunun birinci madde- kararı verileceğinden tebligat 
sine göre kurulacak birliğin statmüne makamına kaim olmak üzere h. 
hUkümetimizin de harici ticaret bakı- kuk usulü M. kanununun mevad-

36 taj 22/1numaralı168 M. M. arsa. 84 00 

JAzam maddeleri ilave ede- dı ............ 1eır .... illa .ı. 

Yukarıda yazlb emvalin mülkiyetleri 20. 8. 939 tarihinden itibaren 
16 gün müddetle apk arttırma uıuli1e müzayedeye konulnn.qtm. iM
leleri 4. 9. 939 tarihinde pazartesi günü saat 1 S de Milli emlik mü-
..J!!-~:::.::_.1_ 1 _,...... T-1:-ı.-:- b bedelle . !! ___ ! _ _) __ w-.- J'llpl •C-n:U'. ...-.- mu ammen~ ~ 
y~de 7,5 depozito akçesi yatırarak milli emlik müdürlüğünde topla-
wmk .... he • jd ......... ilin ..... _ 

8 Ayayorgi 20 3000 00 225 00 
66 MUJFhra 25 1500 00 113 00 
00 Büyük maymun 11 9000 00 675 00 
Erdek bzumda buluncluldan mevkileri yakanda yazıla üç parça 

granit laf ocaiı üç sene müddetle qletilmek üzere açık arttırmaia ko
nulduiu ve on aiin müddetle ihalesi uzatıJchiı halde talipleri tarafın. 
dan teklif olunan bedeller muhammen bedellerine nazaran dun bu
IWUDUmclan ihalesine imkin ıöriilmiyerelc l 1. 9. 939 tarihine rutlı
yan pazartesi aünü saat ıs de ihaleleri yapdmak üzere bir ay müd
detle pazarlıja bıraloldıiı ilin olunur. 

23, 31 3102 (1706) 

Bornova Belediyesinden: 
1 - Beleıliy .. ime meYcut bnDta süre 1/500 ve 1/2000 mik

yuındald harit.ı.na yalmz meıL:ea kes ı. için ve 1I1000 Üya
sındaki huitanm teniye miinhui& oluak me•an •• ıaJri mealrun 
kısımlaniçin yeniden birer kerre bezli vatman ve birer kene ele şef
faf IDUf'!'IM .... inde yeniden tenimi .... imar .......... tamimi .. 

2 - .... 8. 9. 39 99pml.. ... tul 16 da 8omoTa belediyesi 
daimi •• 8 •wainde llÇlk ebiltw ile y~. 

3 - Mı.m11mwn bedel 2000 linıdlr. 
4 - Muvakkat tNDinat 150 linchr. 

23, 26, 29, 1 3105 (1710) 

Devlet Demıryollarından: 
1 - 1/9/1939 tarihinden itibaren üç ay miic:ldetle zahire ve hubu

bat, incir kuru üzüm, palamut vagonlannm tahliye itleri lzmirin Bu
mahane Te Alaancak İltalyonlarmda tamamen idare tvafmdan ya
pılacaktır. 

2 - tdareden müesseselere kiralanan anbarlara Te ıuhe hatlarında
ki lmmai depo ve mağazalara konulacak olan bamulmin tahliye itleri 
........ terMdileMlecektir. 

3 - Vindlıannm uaulen ilinınduı ita.ren dört meaai saati wfm
da filli tesellüm itine tekaddüm eden bilumum muameleleri münelün
ileyhleri tarafından ikmal edilerek tabliye için ldlri hamal lefkilibna 
tevdi edilen tam vaıon hamuleainclen, tahliye ücreti ol.rak ton batma 
(15) kuru, ücret ahnır. Ve bu muameleye tibi dölnne h.Wn çu
vallama iti ton b8§ma (5) kurut mukabilinde yapd.r. (idareden veri
lecek çuvalların kirası tarif esine göre aynca alırur) öile tatili mesai 
saati sayılır. Diğer hamulenin tahmil ve tahliye iicretleri eskisi gibi 
ton bqma (27) kuruıtur . 

4 - Tabliye İfİ, vagonun buhmduiu yerde, t.mule, münelün· 
ileyhlerin getirecek1eri vasıtalara tabliye edilmek suretile yapılır. T ab-
liyesine başlanılan vagonlarıp: çuval ve yeaait noksanı yüzünden tah· 
liye İfİ inlotaa uğradığı ahvaldey zarar, zıyan, mesuliyet ve maaraflan 
mürselünileyhe ait olmak üzere, yere indirmek, idare arazisinde mü
nasip mahalle ve hangara naldettirmek ve dökme olduju takdirde çu
vallamak gibi tahliyenin devamını temin edecek tedbirleri ittihaz et
mekte idare serbesttir. 

ihracatın pek fazla kesafet ıöeterdiji bu mevaimlerde nakliyab 
sekteye uğratmamak ve binnetice milli aerveti ziyadan konımak mak
wlile ittihaz edilen iıbu tedbirlere eJihckr nakliyat sahiplerinin ele 
tahmil tabliye itlerini ıüratle yapmak suretile iftirak etmeleri buaa
tMa rica uıoh--

3106 (1703) 
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SAHİFE& 

BDtDn resimleriniz 

bOyie olur 

"KODAK VERIKROM" 28° ile 
8 pozdan daima 8 

Güzel, net ve detaylı resim 

Muvaffak olacağınızı hiç ümit etmediğiniz bir zaman 
"VERIKROM" muvaffakiyetinizi temin eder, 

Renklerle zengin mevzuları 
"VERIKROM" aynen çeker 

Gölgelerdeki bOtlln detayları 
"VERi KROM" aynen alır 

Kapalı, bulutlu, yağmurlu, karlı havalarda 
"VERIKROM" la muvaffak olursunuz 

Poz müddetinde aldanmışsanız 
"VERİKROM" hatanızı düzeltir 

Sabah erkenden akşam geç vakta kadar 
"VERİKROM" a emniyet edebilirsiniz 

Her mevsimde, her havada, her saatla, her yerde 

"KODAK VERIKROM" 28° filmi 
DAHA UCUZA GELİR 

Bütün KODA K satıcılardan arayınız veya 
şu adrese müracaat ediniz : 

KODAK Şirketi - Beyoilu, lstanbul 

8 poz da güzel 
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rEHIASlR :.zı A~ustos carşamba 1939_ 

tZMIR BELEDiYESiNDEN: 
Otobüs itletme idaresine 35 ton 

motorin ıatın alınması bat katip
likteki fartnamesi veçhile açık 
eksiltmeye konulmuftur. 

insanlara ölüm ve dehşet saçan bu korkunç haşaratı 

Muhammen bedeli 2362 lira 50 
kurut olup ihalesi 4-9-939 pazar
tesi günü saat 16 dadır. 

lttirak edecekler 178 liralık te
minatını öğleden sonra kapalı bu
lunmasına binaen öğleden evvel 
it bankasına yatırarak makbuzu 
ile encümene gelirler. 

