
...-:4 . GAZI BULVARI ıZMlR • 44 No. 10216 Kırk Beşinci Yıl 
1 lmtiyaz ıahibi: ŞEVKET BiLGiN 

Bqmuharrir ve umum! neşriyat mUdUril: 

FIATI ($) KURUŞ!'UR 2t Apstos -~rşe~ 1939 

• HAKKI OCAKOcLU 

ABONE ŞERAiTi 
on AM MODDrtt 'l"il.rkiye için Hariç iCkı 

.,,.,... • . • • • • ••• •• J400 JtOO 
Aile C1.,111t ............... 750 JISO 

Günü ıeçmİf nüabalar ( 2S) inırU§tur. 1 T E L E F O N : 2697 

U&n minderecatından ıazetemiz meauliyet kabul etmez. 

lzmirden ayrılırken 
Ticaret Vekilinin beşaret haberi 
lngiltere hususi takasla üzüm ve incir alacak 
8. Cezmi Erçin'in 

Gazetemize beyanatı 

•••••••••••• Vekil. • ••••••••••• 

Dün Borsada müstahsil ve 
ihracatçılarla güzel bir hasbi. 
hal yaptı. ihraç maddelerinin 
iyi bir f iat seviyesinde satıl
ması için acil tedbirlere teves
sül edildiğini söyledi. 

................................... ••••••••-• .... •........... Ticaret vel..-ilimiz dün lZTnirde n ayrıl.rken 

Fuarı hükümet adına açmı~ olan sayın ler yaparak ihracat mevsiminin ba~lama- haz olunacak tedbirler hakkında bütün \bula hareket etmiıt ve merasimle teşyi 
Ticaret Vekilimiz B. Cezmi Erçin Mani- sı münaaebetile harici ve dahili siyaseti- alakadarları ikaz ettikten, direktifler ver- edilmiştir. 
ıa ve lzrnir bölgelerinde mühim tetkik- mizde takip edilecek hattı hareket, itti- dikten sonra Ege vapuru ile dün han- - SONU 6 iNCi SAHİFEDE -

- • • • 
pıyasası lhrac mad-, 

delerim iz 
Yeni ıncır 

- --1:-- -
Hakkmda alınan 
kararlar bütün endişe
leri dağıtmap kilidir . 

HAKKI OCAKOOLU 

8 -11 kuruştan 6500 r.u va 1 
---'-&·---

BugOn 
--&

Beynelmilel aiyasi vaziyetlerin ar- Ü zÜm piyasası 
zeylediği zaruretlere uygun bir şe-

I ]dide, dış ticaretimize yeni istikamet- açılıyor 
ler vermek ]üzumu hası] o1duğunda 
şüphe yoktu. --&--

Daha lngilizlerle ilk prensip an- Yeni mahsul incir piyasası dün öğle-
)aşmasını yaptığımız giindenberi ik- den sonra saat on beşte borsa binasında 
tısadi münasebetlerin siyasi dostluk- ihracat tüccarları ve müstahsil arasında 
)ara müvazi olarak inkişaf ettirilmesi yapılan görüşmeleri müteakip açılmış
liizım geldiği noktasında israrla dur- tır .. Bereketli bir yılı idrak eden incir 
duğumuz malumdur. müstahsillcrine ve ihracat tüccarlarına 

Türk - Fransız, Türk - ln~iliz ti- iy işler temenni ederiz. 
caret anlaşmalarının geçikmesi ihra- Sabah saat on bire doğru tüccarlar 
cat mevsimine girmiş bulunmaklığı- borsa binasında toplanmışlar ve vekilin ~
mız ihraç meddelerimiz için çok hak- teşrifine intizar eylemiştir .. Ticaret ve
lı olarak bazı endişe lcr izharına yol- kiliyle yapılan hasbihal, bilhassa ihracat --------------

_ al satıldı 

açtı. tacirlerini tatmin edecek mahiyette idi. 
Bu endişelerin tesiri altında bu yıl Serdedilen endişelerin yeri olmadığı ve 

alivre satışlar yapilamadı. hükümetimizin ihraç maddelerinin sü-
F akat Ticaret vekilimizin Fuarı rümünU teminen müsbet tedbirler al

açarken söyledikleri sözler çok kuv- mak üzere bulunduğu anlaşılnuştır. Bil
vctli idi. hassa incir ve UzUmün İngiliz hususi 

50 tayyare 
ihraç :maddelerimizin sabşında is- takas hükümlerine itlial edilmiş olduğu 

tihsal masraflarını ve bunları yetişti- hakkında ticaret vekilinin tebşiratı pi
renlerin geçimlerini karşılayacak bir yasada müsbet bir tesir icra eylemiş ve 
fiyat seviyeainin behemehal temin incir piyasasının hemen açılmasını te
olacağı yolundaki teminat göniillerc min eylemiştir. 

Dün sabah lsntanbula 
bombalar savurdu 

ilk inşirahı vermişti . Öğleden sonra saat 13.30 da borsa bi-
Bay Cezmi Erçinin iki ~ün zarfın- nasında devam eden görüşmelere alıcı 

da bir taraftan müstahsiller ve tüc- ve satıcılar iştirak eylemişlerdir. 
carlarla temasforına devam ederken - SONU 2 İNCi SAHİFEDE -
diğer taraftan alınması gereken ted- - -~ - - - --- -

Bu ikinci tecrübe de büyük bir 
muvaffakıyetle netice verdi 

birleri telefonla takip eylemesi, en 
kıaa zamanda verilen teminatın mü
eyyidelerini de bizlere yetiştirmeğe 
kafi geldi. 

$u dakikada üzüm ve incir piya
aalan için hiç bir endişenin varid bu
lunmadığını, fiyat seviyesinin mu
hafaza edilebileceğini söyliyebiliriz. 

Şimdiye kadar yapılan müteaddit 
nisbetlere rağmen lngiltere, üzüm, 
incir ve fındığın takas listesine itha
line muvafakl'.~ eyl .. miyordu. Şu ka~ 
dar vnr ki, Türkiye - In~iltere pren
sip nnlaşmalanndn iki rocmkk"!t ara
ııııdaki iktısadi ıoünasebetkrin inki
tafı imkanlarma ait tedbir!~ıin alın
ması lüzumund" ittifak edilmişti. 

Bu lüzum ve zaruretle ileri sür
Clüğüm üz talepleri:-nizin şimdi kabul 
olunduğunu miişahede ediyoruz. 

Tica ret anlaşması müzakereleri 
intaç edilmeden, üziim, incir ve fın
dığın takas usuliinr- t "'bi tut ıı lnıasma 

SONU 2 1NCİ SAHİFEDE -

HAKKI OCAKOGl.U 

İstanbul, 23 (Hususi) - Bu sabah sa- -----~~~r::;~~,-,;ını• 
at dokuz buçukta İstanbul üzerinde 
göründüler .. 

Elliye yakın ağır hafif bombardıman 
tayyarelerinin hedefini Eminönü teşkil ..,...1~«'!' 

~tm~c;tir. Bomba atılan yerler Aksaray, 
Beyoğlu, Tophane ve Üsküdar mınta-

1.-. kalandır .. 
., Tayyarelerin faaliyetleri ile birlikte 
... müdafaa ekipleri çalışmağa başladılar .. 
~ Gazla bayılan iki itfaiye neferi tedavi 

için hastaneye kaldırıldı .. Bahçe kapıda 
bir dükkana yangın bombası isabet etti. 
Tramvay teli koptu ve derhal tamir edil
di.. Eminönünde muhtelif yerlere mef-

\ ruz bombalar diiştil .. Bunlar büyük gü-
-- , ' rültülcr çıkardılar. Dwnanlar neşretti-
. · '.k N Ieı:·· Denemeleri Eminönünde Mısır as-
~~?! keri heyeti de takip etti. 

, ~ ~ : Hava genel kumandam Hüseyin Hüs-
nü Kılkış bütün mınttı.kalan teftiş etti. 
Başvekil Dr. Refik Saydam, Dahiliye 
\ ekili, vali Emin önünde tecrübeleri ta
kip ettiler.. Bu sırada mefriız bir yaralı 

- SONU 3 tl'Nct) SAHİFEDE -

.. Jollil!rÇ-., 

Mmr Asken Heyeti reisi 

Fuarımızı 
3 Günde 

96.362 kişi gezdi 

-------' 
Belçika Kralı 

Dftnya sulhu l~tn ______________________________ ;;;.. ______ _ 

istimdat ediyor -
Vakit dar 

--,;.. --
Korkunç bir harp
le kıt'amız intihar 
mı cdccektır? 

-*-Daha silah patlamadan 
bile dünya bir ekono· 
mUt yıkılış manzarası 
arzediyor ... 

Bu istimdat sesini Alınan radyoları 
Alman milletine dinlettirmediler · 

B. Çcmberlayn 

Ha lif aks 
Lordlar ~{aınarasmda 
Sovyet • Alman paktın· 
dan doğan yeni vaziyet 
hakkında beyanatta 
bulunacak... 

Ribbentrop 

B . Molotof 

Hit .. erin 
sert cevabı 

Almanya, yörttdttlti 
yoldan ve menlaatlerl• 
nln mtldalaasmdan 
asli vaz geçmiyecek.. 

Çenıberlayn 
Bugün Avam lıamara
sında vaziyeti izafi · 
edecelı ve muhalif 
mebusların suallerine 
cevap vP.receıı ... 

Moskovada 
lngılterenin 
Berlin sefiri 

l'ayyare Ue Berıtesga. 
dene gldePelı Hltle•e 
J1111111z delıldrasyonu 
He bir melıtup verdL 

B. Ribbentrop 

Yeni A.sır 45 yaşında 
Y~ni ~ıır bu~.45 ya•ına girmiş~İr. Seli.nikte ille ~ntişara bq. 

!adıgı gunden bugune kadar tertemız bir hayata ıahıp bulunuşu 
ınkıla~ hareketlerinde ön safta yer ahtı, daima ileri fikirleri~ 
müdafi ve mürevvici bulunufu ve karilerini tatmin hususundaki 
titizliii ve ha11aıiyeti «YEN ASIR» ın bugün elde ettiii büyiik 
muvaffakıyetin bat ıırlarındandır . 

. ~ YENi ASIR», bu rolda yijrüm~kte. devam ederken Jlazetemi
zı ılk ~ranları. ıay~ı ıle !Ular v~ tımdıve kadar olduiu aibi bun
dan boyle de 5ızdıg.1 te!Dız nef!.•Yat Y!>lunda devam edeceiini ve 
ııarı olan ( Ç~~·~etın ve Cumhurıvet eaerlerinin bekc:iliiini) 
yapmak vazıfeıını bır namus ve feref borcu bildiiini bir kerre 
daha tekrar ~ylemekte~ en büyük bahtiyarlıiı duyar. 
Yarım asra yakın hır zamandanberi karilerinden daima en 

bü~k v.~faki.rlık ve sadakati görmüt olmakla iftihar eden 2aze
temı~ T u!~ m~tbuatı _içinde kendiıini vat itibariyle en eski fakat 
n~~rıye.~ ıti~arıyle daıma en genç ve en zinde olarak yaşatan aev
gılı karılerıne te,ekkürü de bir borç bilir. 

----------
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$EHiR HABERLERi lhr.ac mad-.., 

Jel.erimiz 
General Cemil Taner 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ sABiFEDE -



Harp yakın gibi 
Hazırlıklar her tarafta artık 

son haddini buldu 
Fransa Almanyadaki tebalarına 

Almanyayı terketmelerini tavsiye etti 
sevkediliyor· lngiltere 

zabitlerin iz.inleri 
örgülere elektrik verildi 

Alman motörlü kıt' al ar 
tedbirler aldı- Belcikada 

Leh hududuna 
fevkalade 

kesildi. 
askeri 
Malta 

• 
adasındaki tel 

Londra 22 (ö.R) - Fransanm Berlin 
ıefiri Almanyada bulunan Fransızlara 
derhal bu memleketi terketmelerini tav
llye etmiştir. 

Londra 23 (A.A) - Manchester Gu
Ddian gazetesinin bildirdiğine göre Ber
lin civarında buluııan motörlü kıtaların 
büyük bir kısmı Pazartesi ve Salı günle
n Polonya hududuna doğru hareket et.. 
ınişlerdlr. 

Bohemya, MoraVYa, Slovakya ve 
Avusturyada askeri hareketler göze 
Çarpmaktadır. 

Bu gazete şunları ilave ediyor: 
Polonyaya ltıır§ı açılacak bir harpte 

Çeklerle bir uzlaşma temin etmek üze
re Almanya hükümeti Çeklere bir hür
riyet garantisi veren bir kararname ha
zırlamaktadır. Bu kararnamenin sara
haten demagojik bir mahiyette olduğu 
IÖylenmektedir. 