18-23-26-30 3045 (1715) Bir çift kara sinek bir yazda 
Basmahane kar§ıımda Tepecik 

otobüsleri için inşa edilen durak ma- Malarya, sıtma, trahom, ..,;~ek, Di· 
hallindeki tütün ki,eainin bir sene ~Y 
müddetle kiraya verilmesi baş katip
likteki §arlnamesi veçhile açık art
tırmaya konulmu,tur. Muhammen 

zanteri, Kara humma, verem, Şar
bon, Kolera gibi bir çok salgın has· 

bedeli (150) lira olup ihalesi 4. 9. 39 talıklar tacıyan sinek, ta. hta kurusu, 
pazartesi günü saat 16 dadır. l§tirak ~ 
edecekler (11) lira (25) kuruşluk Pire güve ve bütün haşeratı uyan. 
teminatı öğleden sonra kapalı bulun· 
masına binaen öğleden evvel ı, ban- madan FAYDA iJe imha ediniz
kasına yatırarak makbuzu ile encÜ· 
mene gelirler. 

2
0, 23, 29• 1 0 736

) FAYDA bütün haşerat öldürü<eü 
l - Cümhuriyet mahallesinin 

mayilerin en iyisi ve müessiridir ... 
Kat'iyyen leke yapmaz. Kokusu la· 
tii ve sıhhidir ••• 

Kültürpark arkasından geçen yol
da iki treplen yaptırılması ve bun
ların etrafına yeniden kesme kor· 
don çekilmesi ve beledivece ve
rilecek kesme tatlar ile 1260 met· 
re murabbaı kısmının döııettiril· 
mesi bat mühendislikteki ketif 
ve fartnamesi veçhile açık eksilt- Adi gazı boya ile lıarqtıraralı ile 
meye kcnulmuftur. Muhammen •. 
bedeli (2538) lira (50) kuruş suslü A11rupa ile Amerilıa etılıeti 11e 
olup ihalesi 25..8-939 Cuma günü marlıası lıoyaralı F A Y D A yerine 
ıaat 16 dadır. lstirak edecekler 
( 191) liralık te'minatı öğleden 
sonra kapalı bulunmasına bina· 
en öğleden evvel iı bankasına ya· 
tırarak makbuzu ile encümene ge
lirler. 

2 - 914 sayılı sokakta 38 sayı· 
lı binanın yıkılarak enkazının sa-

satmalı istiyenıer 11ardır. Salıınınız 

FAYDA ismine difıfıat ediniz. 

~...-~~~ı 

ile 

öldürünüz 

l,500,000 olur 

tılması baş mühendislikteki keıif Has Q J • Ş b • 
ve fartnamesi veçhile acık artır- an epOSU zmır U esı: Kemeraltı Hükijmet caddesi No. 69 TL 3180 

• • • • Toptan sahş yeri Yeni Kavaflar çarşısı N o. 24 TL 2882 

• • • • Karşıyaka satış yeri Ferah Eczanesi TL 5023 

r:ı!T--'X777!77ZJ-:Z-L77 /77'L77#'J 

maya konulmuştur. Mı.ıhammen 
bedeli (15) lira olup ihalesi 25-
8-939 Cuma günü saat 16 dadır. 
ı,tirak edecekler (l) lira (15) ku
rusluk teminatı öğleden sonra ka
nalı bulunmasına binaen öğleden 
evvel İf bankasına yatırarak mak
buzu ile encümene gelirler. 

3 - Fen dairesine lüzumu olan 
bir adet Amonyak deve lopman 
makinesi satın alınması bas mÜ· 
hendislikteki sartnameai v~chile 
açık eksiltmeye konulmuştur.-Mu
hammen bedeli (575) lira olup 
ihalesi 25..8-939 Cuma günü aaat 

Kiralık mağaza 
ve yazıhaneler T. iŞ BANKASl'nın 

Gazi bulvarı Ziraat bankası yanın
da 18 sayılı hanın tekmil üst katın
daki yazıhanelerle altındaki mağaza 
kiralıktır .. 
Resmi ve hususi olmağa elverişli 

ve konforludur .. 
16 dadır. ı,tirak edecekler ( 44) Taliplerin Gazi bulvarı doktor Hu-
liralık teminatı öğleden aonra ka- ,' lfısi caddesi 42 numarada diş tabibi-' 
l>lllt bulunmasına binaen öğleden "'e-.ne111mwıüracaatleri ... evvel iı bankasına yatırarak mak- - Y;(/L7.nr..!/////hrAf'/LLZZı 
buzu ile endimene gelirler. 

4 - Otobüs i•letme dairesine 
( 7000) kilo motör yağı satın alın
ması ha, katiplikteki fartnamesi 
veçhile açık eksiltmeye konulmu•
tur. Muhammen bedeli (1890) 
lira olup ihalesi 25-8.939 Cuma 
günü saat 16 dadır. lstirak ede
cekler (142) liralık te

0

minatı öğ
leden sonra kapalı bulunmasına 
binaen öO;leden evvel i' bankasına 
yatırarak makbuzu ile encümene 
gelirler . 

11-16-20-23 2931 (1656) 

DOKTOR 

Celal Yar~ın 
iZMİR MEMLEKET 

HASTANESİ DAHİLİYE 
MVTAHASSISI 

Muayenehane : ikinci Beyler sokak 
No. 25 TELEFON : 3956 

Yapılmakta olan Çocuk hasta- '7ZIJ'7'X7.777"LZTLZlrzl7Y/Y/~ 
nesinin harici sıvası, dahili böl- Satılık motör ve 
me duvarları ve harici doğrama
lariyle çatısının bir kısmının in.a
sı bas mühendislikten l 75 kuru• 
mukabilinde tedarik edilecek ke

alatları 

1939 K. Tasarruf İkramiye Planı 
32;000 LiRA MUKAF AT 
Kuralar : l Şubat. 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 Eylw, 1 1kincitetrin 

t a r i h 1 e r i n d e ç e k i 1 e c e k t i r. 

1 r:n11 İkramiyeleri: 
l Adet 2000 liralık ••• 2.000 Lira 
5 » 1000 liralık ••• s.ooo Lira 
8 » 500 lirabk ••• 4.000 Lira 

16 n 250 liralık ••• ıı.ooo Lira 
60 » 100 liralık··· 6.000 Lira 
95 » 50 liralık··· 4.750 Lira 

250 n 25 liralık ••• 6.250 Lira 
•••••• • •••••• 1 •. 435 32.000 

' ~n# 
T. ı, Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmİ§ olmaz, 

ayni zamanda talihinizi de denemİ§ olursunuz . 

Doktor 

Ca~it Tuner 
Dr.AliRizal 

•• 

Unlen 
Doğum 'o Cerrahi Kadın 

haatalıklan Operatörü 

Genel Acentası: Necip Sadık Damlapinar 
BALCILAR CAD. NO. 2JO TELEFON : J045 
ŞUBE : SAMAN İSKELE KARDİÇALI HAN NO. 12 

~if proje ve fartnamesi veçhile 
kapalı zarfh eksiltmeye konul
muttur. Muhammen bedeli 34655 
lira 35 l<urut olup ihalesi 25-8-939 
cuma günü saat l 7 dedir 2490 sa· 

Başturak Kestelli caddesinde Yıl

maz köylü fabrikasının alat ve ede
vatı satılıktır.. İçerisinde bir adet 
elli beygir kuvvetinde mazotla mü
teharrik bir motör ve yedek parça
lan vardır.. Taliplerin ayni adrese 
müracaatleri.. 

yılı kanunun tarifatı dahilinde 
hazırlanmıı teklif mektupları iha- uı 

1- 6 (1733) 
' *'Z 2 &"77'22 Z:t t ttı7- .... 

le günü azami saat 16 ya kadar -~----------
encümende riyasete verilir. Mu- lunmasına binaen öğleden evvel 

Sinir hastalıldarı 
mütahassısr 

Her gün saat üçten sonra Şamlı 
sokak No. 19 da Hasta kabulüne 
başlamıştır. 