Londra, 23 (Ö.R) - Almanyadaki ec- velki vaziyetindedir. İngiltere ve Fran
cebi muhabirler muazzam askeri hare- sa dünyanın her noktasında sulh mü
ketler kaydediyorlar. Bunlar bilhassa zakeresi arzusunu göstermişlerdir. Eğer 
Polonya hududu istikametindedir.. Bu- bu teşebbüsleri akim kalırsa Almanya
rada 70 fırka toplannuştır. Berlin civa- nm askeri harekette ısrarı dolaY'siyle 
rmda durmakta olan motörlü kuvvetler olacaktır.. İngiltere sulha kapıyı açık 
de Leh hududuna hareket etmişlerdir.. tutmakla beraber harp halinde aslö yal
almanyanın muhtelif mmtakalarmmüze- ruz kalmıyacaktır ... 

rinden uçuş menedilmiştir. Şarki Priis- Yeni Zeand paramentosundaki müza
ya üzerinden ecnebi tayyarelerin geç- kerede c Yeni Zeland• başvekili Yeni 
mesi yarın öğleden itibaren yasaktır. Zeland tehlikeye maruz kalırsa her insan 

hayatının, her Peninin, her santimetre 
Londra, 23 (Ö.A) - Bütün impara- murabbaı toprağın milli müdafaaya tah

torluk tehlikeye karşı ana vatan etra- ıiı edileceğini bildirmiıtir. 
fı.nda birleşmiştir. Cenubi Rodezya par-

lamentosu önümüzdeki pazartesi günü Londra 2 3 ( ö.R) - Parlamentonun 
fevkalAde içtimaa çağırılnııştır. İngiliz yann fevkalade olarak içtimaı hakkın
parlamentosuna arzedilecek fevkalade daki resmi ilan bugün neşredilmiştir.Fev 
salahiyet kanununa benzer bir kanun kalade salahiyet kanununun yarın öğle
kabul edecektir. den sonra her üç kraetinin yapılması ve 

Avusturalya başvekili demiştir ki : ak,am kanun kuvvetini alması muhte-
Brüksel 23 (A.A) - Zabitlere verilen Avusturıılya ihtiyaç halinde İngilterenin meldir. Hükümet tehlike halinde icap 

hinler iptal edilmiştir. Bununla beraber yanında y68lmak azmindedir. Avustu- eden her tedbiri almak üzere en geniş 
mezun efrad vazife b~ çağırılmamış- ralya namına tereddütsüz beyan eder)n salahiyetler talep etmektedir. 
tır. ki bir imtihan devresinde, İngiltere bir 

harbin de)j)jğinden ve haksızlığından sa

Lavalette 23 (A.A) - Royter ajansı kınmak için sarfettiği takdire seza gay
Londra 23 (AA) - Resmen bildi

rildiğine göre Kral bugÜn öğleden sonra 
Londraya dönmüştür Ve yann sabah 
Bukingham earayında kralın riyasetinde 
saltanat meclisi akdolunacaktır. 

bildiriyor: 
Malta adası etrafında tesis edilmiş olan 
dikenli tel hatlarına bu geceden itibaren 
elektrik cereyanı verilmiştir. Bütün 
müdafaa hizmetleri her ihtimale karşı 
hazır bulunmaktadır. 

retlerde bizi kendisine her suretle mü
zahir bulacaktır. Fakat bu büyük gay
ret akim kalırsa İngiliz milletinin yanın
da olacağız. Bunun böyle olmıyacağını 
sananlar meşum bir hataya düşmüş 

olurlar. Avusturalya aynen 25 sene ev-

Londra 23 (ö.R) - Milli müdafaa 
komitesi reisi bu sabah Londrada toplan ... 

m1'bT. 

F. Ribbentrop Moskovada 
Sovyet mahfilleri paktın asla tecavüze 
yardım paktı olmadığını söylüyorlar 

Moskova 23 (Ö.R) - Alman harici-ı rinde ve faydahdır. 
ye nazırı Fon Ribbentrop bugün tayya- Sovyet mahfilleri, SoVYetler birliğine 
re ile buraya gelmiştir. Tayyare istas- komşu küçük devletlerin korkularının 
yonu Alman - SoVYet bayrakları ile do- manasız olduğu fikrindedir. Çünkü Sov
nanmıştı. B. Molotof B. Ribbentropla yetler birliği bunlan bugün Almanya 
görüşmüştür. Alman hariciye nazırının ile anlaşmasına kurban etmek niyetin
M:oskovada ne kadar zaman kalacağı de değildir. 

bentrop ilk önce sabık Avusturya sefa
rethanesine giderek öğle yemeğini ye
miş ve müteakiben müzakereler başla

ımştır. B. Molotofia Alman hariciye na
zırı arasındaki mülil:atta Almanya se
firi ile hariciye komiser muavini Potem
kin de hazır bulunmuşlardır. 

ve ne zaman Berline döneceği henüz 
belli değildir. 

Moskova 23 (A.A) - Fransız ve In
giliz askeri heyetleri dün SoVYet heyeti
le toplantı yapmamıştır. Heyetler Krem
lin müzesini gezmişlerdir. 

Moskova 23 (A.A) - Havas ajansı 
bildiriyor: 

Çok salahiyettar SoVYet mahfillerinin 
söylediğine göre SoVYetler birliği Al
manya ile ademi tecavüz paktı akdet
mek niyetindedir. Katiyen bir tecavüze 
yardım paktı değil ... 
Aynı mahfillerde tebarüz ettirildiğine 

göre SoVYetler birliğinin şimdiye kadar 
akdettiği bütün ademi tecavüz paktla
rında şu aşağıdaki kayıt mevcuttur: 

clki akit taraftan birisi diğer bir dev
lete karşı bir tecavüze kalkarsa öteki 
Akit taraf paktı evvelce haber vermeden 
feshedebilir.> 

Her halde bu kayıt Alman - Sovyet 
paktına da konacaktır. 

Berlin 22 (ö.R) - Moskovadan bildi
rildiğine göre, kamalı haç (Alman bay
raklariyle) donanmış olan tayyare lima
nında çok dostane karşılanan Fon Rib-

Moskova 22 (ö.R) - Fon Ribbentrop 
saat 15 te Kremlin sarayında B. Molo
tofu ziyaret etmiştir. 'Oç .'laat sonra mü
!Akat hılla devam ediyordu. 

Diyarbak1r - Cizre Üzerinde 

Dicle köprüsünün dün 
açıJma töreni yapıldı 

Diyarbakır 23 (A.A) - Diyarbakır- şöyle demiştir: 

Cizre hattı üzerindeki Dicle köprüsü- Bugün Ebedi ve Milli Şeflerimizin 

nün açılma töreni dün yapılmıştır. Bay- büyük eserlerini açıyoruz. Yarın Tat
raklarla ve defne yapraklariyle süslü ' vanda, öbürsü gün Kutur boğazında 

hususi tren açıhş merasimine davetli böyle bir çok eserlerin açılma törenle
bulunan zevatı şehire sekiz kilometre rini yapacağız. Demiryolu siyasetinde 
mesafede bulunan bu köprünün başına ötedenberi yorulmaz bir azimle çalış
götürmüştür. mış olan Milli Şefimize en derin şükran-

Merasimde başta birinci umurn1 mü- !arımızı arzederken öz evlAtlarımız olan 
fettiş Abidin Özmen olduğu halde vali kıymetli mühendislerimize ve işçilerimi
Mitat Altıok, Korgeneral Galip Deniz, ze de teşekkürlerimizi ve takdirlerimizi 
hükümet erkanı, müesseseler müdürleri bildiririm. 
ve daha bir çok zevat bulunmuştur. Umurn1 müfettiş alkışlarla karşılanan 

Umumi müfettiş Abidin özmen söy- bu nutku müteakip kordelayı keserek 
!ediği bir nutukta çok eski medeniyetle- köprüye geçmiş ve ho,zır bulunanlar da 
re beşik olan bu bölgede Dicle nehrinin onu takip e;lemişlerdiı:. . 

Kanada 
Bitaraf kalrr..ıyacak 
Ottova 23 (A.A) - Kanada hükilme

ti Londradan gelecek malı1mata intiza
ren beynelmilel hadiseler hakkında sü
kUneti muhafaza etmektedir. Efkan 
umumiyenin ekseriyeti lhti!Af halinde 
Kanadanın bitaraf '.kalacağını zannet
mektedirler. 

-*-Polonyada leifıaydi .. 
Varşova, 23 (A.A) - Pat ajans.ı teb

liğ ediyor : 
Almanya ile SoVYetler birliği arasın

da bir ademi tecavüz paktı imzalanaca
ğı haberi Varşova siyasi mahafilinde 
büyük bir tesir yapmamıştır. Çünkü bu, 
Avrupa kuvvetleri müvazenesinde fiili 
hiç bir değişiklik hasıl etmez. Bu ha
ber olsa olsa SoVYetlerin Avrupa işle
rinden ellerini çekmek arzusunu isbat 
eder. Esasen SoVYetler bu temayülleri
ni Fransız - İngiliz Rus müzakereleri Sl

rasında açıkça izhar etmişlerdir.. Mez
kftr pakt, vaziyet ve Polonyanın hattı 

hareketi üzerinde aslil müessir olamaz. --
Yunanistanda 

Terhis edilen ve silih 
altına çağJrllan 
ihtiyat zabideri 
Atina, 23 (A.A) - Harbiye nezareti 

tebliğ ediyor : 
Birinci seri ihtiyat subaylarmm talin' 

devresi nihayete ermiş ve dün neşredi
len bir tebliğ ile yeni bir seri ihtiyat 
su bayı talim devresine çağırılmış oldu
ğundan birinci seri ihtiyat subaylannın 
bitirilmiş olan talim devresinden terhisi 
emredilmiştir. --AMERİKA 
Kabinesi toplandı 
Vaşington, 23 (Ö.R) - Hariciye, har-

biye, bahriye, maliye ve adliye nezaret
lerinin mümessillerini ihtiva eden bir 
içtimada beynelmilel vaziyet tetkik edil
miştir .. Amerikan siyasetinin bitaraflık 
esasına dayandığı beyan edilmektedir. 

-*-
Oslu konferansına 
İsviçre iştirak etmedi 
Londra, 23 (Ö.R) - Bu sabah Brük

selde B. Piyerlo tarafından açılan Oslo 
grubu devletleri konferansına bitaraflar 
grubuna dahil ve konferansa davetli ol
duğu halde İsviçre iştirak etmemiştir. 

-*-Danzigde tevkil edilen 
PolonyaWar 
Danzlg, 23 (A.A) - Bir Polonya men

bamdan bildirildiğine göre Danzigdeki 
Gestapo polis teşkilatı bir çok Danzig)j 
Polonyalıları tevkif etmiştir.. Bunlar 
arasında Polonya şiınendlfercileri sen
dikasının müdiran komitesi azasından 

beş kişi ve sendika rırisi eski mebuslar
dan Jedbavaski de bulunmaktadır. 

Polis bu tevkifatın sebeplerini söyle
mek istememektedir. 

50 tayyare 
-~--

Dün saba lstanbula 
bombalar savurdu 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHD'EDE -

tedavi edildi .. 
Başvekil, Aksarayda da denemeleri 

takip ettiler .. Mısır askeri heyeti reisi 
tecrübelerin mükemmel olduğunu söy
ledi .. Ve •Halkın gösterdiği alAka ve 
dikkat cidden takdirle karşılanacak ma
hiyettedir• dedi .. 

Tecrübe bir saat kadar sürdü .. 

Fuar 
Ziyaretçilerine Jıaçı· 
rılmıyac:afı fırsat 

Konak vapur iskelesi üstünde 

Deniz 
GAZiNO 

Ve 
Lokantası 

İzmirin emsalsiz inbatı ve gurubu 
karşısında zevkle yemek ve neşe 

ile içmek istiyenlere : 

Tabldot 

65 
En ziyade sala!ıiyettar Sovyet mahfil

lerinin fikrince Almanya ile bir ademi 
tecavüz paktı imzası üç taraflı Fransız
Ingiliz - SoVYet paktının imzası ile ta
mamiyle kabili teliftir. Fransız - Ingiliz
Sovyet paktı, eğer Almanya tecavüz ni
yetlerinde devam ederse Almanyaya 
gem vurmaya yarıyacaktır .Fakat eğer 
Almanya bir ademi tecavüz paktı imza
lamak isterse, SoVYet mahfillerine göre 
iki memleket arasında gergin havayı tes
kine yarıyac:ık olan bu jesti yapmak ye-

bütün tarih boyunca muhafaza etmiş ol- Açılış merasiminin böyle yapılmasın-
duğu büyük ehemmiyet ve şöhreti işa- dan sonra Dicle kenarında hazırlanmış KURUŞ ... 
ret ederek bugÜn açılmakta . olan bu olan büfeden ·davetlilere dondurma ve ~ı::ıcmTıCE:Cli!.EF!iııOir.Nrtıı:::t:l4oiıl07Z2BDlllll'ı:.lı:ıırlm°S 
köprün\in değerini tebarüz ettirmiş ve limonata ikram edilmiştir. 