Her gün bas:.alarını saat üçten son· 
ra Atatürk caddesi ıEski Birinci 
kordon• 222 numaralı muayeneba· 
nesinde kabu i eder. 

FUAR: SERGİ SARAYI ... 
vakkat teminatı 2599 lira 16 ku· it bankasına yatırılır. 
ru• olup öğleden sonra kapalı bu- 3-7-14-23 (1587) 

TELEFON : 2987 
.. .............. mil ..... ,. lı~1Jl!ZZZ% •. //. 

TEL. 3559 

IZMIR 
·- .• ' .• '.'/" .::-:-ı:.:: . • ·. : .• ;_ ·_ ~· 

...... -.. ..... ----..... ----...... ~~~~~~~~ 
- • ' : : • • " .... ,... ~ ..... ' .. F" •<'"•'"' - . ~ - • J .. 

._,.,._ . 

:··································································································································································································· . . . 
Ben Erkek istiyorum .. ,. 

Siz diti göndermi§siniz. 

Kemal Alo: Ben size (Hilal Eczanesine) gidiniz, 
Zümrüt damlası kolonyasının erkeğinden bir şişe alınız 

K. Aktaşın 
demiştim • 

sız 

bana dışı kolonya getirmişsiniz. Evet Baharçiçeği de olsun, Ken1al 

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



YENIASIR 

Um dal Messageries Deutsche Le· Sperco 
ve şürekası ~DENiZ Maritimes vante Linie Vapur Acentası 

--+- -·- ACENTALICI LTD. -*- -;Jf.-
CVNARD r.tNE BıatHCİ KORDON REES mı.ı.ENtc ~ LTD. K U 1ı1 p A N Y A S J · G. M. B. R. RAMBVRG ADRIATICA S. A. Df 

LivERPOOL VE GLASGOV HA'ITI BJNASJ 'J'EL. 2443 ANGHYRA vapuru 20/22 ağustos TİLLY L. M. RUSS vapuru 17 ağus- NAVJGAZİOHE 
BACTRtA vapuru eylQl bidayetinde LONDRA _ BUU. HATl'l arasında beklenilmekte olup Rotterdam THEOPHİLE GAUTİER vapuru 26 tosta bekleniyor.. Rotterdam. Bre.men VESTA (İhtiyari) vapuru 20/8/939 

W., Glıwgov, Svansea ve Liverpooldan ESTRELLANO vapuru 27 ağustosta Hambtirg ve A.nversa limanlara fçin Atustos tarihinde gelerek ayni gOıı ı.. ve Ham.burs Uıııalan için mal alacak- tarihinde saat 8 de ıelerek: ayni glln sa-
ııı.l Çlbracaktır. . . gelip 2 eylO.lc kndnr Londra ve Hul için yük alacaktır. tanbul, P°ıre, Napoli ve Mam}yaya ha- tır.. at 23 te Midilli, Sel!nik, Dcdeağaç, ı. 

BOTHNtA vapuru 20 ey~~ tarihinde yük alacaktır.. BALKANLAR ARASI reket edecektir. THESSALİJ\. vapuru 28 ağustostan 3 tanbul, Burgaz, .Varna ve Köstenceye 
lelip Liverpool ve Glasgov ıçın mal ala- LİVERPOOL HATl'I llATTI Der tilrHi i.Zllfıat ve malUınat için Bi· eylöle kadar Rotterdam, Bremea ve hareket edecektır. 
~.. PO va uru 

30 
ağustosa kadar ZET.,., a PLO ..... BA rinei KonlMıda 156 nmnaracJa LAU· Hemburg limanları için mal alacaktır. LERO motörü 21/8 de saat 8 de ge-

Clera vapurlarm muvasallt tarihleri, . O RTO P • •. ~ 'Y au aENT REBOUL ve ŞEB.bd vapar aca· ARCTURUS vapuru ll eylOlden 17 lerek 22/8 saat on yedide Pire, 
ı.tııııerı '" navlunlan hakkında acet* Lıverpool ve Glasgov ı~n yük=· A.LDO. vK!ETON R tasma müracaat edilmesi rica olunur. cylöle kadar Rotterdam, Bremen ve Korfo, Porto Edda, Brindizi, Valona, 
bir teahhllt altına giremez. Daha hWa DEUTSCHE LEV ANTE - (( " )) TELEFON : z 3 7 5 Hembure limanlan için mal alacaktır. Draç, Grnvoza, Spalato, Zara, Fiyume, 
~t almak için T. 8oftD - n Şr. DELOS nparu Z3 ~ilanı· Vapuru 12 Ağustos 939 cumartesi gil- BELGRAD motöril 25 eylıllden 2 Triycste ve Venediğe hareket edecektir. 
'il zas,, telefon numaraama mllnıcaat burg, Bremen ve Anversten gelip yük nü Köstenccden gelip 13 ağustos 1939 ilk tefrine kadar &tterdaııı, Bremen ve ClTrA Dl BARİ mO\.Oırli 24/ 8 de saat 
....._rica Olunur. çlkaracak... pazargilnUsaat 12 de: H. Whittall ve Hnmburg limanlan için ma1 nlacaktır. 8 de gelerek ayni gUn saat 17 de lstan-
________________________ DPb~vnik-~SpwlitltuVk~d~k~Trie-~st~ ~~w~9~~~15~~&~~pw~~ 

u ro - ene ı ve eye liiilU-·eka .... Sl h 
hareket edecektir. ~ 'a. ilk teşrine kadar Rotterdaın, Bremen ve areket edecektir. 

-------------·-----------· --• - Hamburg Iim.nnlan için mal alacaktır. ZARA motörii 24/8 de saat 13 te ge-ANGLO EGYP'l'İAN TELEFON : 31!t TAln.tYE lcrek nyni giln saat 19 da Patmo, Lero, 
MAİL LİME ACHİA vapuru 25 ağustosta bekleni- Kalimnos, İstanköy ve Rodosa hareket 

PİRE MARSİLYA ve PİRE Bl!.'YRUT rHE M~SS-HU'J',CHiSON yor .. Hnmburg Bremen ve Anversten edecektir. 
J[--•-• taPUd: JS88 HAYFA - tsKENDERİYEYE hat l.INE l.İMfrED mal çıkaracak ve Burgu, Vnma \-e Kös- ZARA ınotörü 28/ 8 saat 8 de gelerek 

...-. ...-ıt' .. cAIRO CİTY· r.VKS VAPURU ile tence için mal alacaktır. 29/ 8 saat 17 de Pire, Korfo, Porto Edda, 

T. C. Ziraat Bankası 
Sermayesi : 100.000.000 Türk lirasa.. Marsil,.. ~n . ~-~~yfa-tııken- liVERPOOL • GLASGOV VE DEH NORSKE MJDDEL• Brindizl, Valona, Draç, Gravoza, Spala-

Şabe ve ajan adedi : 262 hareket tarihlerı derıye ıçın hareket . BRİSTOL hattı hır to, Znra, Fiywne, Triyeste ve Venediğc 
Zirai ve ticari her neYi Banb muameleleri tarihbi ETRm vapuru 4 eyh1lde gelip Liver- HAVSLanJE, OSLO hareket edecektir. 

p ARA BtıdKTlREll'LERE 28.800 LİRA 24/ 8/1939 18/8/1939 pul ve Glasgovdan yük çıkaracak ve BOSPHORUS mot5ril 30 ağustostan it' ALIA s A. ot 
:iKRAMiYE VERECEK 7/9/1939 1/ 9/1939 ayni zamanda Llverpul ve Glasgov için 1 eylôle kadar Diyep ve Norveç liınan- NAVJ.G • ZİGNE 

21/ 9/ 939 15 9/939 a lan için mal alacaktır.. n, 
Ziraat ban1nıısmda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplnnnda en az (50) GOULANDRİS BROTHERS LTD mru a1acnktır. (B N lim 1 . . cak VULCANİA motörü Triycstcdcn 14/ 
lirası bulımanlara senede 4 defa çekilecek ~a ile aşağıdaki plana göre ik- . u vapur orveç an an ıçın an 9/' 3 ihind h eke edi 28/ 9/939 

PİRE İsbnndtsen • Moller 31 ağustosa kadar tahmil edecektir.) • !l 9 tar e ıw - t P 
ramiye dağıtılacaktır: uNEA MEi.LA.Sn • BALKİS vapuru 25 eyHHden 28 eylCl- tarlhlnde Nevyorkta bwunacaktır. 

' Adet LOOO Liralık 4.000 Lira Lüks t ansatl tik ile p · Lıne: • Hevyorıı ı knd o· o·· k k N li OCEANİA motörü Triyesteden 7/9/ 

' 

• 500 • Z.OOO • r an vapuru ae e ar ıeppc, un ·e "'e orveç - 939 ihi d L--k ti 
Ne\'.)"oı·k hııttt... HAİFA, İSICENDERİYE - NEV-YORK mnnlan için mal alacaktır. . tar" ·n e ıuın: e e 25/ 9/ 939 tari-

4 • !50 • l.OOO • Pire· Ncvyork seyahat ıniiddeti ll gün iPHİLA.DELPHİA HATI'l BOSPHORUS ınotörU 25 ilk lef- hinde Boenos Ayreste bulunacaktır. 
40 • 100 • 4.000 • 

100 
• 50 • S.000 • Ne\7ork -. Cuarı için hususi ~~er.. GERT:RUD vapuru ağ~ nihayetin- rindcn 28 ilk t~ kadar ~Y~ Dün- ROY Af,E NEERLAN 

l2t • •• • 4.SOO • Pireden hareket tarihi de ge~ ~ •. İskenderıye, Nevyork kerk ve Norveç limanları lçuı yük ala- DAfSE KUMPANY AS 
lW • 20 • 3.200 • ~ Eylıll 1939 ve Philadelpbia sçm mal alacaktır. cakhr. Lt 1 
DIKltAT: Hesaplanndald paralar bir sene içinde 'SO liradan aşağı dii~ Gerek npurlıınn rmıva:sa~t tarl.blerl. GUDRUN MAERSK vapuru 10, U D. T. R. 7'. • PYGMA OS vçuru 

21/81939 
tari-

Jaılere lkramlye çddılı takdirde yüule 20 faı:lasiyle verilecektir. gerek v~ur bin --=-~ ve navlunlan hak- eyWde gıelerelc Hayfa, İskenderiye Nev- KASSA motöril lT ağustosa doğnı hınde g~ Ro~~m. ~msterdam ve 
Kur'alar senede ' defa, 1 E,tQI, l em.el linu. t Mart .-e 1 Baziraa tarih- landa acenta bir teahhUt ahına giremez. york ve Philadclpbia içbı m8l alacaktır. bekleniyor. 1\ma Umanlan için m.ı1 ala- Bamburg lımanlan ıçın yük alarak ha-

Dah ~--'- •-'~Hl. 1 -L l . 0 ,_ • ...ı cakt re.ket edecektir. 
let1aae çekffettldlr. a 1i.6LWI ıı.a.ı.:.ıuıt ~m- çm ou-ın\:11 Gerek vapurlann muvas:ıllt tarihleri, ır. UL YSSFS tarihind 

··~-----------~---~--~------~·Ko~ı~~~~.~~i~w~~h~~~mm~~~~clk ~~~~ e wnunıf <JenJz ACPr.tah~ Ltd. mUracıaıt bir t8ahhüt altına giremez. Daha fazla doimJ bekleni}'or. Tuna li:rnanlan için gb ereı· ~'-- .~ .~~larak 'h Hamek -
_..ı,·ı · · ı . .."""'""- mal ,-•--L&- urg ımauwrı ıçın ,, ...... a ar et 

------------------------ 'Clllmesl ncaounur. tafsilAt almak içm H. vru.ı ,ıAL ve Şsı. ~ur. • 
Telefon; 4072 MildUriyet 3120 No lu teıeloııa mUracaat edilmesi DUNA motöril 7 eylılle doğru bekle-~ 

1819 
tarihind 

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

• 

OSMANIY~ 
Sirkecide 
..................... 

B• her iki otelin rmmec=iri Türkiyenin en eski otelciai 
•• 

8. Omer Lütfi Bengü · 
dir 44 Senelik tecrabeli idaresile bütün mü,terilerine kendisini 

1evdirm~ .... 
OteDerinde miaafir kalanlar evlerindeki rahati bulurlar .. latanbulda 

bütün Ege ve tzmirb1er bu otellerde bulu~ar ..• 
Hususiyetleri çok olan bu oteHerin fiyatlan da rekabet kabul dmi. 

Jecek derecede ucuzdur ... -

I 

---< 

Juvantin saç boyaları 
1. ·cıuz KANZUK eczanesi llboratımmannda hazırlaıum Juvantin -.ç 

1 1 n ınunr ''C zehirli maddelerden ta•• en iri olup uçlara tabii nnk-
1 o:i l>ahşcder. · • •• • 

.. , \" ANTIN saç boyalar.ı kumral ve siyah olarak iki tabii renk uzenne ter
tip l 'ılm~tir. Gayet tabii ve sabit olarak temia edilea renk y.ıbnmak, ter
i ı: e· ' atffı denize girmek suretiyle de çıkmaz. Eczuaelerde ve ıtriyat mağn-
7al 

Telefon : 3111 Acenta nca oıunur. niyor. Tuna limanlan lçin mal alacaktır. 
1 

k rdvnpuru _.]__ c ge-

s 
' 

f İ ere Rotte am, Amstel"Uiilll ve Ham-
ERV CE MAR r ME burg limanlan için yük alarak hareket 

FUAR MfiNASEBE'ıtTLE FEVKA.t.A.DE UCUZLUK ... 
!7$ KURUŞA llEZ.\RAN SANDALYE.. 