SON l-IABE~ 

Edirne sevinç içinde 
Manavraların parlak neticesi halkın 

orduya karşı sevkisini 
birkat daha arttırdı 

Edirne 23 (A.A) - Dün akşam sona eren manevralardan sonra 
cuma sabahına kadar istirahate çekilen er ve subaylarımızın çoğu 
Edirneye gelıniştir. Sokaklar bilhassa geceleri geçilemiyecek derecede 
kalabalıktır. Kahraman ordumuzun elde ettiği parlak netice ile halkın 
yurdun müdafaasına olan emniyet ve ordumuza olan bağlıhk ve sev
gisi bir kat daha artmıştır. 

İşine gücüne her zamandan fazla sarılınış bulunan Trakya şehir, 
kasaba ve köyleri halkı boş saatlerini bir neşe ve eğlence içinde ge
çirmektedir. 

Çorumda sel felaketi 
Köylerde ehemmiyetli zararlar 
oldu ınsanca da zayiat var 

Çorum 23 (A.A) - Dün saat 18 de yağan şidetli yağmurlardan 
husule gelen seller merkeze bağlı Ovasaray, Bove.dağı ve Kayi köy
lerinde ehemmiyetli hasarat yapmışbr. Ovasaraydan on yaşında bir 
çocuk ile Bovadağından da sekiz yaşında diğer bir çocuk seller içinde 
boğulmuştur. Kayi köyünde alb kişi kaybolmuştur. 

Bu köylerdeki zarar henüz tesbit edilınemiştir. Alaca kazasında 
İıeller, göçmen evlerini tamamen basmiş, bu evler halkı ile hayvanlar 
emin yerlere nakledilmişlerdir. 

Alakadar memurlar vaka yerine gitmişlerdir. 

Sıhhiye Vekili Trabzonda 
Trabzon 23 (A.A) - Sıhhiye vekili Hulusi Alataş dün Rizeden 

şehrimize gelerek müfettişliği, vilayet makamını, askeri komutanlığı, 
belediye, parti ve Halkevini ziyaret ettikten sonra beraberinde üçüncü 
umumi müfettiş vekili Haşim İşcan ve vali Sabri Osman Adal olduğu 
halde memleket hastahanesini ve yapılınakta olan yeni hastahane in
şaatını gezmiştir. Sıhhiye vekilimiz buradaki sıhhi müesseseler üze
rinde uzun süren bu tetkiklerini müteakıp Erzurum vapuru ile lstan
bula gitmek üzere buradan ayrılmıştır. 

Dr. Hulusi Alataş şerefine belediye tarafından öğle yemeği veril-

miştir. 

Romanya ve Türkiye 
Aralarında en 

muhafaza 
sıkı münasebeti 
edeceklerdir. 

Bükret 23 (ö.R) - Kral Karol beynelmilel vaziyet hakkında 
nazırlarile müzakerelerine deYam ediyor. Hiç bir resmi tebliğ neşre
dilmiş değilse de Romanyanın Türkiye ile en sıkı teması muhafaza 
ettiği öğrenilmektedir. 

Leh Alman hududunda 
yeni bir hadise daha 

Var§Ova 23 (A.A) - Salahiyettar bir menbadan bildirildiğine gö
re dün öğleden sonra Leh - Alman hududunda bir hadise vukubul
muştur. Ezestochova mıntakasında Kuczno civarında hududu geçen 
üç Alman askeri Leh arazisinde 130 metre ilerlemişlerdir. Polonya 
hudut muhafızları tarafından geri dönmek emri alan Almanlar ateş 
etmek suretile mukabele etmişlerdir. Bunu mütaakip yapılan ateş te
atisi esnasında Almanlardan biri hafifçe yaralanmıştır. Neticede Al
manlar yaralanan arkadaşlarile birlikte geri çekilmişlerdir. 

Nevyork sergisindeki Türk pavyo-
nunun radyo nefriyatı 

Nevyork 23 (A.A) - Anadolu ajansının hususi muhabiri bildi

rişor: 
Nevyork dünya sergisinde pavyonumuz bu perşembe gününden 

başlıyarak her perşembe günü Türkiye saatile saat 11,30 da radyo 
üniversitesi diye tanınmış olan Wixal istasyonundan neşriyatta bu
lunacaktır. istasyonun dalga uzunluğu 25 ,4 metre ve 1 1, 790 kilo 
sikl'dir. 

24 Ağustos perşembe günü ve her ayın son perşembe günü ayni 
saatlerde ayrıca Türkçe neşriyat da yapılacaktır. 

lngiliz deklarasyonu 
Umumi bir tasviple karşılandı 
Londra 23 (ö.R) - lngiliz hükümetinin azimkar deklarasyonu 

dünya matbuatının umumi tasviplerile karşılanmıştır. «Nevyork Tay
min diyor ki: Bu beyanat şimdiye kadar yapılanların en enerjik ola
nıdır. Tasavvur halinde olan Alınan - Sovyet paktının Lehistana karşı 
lngilterenin kararlarını değiştirmediğini göstermektedir. 

«Nevyork Herald Tribun»yazıyor: lngiltere ve Fransanın mutlak 
azim ve kararı sulhu haia kurtarabilir. 

F ransada kabine icti-, 
maı ve matbuata tebliğ 

Pari• 23 (A.A) - Kabine dün saat 17 ye doğnı toplanmıştır. Na
zırlar toplantıya giderken •enternasyonal hadiseler hakkındaki İntiba
larını bildirmekten imtina etmişler ve; biz de haber almağa gidiyoruz, 
demekle iktifa eylemişlerdir. Kabine içtimaı saat l 8,4S de nihayet bul
muştur. 

Paris 2'.3 (A.A) - Kabine içtimaından sonra matbuata verilen 
tebliğde, kabinenin enternasyonal vaziyeti ve bilhassa hariçdeki Fran
sız mümessillerinden gelen raporları tetkik eylediği ve derhal mezkur 
mümessillere gönderilen talimatı tasvip eylediği bildirilmektedir. 