BASA• 
111~ Yl~MAZ 

MOBILYE 
KAB YOLA 

SANDALYE 
•ıı:şnsat 

~ KAVAftAR ÇABŞml No. 11 
PABB.IKASI: 

'l'ftti miizarede 8ec\e4mi civan Ak 
Eks sokaiı N'o. H 

İZllİR 
ataw •hiMcın n ~ hususi 

~bbuleder .. 
YENi IKAV:AFIARDA 11 a.....a. BASAN HİÇ YILMAZ MOBİLYA 

m&cS!Kscsi:. ~ m .. ililııM'ell bilônnm mo'ltib'a eşyası. ve ltilbam 
111Ücauenin kenti ......wıtı cıiln mdalye çefitleıiade nbbet kabul etms 
derecıel1e aaaJUk yapmap n beMr sandal)'etle Tirmi lteş broş iskmta etmek 
suretii)e 8d finJ"ll •fmelrta oY.p mcla17eltd 175 brap •t.uia brar 
ftn1iiinl AJlll •llfterileriae ..,,.. eder ... 

• . • • • • t .• ·•• .~ .. • ' . ıl ~ 

ROUMAllf edecektir. 

. DUR~R vapuru 2 eylnlde ~e- Suemlıa Orient IJnlen 
nıyor. Kostence. !Kalas ve Tuna liman- VİKİNGLAND motörU 22/8/ 939 tart-
ları için mal alacaktır. hinde gelerek Rottcrdam. Hamburg ve 

DUBOSTOR vapuru 30 eylıllde bek- Skand. , ,, ___ , __ i · .~ıt. alarak 
ı . .,..,.,,_.___ Kalas liman ınnV\:A üUMlll.lllll çın ~ ...... 
enıyor . .nı.Ancace, ve Tuna · • hareket edecektir. 

lan için m8l alacaktır. BARDALAND motörli 31/8/939 tari-

JORMSTOM VARBEll hinde gelerek Rotterdam. HambUfl ve r.ma LTD. $kandlnavya limanlan için yük alarak 
İNCDIORB vapuru 21 ağustosta hareket edecektir. 

Burgu, Vama, K&tence, Sulina ve Ka- BORELAND motörü 13191939 tari
las için hareket edecektir. hinde gelerek Rottenlam. Hamb.ırg ve 

Vapurlann hareket tarihleriyle DH· Skandinavya ve Norveç limanlan için 
lunlardald ~ acenta me.. yük alarak hareket edecektir. 
suliyet kabul etme&. SAGOLAND motörU 28/9/939 tari-

Daha fazbı tatsiltt 1çln ATA Ttm.k hinde gelerek Rotterdam. Hamburg Ye 
caddesi 148 No.da W. F. Bemy Van Der Skandinavya limanlan için yük alarak 
Zee ve Ş.. V apul' .ceotahllm mllraca- hareket edecektir. 

at edilıned rica olunur. ZEGLUGıl POLSKA. 
TBUFON : ZM'llztll 1ımnpanyan 

D 
LEV ANT vapuru !5'81939 tarlblnde 

et F o rene de gelerek An\"ers, Danzlg ve Gdynla 11-
manlan için yük alarek hareket ede-

0 a m ps ki hs - Selskab cektlr .. 

-~- SERVİCE MARh'IME 
COPEffRA.GElf Roumain Kumpanyası 

ON n~ GtlNDE BlR MUNTAZAIU PELEŞ vapuru l EYIUl 939 taıihlnde 
SERvisLER beklenmekte olup Malta, Cenova ve 

. ANİ Marsilya limnnlanna yfik ve yolcu ala-
ANVEB.S • BOTl'ERDAM • D • rak hareket edecektir~ 

MARKA - BALTIK - SKANDİNAVİA Hollanda Avusturalya 
S/s. ALGARVE Ağustosun son Hattı 

h~da yilk alacaktır. SPRİNGFONTEİN vapuru 30/91939 
TUNIS motörli EyUllUn birinci hafta. tarihinde ırAvusturalya ve Y~ni Zelan-

sında yük alacaktır. da limıınlan için yük alarak hareket 
SİCİLİEN motöril EylOlün üçüncü edecektir. 

haftasında yük alacaktır. N O T : 
• BROHOLY'. motörll ilkteşinin birin- İlfuıdaki hnrcket tarihleri ile navlun-

- • ci ha!tasmc:la yUk alacaktır. lardaki değişiklı1derden dolayı acenta
'[11!. Fazla ta&illt i.çiD Fev:i pap bukarm- IIU% mesuliyet kabul etn~~z. Daha fazla 

da No. 7 (Osmaııh Banknsa ittisalinde) t.afsllAt için fKtNct KORDONDA FRA
t. J. NAHUM acenteliğine müracaat TELLİ SPERCO \-apur acentasına mtı-

. . ,. . . . ... ·:· . :• 

-eıçAG' 
fn seri .sa kol/o rı 
ye~ 

~umu4atır 

edilmesl. racaat edilmesi rica olunur. 
1ELEPON : 33M 'l"ELEFON : !OM!!OOS 

lzmir Memleket 
• 

hastanesi baş 
tabibliğinden: 

lzmir Memleket hastahanesinde 60 lira ücretli m..Jcinistlik münhal
dir. isteklilerden kabul şeraitini Qğrenmek üzere her gÜn hastahane 
ha~ tabibliğine müracaatları. 

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

Kok kömürü ithalatçılarının 
nazarı dikkatine 

Türkiye Demir ve Çelik fabrikaları 
müessesesi müdürlüğünden: 

Fa.brikalanauzda istihaal edilen yüksek vuıfh kok kömürü mem
leketimizin kömür ihtiyacınm büyük bir kıamını temin etmektedir. 

Kok kömürü ithalatçılarının harice aİparİ§ vermeden evvel Türkiye 

Fuarda 
183 VE 184 Numaralı Demir ve Çelik Fabrikaları müe11esesi müdürlüğüne müracaat etme

lerinin menfaatlan iktiuımduı olduğu ilin olunur. 
Pavyona Ziyaret Ediniz 21 - 23 (1737) 

-...&:.ou:l.Wli.Jı:LeJIUU!di..JUllll ... ~~~~~~~~~~L-~~~~~~-=-~~=---=-=~:..:...=..:=-=-=-:..:..:.=~~~~~~~~ 



SAHiFE" 18 

Siyasi vaziyet birden bire 
Sovyet Rusya-Almanya ademi tecavüz paktı Moskova
daki lngiliz, Fran.sız tedafüi ittifakına mipi değil 
Sovyet - Alman paktına rağmen lngiltere bütün 

teahhütlerini harfiyen yerine 2etirecek 

Fon Ribbentro 
---=:.==ııılDI ......................................... ........ 

lngiltere bir 
Moskova a gidiyor 

ek a asyon neşretti 
Avam Kamarası yarın fev ala.de içtimaa çağırıldı 

Roma 22 (ö.R) - Dün akşam Ber
linde neşredilen resmi bir tebliğ, Alman 
ve Sovyet hükümetlerinin bir ademi ta
arruz paktı imza etmek için mutabık kal
dıklarını haber vermektedir. Almanya 
hariciye nazırı Fon Ribbentrop 2 3 Ağus
tos çarşamba günü (Bugün) Moskovaya 
giderek mezkur anlaşmanın imzası için 
müzakereye girişecektir. 

En büyük bir ehemmiyeti haiz olan 
bu haber, Alman - Sovyet ticari anlaş
masının imzasını müteakıp Moskova ga
zetelerinin tefsirlerini takip etmiş olan
ları hiç hayrete düşürmemiştir. cPrnvdn> 
cazetesi Rusya ve Almanya nrnsında im
ı:a edilen ticari ve kredi mukavelesinin 
iki memleket nrasında siyasi münasebet-

karşı bir dostluk hareketi olarak göste· 
riyorlar. 

Beynelmilel siyasetle alakadar diğer 

mühim bir beynelmilel hadise de Oslo 
konferansına mensup bitaraf devletler 
mümessillerinin yarın Brükse1de içtimaı
dır. Bunlar, Belçika, Hollanda, Danimar
ka, Norveç, lsveç, Finlandiya ve Lük
senburg dclegeleridir Bu içtimaın Oslo 
konferansına mensup devletler arasında 
normal toplantılardan biri olduğu be
yan edilmekle beraber Avrupanın şim-

ler havasının gergin olduğu bir sırada tn- ----~~....,,.. . .....,. 
hakkuk etmekle, ticari münaseb .. t1er· 
ıslah etmekle beraber siyasi münasebet· 
ler üzerinde de tesiri olması icap ede-;e 
ğini kaydediyordu. 

clzvestiya> gazetesi de yeni ticaret v 
kredi mukavelesinin Almanya ve Sov
yetler birliği arasinda İş münasebetlerin· 
de kat'i bir tebeddül olacağını beyan 
etmekte tereddüt göstermemişti. 

Sovyet Rusya ile Nasyonal sosyalist Al
manya nrasında hakiki bir ittifak mua
hedesi şeklinde gösterilmektedir. Bu pro
pağandn neşriyatının eğrisini doğrusunu 

ayırmak için gözler Moskovaya çevrilirse 
itiraf etmek lazım gelir ki çok büyük bir 
gizlilik görülüyor ve bunun bu derecesi, 
mutad diplomatik mahremiyet derecesi
ni aşarak buna muhatap olanların izzeti 
nefsine oldukça dokunacak bir itimadsız
lık şeklini alıyor. Bununla beraber Mos
kovadan gelen haberleri sırasile takip 

mohafilince temin olunduğuna göre Fon 
Ribbentrop'un yarın sabah Rusya ile 
ademi taarruz paktı akdi için Rusyaya 
gelmesi, hala Moskovada lngiliz ve Fran· 
sız askeri heyetlerile taarruza karşı mu• 
kavemet teşkilatının hazırlanması için 
cereyan etmekte olan müzakert>lerin de
vamı ile asla gayri kabili telif değildir. 

Böylece, Berlin ve Moskovada hadi
senin ayni suretle tefsir edilmediği ve 
Alman hükümetinin umumi bir ihtilaf 
fikrile endişeye düşen Alman milletine 

Moskovada Kızıl meydanda bir askeri merasim 

Bununla beraber Alman - Sovyet paktı• ile Gönig~berge uçmuştur. Haricİ18 ::;; 
nın aktedileceği haberi Varşovada heye- rı ve maiyeti geceyi KönigsberfCe "":_~ 
can husule getirmemiştir. Paris ve Lon· rerek yarın sabah Moskovaya 'balP'""~ 
drada da olduğu kadar Varşovada da edeceklerdir. ,; 
haberin sükutla karşılanması bu üç hü- Moskovada, Fon Ribbentrop 'f8 j)I 
kümet merkezinin teşebbüs kudretini el- yeti Avusturyanın ilhakından ~ 
lerinde muhafaza ettiklerini göstermek- man mülkil olan eski Avusturya ~ 
tedir. Bu paktın imzası kararının, büyük hanesinde ikamet edeceklerdir.~ 
Avrupa meselelerine karşı Polonyanın tır ki, Fransız ve lngiliz askeri h ~ 
hattı hareketini asla değiştirmediği Var- erkanı da bu binaya bitişik olan h 
şovada kaydedilmektedir. konakta ikamet ediyorlar. ~ 

Polonya gazeteleri diyorlar ki: Polon- Alman heyeti 32 kişiden Jll d 
ya istiklalini müdafaa karannı azimkfı· tir. Bunların arasında hariciye ıı~ 
rane muhafaza etmektedir. Bundan daha matbuat servisi reisi B. Şmit te ~ j, 

Bu çok manidardır, zira B. HitleJ'lJl kat'i bir beyanat tasavvur edilemez. 
Budape§te siyasi mahfilleri ise bu me

selede ltalyanın vaziyetinin ne olacağı
nı dli§ünmcktedirler. Buradaki kanaate 
göre, Alman - Sovyctp aktının imzası 
vaziyetin gerginliğini izale edebilecekse 
de hfidiselcrin bundan sonra ne şekil 
alacai:,'1 ve bugünkü Alman - Sovyet mü-

manyada bu mülakatı en büyük bit ~ 
paganda ve reklam mevzuu yapnıa1' 
tcdiğini göstermektedir. 

Berlin Sovyet maslahatgüzarı ~ 
Sovyet hükümet merkezinde yap ......... 
müzakerelerde hazır bulunmak uP"'

Moskovnyn hareket etmiştir. 

~ nascbetlerinden ne gibi neticeler doğa
Londra 22 (Ö.R) - MuahJefet ,tJJf 

vekili B. Artilr Grinvood öğ)eclen.-; 
Duvning Strite giderek başvekiD 
dakika ziyaret etmiştir. MtilAkat ~ 
sında parlamentonun içtimaa da 

cağı endişe ile soruşturulmaktadır.. Bu 
diplomatik tezahürün ehemmiyetini 
nzımsamamakla beraber, şümulü muay
yen ve mnhdut olacak böyle bir pakt 
hakkında, metni malfun olınadıkçn, kat'i 
hüküm yürütmek muvafık görülmiyor. 

Romanya da bu yeni vaziyetin inkişa
fını dikkatle takip etmektedir. Ameri
kaya gelince hariciye nezareti heniiz res
men ~ktın akdi tasavvurundan haber
dar olinadığı cihetle resm1 bir ihbar vu
kuuna kadar tefsirden içtinap etmekte
dir. 

mevzuubahis olmuştur. •Pres ~ 
şin n in istihbaratına göre kabiDıeııiJl J. 
leden sonraki içtimaında bqvekil 
Çemberlayn avam kamarasııım :; 
şcmbe günü lçtimaa davet edlb uO 
muvafık görmüştür. Parlameıl~.ı 
Perşembe günU toplanması muhWJP
addediliyor. 