Kabine perşembe sabahı Reisicumhurun başkanlığında toplana
t:aktir. 
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Mevlevi Taburu Para Bors~!:.~F. --------------11!1-=-m:J---- Londra 1 Sterlin 5.93 Hcıberden 10 Yazan Nev - York 100 Dolar 126.675 
Naklen - - Rahmi Yağız Paris 100 F. frangı 3.355 

Milano 100 Liret 6.6625 

de Mevlevilere 
ediyordu 

Veled Çelebi 
Rütbe tevzi 

Cenevre 100 İsviçre F. 28.6225 
Amstcrdam 100 Florin 67.80 
Berlin 100 Rayşmark 50.815 
Brüksel 100 Bcl~a 21.5175 

- Sizi toplıca bir halde karşımda 
görmekle mesrur oldum. Cenabı Hak 
cümlenizi devamlı muvaff akıyetlerle 
§ad ve muzaffer eylesin!. 

Padişahın bu iltifatına nazırlar yedi 

yerden temennalrırla ka!"Qılllı: verdiler. 

Padifah sordu: 
- Nedir~ Bir isteğiniz mi var) Ar-

~edeccğinizi bekliyorum. 
Padiphın geçirdiği heyecan tavnndan 

belli idi. Kurnaz nazırlar bunu anlamak
ta gecikmediler. Talat paşa harbiye na

;ı:ırından evvel davrandı. Sözü aldı, izah 

etti: 

Ati na 100 Drahmi 1.0825 

Sofya 100 Leva 1 .56 sonra taburun tekmil hazırlıkları tamam- • 
landL Prag 100 Çekoslovak 4,3425 

Erzurum Kadirilerinden mürekkep di- Madrid 100 Peçctn 14.035 
v b' ·· "il" b ş ··t • Varşova 100 Zloti 23.7875 ger ır gonu u ta urun ama mu cveccı-

24
.4

55 hen yola çıktıklarına dair saraya ve Har- Buda peşte l 00 P engü 

b. · b ' ld' ild·v· ·· D ı Bükreş 100 Ley 0.905 
ıye neznretine ı ır ıgı cun, o ma-

2
.8925 

babçe sarayı önünde, Sultan Reşadın hu- Belgrad 100 Dinar 
·1 l b' · ·d h k Yokohama 100 Yen 34.62 zuru ı e yapı an ır resmı geçı are e- İs 

3
0.5725 

tini müteakıp Mevlevi taburu :zabitanı Stokholm 100 vcç Kr. 
padi~hın taht saçaklarını da öptükten Moskova 100 Ruble 23.9025 

sonra Haydarpa aya geçtiler, hazırlanan C0MHURİYET MERKEZ BANKASI 
trene binerek Suriye cephesinin yolunu KLEARiNG KURLARI 
tuttular. Sterlingten gayrisi bir Türk lirasııun 

Tren. Haydarpaşadan kalkarken cep· 
heye giden gönüllü mevlevi taburu yine 

mukabilidir .. 

lstanbul tekkelerinin şeyhleri hususi mu· Sterlin 
zika takimları ve dervi.,leriyle devlet ri- Dolar 
cali, vükela ve hükümet erkanı tarafın· Belga 

Satış 

593. 
79.34 
4.6855 

Alı'j 

590. 
78.94 

4.6620 

Evkaf idareıinin çalışmaları 

Tiredeki Necip paşa 
kütüphanesi tamir edildi 
Yeni salonları ilave 

içine alındı 
mütalaa 
bir bahçe 

edildi 

lQ~!KT!)RU 

Medeniyet ve 
hararet 
~~-

YAZANı Dr. G. A. 

Bu tiddetli sıcakların 
inıanı, medeniyetin fazla 

bir tesiri de 

harerete k~ 

§1 tinıdiye kadar hemen hiç bir §S1 ~ 
· ok' 

1 
pamadıldarından dolayı, hayret cttırnı 
tir. Galiba ; her türlü sanatın temeli ate! 
olduğu için medeniyet sıcaklığa knrtt 
büyük bir sevgi ile bağlanma~ ve aıırlar
danberl bütün kudretini ancak soğuğa 
karşı müdafaaya sarfederek sıcaldığ• 
knroı koymak için hiç bir şey yapmarııııı· 

tır. 

Vakıa ~imdiki Polonya cümhurreisinin, 
pek alim bir fizik profesörü olduğundan. 
çalışma odasında kendisinin tasavvur et· 

tiii 5.letlerle, dı§arıdaki havanın ne ı,.ra
ret derecesine, ne de başka türlü prtl•' 
nna biç ehemmiyet vcrmiyerek, istedi(;' 
kadar sıcaklık derecesinde ve istediği gi
bi şartlan haiz serin bir dağ havası te
min ettiğini rivayet ederler. Ancak bu 
aletler pek pahalı yahut pek karışık şey· 

ler olacak ki, oimdiki halde Amerikanın 
bazı tiyatrolarından başka yerlerde tat· 

- iradesini istihsal için bizlere lutfen 

müsaade buyrulan Mevlevi tabur teşkİ· 
llbm tamamlamak üzere bu kuvvetlere 
kumanda edecek olan Veled Çelebi ile 
birlikte huzuru şevket mevfurda keyfi

yeti el birliği ile arza ictisar ettik. 

dan uğurlanıy<>l'. Neyler bütün hızlariyle Fransız frankı 
(saba devri) ni çalıyorlar, Veled Çelebi Peseta 

29.95 
7.1610 
1.4807 
3.5131 
3.2869 
3.3739 

29.80 
'l.1250 
1.4732 
3.4954 
3.2702 

3.3569 

Necip pa§ıı kütüphanesi tamirden ıonrıı bile cdild.iii duyulmam11tıT. Baodan ~-
Vakıflar idaresine ait olan Tiredeki mizdeki zengin kütüphaneler içerisinde ita fizik ilmi ne kadar iles-lemit olsa. da 