Sovyetler birliğinin Sovyet kongresi
nin 3 üncü devresinde B. Molotof bey
nelmilel vaziyet ve Sovyet Rusyanın ha
rici siyasetinden bahsederken bilhasr 
Almanya ve Rusya arasında ticari mü
badelelere ait müzakereler üzerinde israr 
etmişti. Bu görüşmelerde, iki memleket 
arasındaki siyasi gerginlik sebebile bir 
çok zorluklar baş göstermişti. Bu müza
kerelerin tam bu anda mesud bir netice
ye varmış olmasında bedihi bir man:a 
vardır. Bugünden itibaren Sovyet Rusyn 
ve Almanya arasındaki münasebetlerde Alma nyada asken hazırlıklar son dereceyi buldu 

Nihayet Isviçrede Bal şehrinde çıkan 
cNasyonal Zaytung> gazetesinin şu tef
siri manidardır: 

Londra 22 (Ö.R) - İngiliz amele~ 
tisi milli konseyi beynelmiJel ~.;i 
tetkik için yarın toplanacak ,,. .. ~~ 
grubu da Perşembe günü içtima ..,..
tir. 

yeni bir devir açılmıştır. diki vaziyeti dolayısile bu devletlerin bi- edelim: 
Roma 22 ( ö.R) - Moskovada fU taraflıklannı nasıl muhafaza edecekleri- Moskovada ecnebi mahfillerin öğren· 

tebliğ neşredilmiştir:, Sovyet Rusya ve ni ve harp halinde İaşe ihtiyaçlarını nasıl mek istedikleri şudur: Ademi tecavüz 
Almanya arasında ticari ve kredi muka- karşılayacaklarını tetkik edecekleri tah- muahedesi mukabilinde Almanya tara
velesinin akdini müteakıp iki memleke- min ediliyor. iştirak eden devletlerin ha- fından Sovyet Rusyaya ne gibi teminat 
tin siyasi münasebetlerini islah meselesi verı"lmı"Qtı"r. Ve keza Rusların da kendı" rici siyasetlerinin gözden geçirilmesi ve ,.. 
ortaya çıkmıştı. Bu husustaki fikir teati· mutlak bitarafük siyasetlerinin teyidi de hesaplarına verebildikleri garantilerin 
]eri esnasında her iki tarafın aralarındaki muhtemeldir. Baltık devletleri esasen bu mahiyeti nedir) Keza bu garantiler iki 
gerginliği azaltmak ve harp tehdidini mahiyette bir deklarasyon yaptıkların- büyük devlet arasında bulunan diğer 
bertaraf etmek İçin bir ademi tecavüz dan bu suretle bitaraf mıntaka Avrupa- memleketlere ne mikyasda taalluk et-
paktı akdetmek İstedikleri müşahede nın bütün ııimal kısmını kaplamış ola- mektedir) 
edilmiştir. Bu hususta müzakeratta bu
lunmak üzere Alman hariciye nazın Fon 
Ribbentrop Moskovaya gelecektir. 

Berlin 22 (ö.R) - Fon Ribbentrop 
yarın Moskovada bulunacaktır. Alman 
siyasi mahfilleri ademi tecavüz paktının 
yakında imza edileceğini ve Fon Ribben-
tropun yarın Moskovaya varır varmaz 
B. Molotof tarafından kabul edileceğini 
ümid ediyorlar. 

Roma 22 (ö.R) - ltalyan gazeteleri 
Alman • Sovyet ademi tecavüz paktı 

aktedileceği haberini memnuniyetle kar
oılayarak çenberleme siyasetinin tama
mile yıkılacağını ümit ediyorlar. Zira 
Rusya büyük demokrasiler tarafından 

çemberleme siyasetinin temeli telakki 
ediliyordu. Vaziyetin tamamile değişme
si lngiltere ve Frnnsaya yanlış kağıda pey 
sürdüklerini bir daha gösterecekmiş. 

ltalyan gazeteleri Sovyet - Alman pak
tının faşist ltalya tarafından ihdas edilen 
bir sistemi tamamladığını yazıyor. Ve 
Sovyet Rusya aleyhinde daha düne ka
dnr yaptıkları hücumları unutarak Ital
yanın Sovyet Rusya hükümetini tanıyan 
birinci Avrupa devleti olduğunu, Feşist 
hükümetinin Sovyet rejimini 7 Şubat 
1924 tarihinde tasdik ettiğini, 22 Eylul 
1932 de Rı:sya ile bir dostluk ve ademi 
tecavüz paktı akdettiğini, 7 Şubat 19 39 
da hunu yeni ve dahn vasi bir ticari an
laşmanın takip ettiğini yazarak Sovyet 
Rusy.:ı hesabına in :ı edilmekte olnn bir 
kruv zörün teslimi i de bu memlekete 

caktır. 

Paris 22 (ö.R) - Alman ve Sovyet 
hükümetlerinin bir ademi taarruz paktı 
akdine hazırlandıkları haberi bila şüphe 
göz boyatıcı bir mahiyet almıştır. Alman 
gazetelerinin tefsirleri bunun delilidir. 
Şimdiye kadar en büyük bir sükunet ve 
tam bir ıoğukkanlılık göstermiş olan de
mokrat memleketler haberden dolayı ııa
şırmış gibi göründüklerinden Berlinin 
oyununa kapılmamı,lar ve kuvvei mane
viyelerini hiç bir suretle zayıflatmamış

lardır. 
Alman propagandasının sansasyonel 

bir hadise şeklinde gösterdiği bu haber 
haf talardan beri yapılmakta olan sinir 
harbının bir kısmıdır. Bu tuzağa düııme
mek demokrasilere ait bir işdir. 

Hudiseler çok vahim olmasa Alman 
gazetelerindeki makalelerin gülünçlü ta
rafı gösterilebilirdi. Nasyonal sosyalist 
partisinin resmi gazetesi cZamanın ve 
bir çok ananelerin yarattığı dostluğa ve 
harici siyasette müşterek esaslara müste
nid bir anlayış siyaseti onlarca seneden 
beri takip etmiş olan iki milletten> bah
sederken ciddiyetini muhafaza etmek 
güçtür. Bir kaç gün evvelisine kadar 
Sovyet Rusyanın Almanya için tabii düş
man olarak gösterildiğini Alman umumi 
efkiirile bundan daha güzel alay edile-
mez. 

Diğer taraftan Berlinde, henüz akte
dılmi, olmıyan ve ne mahiyet alacağı da 
h ili olmıvan bu ademi tecavüz paktı 

Şurasını kaydetmek icap eder ki, Mos
kovada çok kat'i bir lisanla salahiyetli 
Sovyet mahfilleri tarafından ıu cihet tas
rih ediliyor: Her ne kadar Sovyet Rusya 
Almanya ile bir ademi taarruz paktı ak
dini arzu ediyorsa da hiç bir suretle bir 
taarruza yardım paktı akdine razı olmı-
yacaktır. 

Keza ıu noktaya da işaret olunuyor: 
Sovyet Rusya tarafından ıimdiye kadar 
Estonya, Polonya, ltalya gibi memleket
lerle aktedilmiş olan mümasil ademi ta
arruz paktlarında daima fu madde var
dır. cYüksek ôkid taraflardan birisi di-
ğer bir devlete taarruz ettiği takdirde, 
diğer yüksek &kid taraf evvelceden ihba-
ra lüzum olmaksızın ademi taarruz pak
tını feshedebilir.> Bu maddenin Alman
ya ile aktedilecek ademi taarruz paktına 
da ithal olunması çok muhtemeldir. 

ikinci haber ııudur: Sovyet mnhafi
linde işaret edildiğine göre, Danzig, Ko
ridor ve diğer Polonya arazisi üzerinde
ki Alman müddeiyatı meselesinin bu 
paktın akdile hiç bir alakası yoktur, Ve 
Sovyet Rusyanın taarruza yardım edici 
bir pakt imzasına asla razı olmıyacağı 

tekrar edilmektedir. 
Şu cihet de hatırlatılıyor: Daha 19 34 

senesinde, Hitler iktıdar mevkiine çıkar 
çıkmaz. Sovyet Rusya böyle bir ademi 
taarruz paktı imzasını teklif etmişti ve 
o zaman bir anlaşma husulüne, ancak 
Almanyanın muhalefeti mani olmuştu. 