Necip paşa kütühanesinin yapdmakta mühlın bir yer i§gal etmektedir. Teship !Uç bP. ilmin fimdiki haline pek d. sr 
olan tamiratı hitam bulmuş ve kütUpha- ve cild işle~ eski TUrk el ~leri gibi em- ven olamaz. Havanın sıcaklak. rutubet. 
neye modem mütalaa salonlan, yeni saline nadir tesadüf olunan eserleri ihti- ' temizlik. dektril: ve ndiyuyoa prdan

ihata duvarlan ilave olunmuştur. Necip va eden bu kütüphane, gayet eyi tasnif nı bilerek ona söre, d•ndaki han~ 
paşa kütüphanesi büyük bir bahçe içine edilmiJUr. biç dıemmiyet vc:mıeden, ~e9d 
alındığı gibi te!rişatı da gayet mükem- Vakıflar idaresi bütün ilim ve din mü- oda içindeki iatediii cilJi haTa ..,U... 
uıet bir şekilde meydana getiril.miftir. essesclerini esaslı surette tamir ettir- kUT1Dllk pek iyi hi:r teY cibi göriinU:rlıl 

Padişahın yüreği ferahladı. Korktuğu 

dehtetli bir tebliie, hir hal Takasına kar· 
fi gelmed.iiinde.A doğan bu ferahlayışın 
ıevinci içinde konuştu: 

- Tabur teşkil edildi miL 
- Efendim, Mevlevi lcullarınız latan-

de mevlevi taburunun zabitlerine rüt- Florin 
be tevzi ediyordu. İsveç Frangı 

Ba rütbe dağıtıJ geli.şi güzel olmıqtu. İsveç kronu 
Çelebi lıazretleri rastgele yüzbaşı. ko- Norveç Kronu 
laiuı. binbaşı rütbelerini veriyor: Çek kronu 

- Sen binbaıısm 1 
Dinar 

bula geldiler. Bu sabah Beyazıtda. bir ge
çit resmi yaparak nezaret avlusuna alın
dılar. Süratle harekete eeçmek U%1UUDU 

lzhar eden Çelebi efendi lle bizler efen· 
etimizin bu yoldaki iradelerinin ne yolda 
ıere&adır olacağını telikki için huzura 
çıkmak cesaretinde bulunduk 1 •• 

- Sen de Kolağası! 

Tevcihini alanlar, uzun etekli hayderi
lerinin altından ucu görü.nen, çamurluğu 
ta,lara çarpan birer kılıç takıyarlard1. 

Leva 
Ley 
Avusturya şili. 
Mark 

2320 
35.40 
64.41 
83. 
4.5390 
1.98 

23.09 
35.22 
64.08 

82. 
4.5160 
1.97 

15.03 
93.50 
4.2129 

Necip paşa kütü.phanesl, memleketi- mektedir. de - vaktiyle vitaminler hen.iiz keffe'
dilmeden meşhuru alem Meçnikofun. 
mikroplan telef etmek içiıı. yediği ft" 
mişleri antiseptik ilaçlarla ~ -ri
taminleri de birlikte yok ettiği gibi -

ya bava da henüz bilemediğimiz '" bize 
lüzumlu 'başka §artlar da varsat. - Pekala.. Tabur ne zaman hareket 

edebilir> ... 
irade buyrulduğu takdirde, der-

hali.. 
Peki.. Siz kararlaşhrın. Mabeyne 

bildirin. Ben iradesini nezarete gönderi

rim. 
- Merasim hususunda bir iro.de ,eref-

eadir olacak mı L 
- Onu da Enverden öğrenin! .• 
En•er paşa söze kanştı: 
- Esasen bendeniz de bu hususları 

arEedecektim !.. 
-Ne gibif .• 
- Merasime it programı hazırlamış 

bulunuyoruz. 
- Hemen mi> .• 
- irade buyrulursa evet padişahım t. 
- Öyle ise mabeyne veri.. iradesini 

hazırlıyalım 1 •• 
- Baş üstüne padişahım!.. 
Bundan sonra Veled Çelebi de dahil 

olmak üzere huzurdaki nazırlar Hünkar
la muhabere vaziyetine dair bir saat ka
dar lconu§tular. 

Huzurdan ayrılırlarken Enver pap ar

lı:adaılariyle birlikte çıkmadı. Onlar oto
mobillerle avdet ettiler. Harbiye nazırı 

Mevlevi taburunun teşekkül iradesini 
bizzat not ettirerek mnbeyin başkatı"bine 
yazdırttı. Buna bir de kendisinin oracık
ta hazırlııdığı merasim progTamını ekletti. 
Bir saat sonra Sultan Re dm kırmızı 
mürekkeple imzal dığı tuğralı fermanını 
elinde tutarak Dolmabahçe sarayından 
çıktı. Nezaretin yolunu tuttu. 

Mevleviler o geceyi Harbiye nezare
tinin avlusunda hazırlanan mahruti ça· 
dırlarda geçirdiler. Dedeler kısmen ls
tanbul Mevlevihanesindeki arkadaş}an-

Mevlevi taburu efradına silah verilme
mişti. Hele Sinan dede kılıç taşımağı da 
kabul etmemiş, dedenin tevcih ettiği yüz

başılığı sade unvan halinde muhafazaya 

çalışmıjtı. 

Katar, neyler, kudümler ve: 

- Hu dost! 

Haykırışları arasında Haydarpqa bur

nunu geçmif, raylann üzerinde akarak 
Pozantı istikametinde yola koyulmuştu. 

Mevlevi taburunun hareketi sırasında 

lstanbulda çok garip bir vaka cereyan 
etmişti. Talat paşanın bizzat sebebiyet 

Liret 15.10 
Drahmi 94. 
Zloti 4.2343 
Pengu 3.6984 

ESllAl\I VE TAUVlLAT 
1933 Türk borcu I. 
1933 Türk borcu n. 
1933 Türk borcu UL 
1938 % 5 F. ve ikramiyeli 
1933 ikramiyeli Ergnni 

3.6807 

Sivas - Erzurum battı istikrazı L 
» • D • Il. 20.05 

• • • • • m. 
• • • • • IV. 

1932 Hazine bonosu % 5 falzll 
veTdiği bir yanlı lılc. yüz.ünden, lstanbul-

1932 
H . bo ..... 2 ,r_,_u 

k ). 'h . k'b' azıne oosu .,. Uololi<oll 
da, Y edikulede i mev ıvı anenın na ı 1 Cümhuri et Merkez Bankası 108 L25 k. 
Reşid efendi ismindeki dCJ'Vİ3, işk~nceye T'' ki fş BANKASI 
tabi bulunduruluyordu. Hadise şundan Our yel B k 

sman ı an ası 
ibaretti: • L- _ _ı Anadolu demi.ryollan I. ve it 

Mevlevı taburunun teşkilini ~ranaş- A d l D . ll ~ 60 h' di na o u emıryo an 1o ı c:c;e c;~nc 

tırdıklan zaman, ittihatçı cayağı bun- Mümessil 
lıum batında l:endi aralarından bir teşki-

Arslnn çimento 
!atçının bulundurulmasını düşünmüşler. 