Üçüncü telgraf: Sovyet seliıhiyettar 

inandırmak istediği ittifaktan çok uzak 
bulunulduğu tezahür etmektedir. 

Romadan gelen ve her halde tarafgir
lik uyandırmıyan haberde Almanlar pro
pagandasının yaratmak istediği şevki ta
dil edici mahiyettedir. Romadan alınan 
telgrafın metni ıudur: 

öğleden sonra Roma ecnebi mahfil
lerinde deveran eden haberlere göre Al
manya ve Sovyet Rusya arasında ademi 
taarruz paktı projesinin ııu üç maddeyi 
ihtiva edeceği zannedilmektedir: 

1 - Yüksek akid taraflar birbirine 
taarruz ctmemeği taahhüd ederler. 

2 - ikisinden birisi taarruza .uğrarsa 
diğer taraf bitaraf kalmağı taahhüd 
eder. 

3 - Yüksek lkid taraflardan her bi-
ri, diğer tarafın üçüncü bir devlete taar
ruzu halinde ademi taarruz paktını her 
an feshetmek hakkını muhafaza edecek-
tir. 

Bu üçüncil madde son derece mühim
dir ve hatırda tutulması icap eder. Al
manya tarafından istenilen ve eski tav
rına muhalif olarak bu memleketi Rus-
yaya karşı yalvarıcı mevkiine koyan bu 
pakt hakkında Berlinde neşredilen ha
berler kendi haya1lerine inanmak mahi
yetindedir. 

Bu sırada Almanyanın Polonyaya kar
şı müddeiyatı artmaktadır. Salahiyettar 
Alman mahfi1lerinde elde edilen malu-

cAlmanyanın Sovyet Rusya ile mü
nasebetlerinde müstedi vaziyetine düş
tüğü ve mihver ortağı Mussolini ile ihti
yatkfu- ve kurnaz Japonyanın hissettir
meğe başladıkları münasebetsiz tazyik
ten kurtulmak maksadını takip ettiği 
Aşikfu-dır. 

En dikkate şayan reaksiyon yine Ro
ma ve Tokyodndır: Italyan resmi mah
filleri Alınan müddeiyatını tatmin et
mekle beraber sulhu muhafaza edecek 
mahiyette gördükleri bu hadiseden 
memnun gibi görünüyor. Fakat Tokyo 
hiç hoşnut değildir. Berlin sefirini, Rus
ya ile akdedilecek ademi tecavüz paktı
nın şümulü ve Almanyanın Anti-komin
tern paktına hfilA ne kıymet verdiği hak
kında Alınan hükümeti.nden müstacelen 
izahat istemeğe memur etmiştir. 

Eyi haber alan Japon mahfillerince 
teyid edildiğine göre, Japonyanın Avru
pnya karşı siyasetine ait bütiln plhıları 
baştan başa değiştirmek zaruretine Ja
pon kabinesi müttefikan kail olmuştur. 
Hariciye nazın tarafından 5 Haziran 
mukarrerntına müsteniden Anti-komin
tern paktının takviyesi için hazırlanan 
ve imparatorca tasvip edilen plan artık 
terkedilm~ telakki edilebilir. 

Japon hariciye nazırı B. Arita öğle
den sonra Berlin sefiri general Ostima
dan bir rapor almıştır ve derhal gidip 
başvekil Iranoma ile görüşmüştür. 

Moskova 22 (Ö.R} - cTao ~ 
Alman - Sovyet müzakereJeriııiD ,_ 
celenmesi için biraz zaman ge9111~ 
zaruri olduğunu kaydetmektedir. ')jof'" 

kova gazeteleri Fon RibbentropUll ~ 
reti haberini tefsirsiz neşre~ 
Haber csokak adamı> için bir dariJe 
muştur. Ekçenc telgraf ajans~. ~ 
kovadan bildirdiğine göre sa]lllJ1"'-:_ 
Sovyet mahfilleri Almanya il~ .. ~ 
Fransa ve lngiltere ile tedafüi ltUIJI-::. 
mani olamıyacağı noktasında wtar # 
yorlar. 

Londra 22 (Ö.R) - Ingiliz ~ 
namına bu akşam bir deklAruyOll 'flllll' 
redilerek Perşembe günü için ..._.-__:: 
marasının içtimaa çağırıldıjı ft .sr-
ğın müdafaası için bir kanun~ 
derhal meclise verileceği haber 'f 

rek bazı ihtiyat tedbirleri ve b11 ;:. 
yanda bir takım maddelerin ~.~. 
rine ambargo konulduğu bildJrllDll"~ ~ 

Bu deklarasyonun Rusya ve ~ 
arasında bir ademi taarruz paktı ..
lhtima1inin lngiliz noktai nazarını ; 
değiştirmediği tasrih ediliyor. ~ (8tlf 
yaseti bir çok vesilelerle açıkça~ 
edilmiştir. Deklô.rasyon bilha§& p 
renin btitün taahhütlerini taınarni~: et-
hususundaki azim ve .kararını teY1 
mektcdir. 

-*-
Japon gazetelerine gelince, hadise 

mata göre, Lehistanc:. karşı vaziyetin sü- hakkında dilsiz durmaktadır. Buna ait 
ratle inkişafı tahmin edilmektedir. Bu- hiç bir makale yoktur. Yalnız resmi gö
nunla beraber Almanya mevcut muka- rüşlere tcrccman telakki edilen cNişi AMERİKA.. j'&f Jlf 
vemetleri hesaba katmağa mütemayil bu- N~i• şunu yazmakla iktifa ediyor: DA VE!' EDİLMEM .., aerf 
lunmaktadır. Alman müddeiyatı Danzig aSovyet _ Alman paktı Anti-komintern Vaşington 22 (AA) - Gazete<: ()tlo 
ve Koridorla birlikte mühim Alman ekal- sistemin ihlali mahiyetinde olabilir.> kabul ettiği esnada Amerikanın kleıİ 
liyetlerini jhtiva eden bütün araziye ga- Berlin 22 (Ö.R) - Hariciye nazırı devletlerinin Brükselde ak.ted~e h•k .. 
mil bu1unmaktadir. Gerek Polonya, ge- Fon Ribbcntrop bu sabah Berştesgaden- kongreye davet edilip edilaıedii• erı• 
rekse Si1ezya bunların şümulü dahilinde- de B. Hitler tarafından kabul edilmis kında sorulan suale Summer Welle• ııı sıla 
d . B hf'11 d b 1 1 h 11 Sal b d k ğl d r· · · M ·ı yh bunu ır. azıma ı er e u mese e erin a i ve sonra z urga gi ere ö" e en son· ı cevap vermıııtır. uma. e. tçik_., 
için Almanya ve Polonya arasında ihti- rn tayyare ile Berline hareket etmiştir. beraber Amerika hükümetinın Be .. 
laflı mıntakalarda ahalinin yığın halinde Burada bir saat kadar duran ve bazı nın bu teşebbüsünü büyük bir .Jak-
mübadelesi tasavvuru vardır. dosyaları alan hariciye nazırı tayyare ka ad " nı ilave etmi -- -- _.._. ..... - "'" ........ ,.,..~ . 