Şark Değirmenleri 
Talat paşa eski bir tedai ile hatırladığı 
Reşid efend~i ortaya atm~. onun araş

tırılmasını emretmişti. 

Reşjd efendi 45 yaşlarında bir mevle
vi dedesiydi. lstanbal Y edilcule mevle
vihanesinde nakiblik ediyordu. Bu adam 
daha )ttihat ve terakkinin t~ekkülü sıra
larında, Selaniktc bulunurkenTalat pa• 

~ayla tanışmış, o zamanlar genç ve hara-
1etli bir komiteci olan Talat paııa rind 
meşreb. nüktedan Reşid efenruyle az 

zamanda sıkıfıkı dostluk peyda etmişti. 
Reşid efendi ile Talat paşanın arasın

dnki bu samimiyet, muhitin muhabbetini 
kazanan mevlevi dervişinin de ittihat ve 

terakkinin teşekkülünde geniş ölçüde 
yardımda bulunmasına sebep · olmuş, 

mevlevi dervi~ tanlcinin men'ine ruğmen 
her hu5usta yardımlarda bulunmuştu. 

-------
Leh hariciye nazın 

İngiliz efiri ile görüştü 
Varşova, 23 (A.A) - Polonya harici

ye nazın Bek, Büyük Britanya elçisini 
kahw etmiştir. 

D KTOR 

Behçet Uz 
Çocufı flastalılıları 

MiitaJuusuı 

Hastalnnnı her gün sant 11.30 dan 
1 e kndar Beyler sokağında Ahenk 
matbaQ.<;ı ynnmdaki lıusiıs1 kılinitrin 

de knbul eder •• 

Bir aşk 
B;r /ngiliz 
ölü olarak 

faciası 
muhaTriri 
bulundu 

Daaimubclan yadıyorı 
Geçen gün Kopenhag poliai acele ola

rak şehrin büyük otellerinden birine çağ
rılmış ve esrarengiz bir ölümden bahsc
damiştir. Filhakika odaya giren zabıta 

kuvvetleri bir kaç saat evvel kari.ya çı
karak bu odayı kinıla.nuş olan bir lngiliz 
yolcusunun cesedini yerde ölü olarak bul
muşlardır. Cesedin sağ tarafında geniş 
bıçak yaralan g(;rülmüştür. 

Zabıta ölünün hüviyetini tespit etmek
te güçlük çekmemiş ve cesedin aymn 

Varth namile maruf lngiliz muharriri 
Duglas Vahda ait olduğunu meydana 

koymuştur. 

Derhal yapılan tahkikatın ilk safha· 
sında lngiliz muharririn bu seyahatinin 
esrarengiz bir karaktere malik olduğu 
meydnnn çıkarılmıştır. 

Varth bundan bir buçuk sene kadar 
evvel meşhur heykeltraş Epstenie model

lik etmesile meşhur olan dansöz Pola 

Hirenska ile evlenmişti. 

Bir kaç aylık müşterek hayattan sonra 
aralarında rabıta bozulmuı ve aerbest 
kalan Varth Danimarkalı bir genç kızla 

tanı~m tı. Bu tesadüften derhıı.l bir his· 
si rabıta doğuvermiıtir. 

Geçen Cuma için Varth, Kopenhaga 

geçerek sevgilisiyle buluşmağı ve l 5 
Ağustos bayramını birükte geçirmeği ta• 
sarlam~tı. Fnkat sevgilisinden gelen bir 
telgrafta: cBymn arbk aramızda, her ey 
bitti. Evlendim ve seviyorum.:t kelime• 

leri yazılıydı. 
Buna rağmen Bymn Varth de se

yahnte karar verdi ve Kopenhaga giden 
ilk postaya binerek Danimarka merke-

Romanya korkmıyoı· 
Bü1ıcr-.ten Dailr Heralda bild.irilİJ•: 
Kral K.arol Akdenizde yaptığı bir ae

yahattcn Romanyaya dörunü§tür. Reami 
mahfıllerde bu seyahatin programda:D 
bir iki gün daha kısa sürdüğü kabul edil
mekle beraber Almanyanın yaptığı taz

yiklerden dolayı hiç bir tel&.ş gösterilme

mektedir. 
Kralın avcletindenberi askeri mahfiller 

daha sıkı bir ketumiyet muhafaza etmek-

tedir. 
Kral Karolun Türle.iye reisicümhurıı ile 

miillikatındaıı sonra Rom.anyanın bir 
harp malzemesi tedariki mesdesinin em-
niyet al girdiği kana.ati hakimdir. 

Bütün Romanya ııilab fabrika.hın son 
süratlcri ile imalata devam etmekte ise
ler de bir harp taldirinde Romanya gene 
hariçten cephane Ye silah ithali mecbu

riyetini hissedecektir. 

Eğer bir harpte Romanya - büyük 

harpte olduğu gibi - Almanla.ra karşı 
durur ve Lehiıtanm Cdinya limanı da 

abloka edilirse o zaman Romanya Ça-
nakkale boğazı vuıtasiyle silah ve mü

himmat tedarikine muktedir olacaktır. 
Kral Karol ile reisicümhur ismet lnö

nünün bu meselede anla§mış olmaları 

Romanyayı tatmin etmiştir. 

Romanyanın resmi mahfilleri, bir harp 
vukuunda Almanyanın Romanyadan bi
taraf kalmasını istiyeceği kanaatini izhar 

etmektedirler. 
Eğer Romanya bu teklifleri reddedecek 

olursa o znman Macaristnn yolu ile bir 
tazyik yapılma.sına intiZar olunabilir. 

şen lngiliz muharrir karaya çıktıktan bir 
kaç saat sonra. oteldeki odas;nda ölü 
olarak bulundu. Polis, lngiliz muharririn 

nın yanına kısmen de Bekir Ağa bölüğü- Cll!i111Ei11amı;n~~~l2::z;;wmııc .. !ZJ7-J zine gitti. 
nün boş kısımlarına yerleştiler. iki gün •• BirMEDİ - işte bu şekilde sevgilisinin pqine dü-

bir cinayete mi, 
mı kurban gitmi 

tir. 

yoksa bir aşk faciasına 

olduğunu kestirememiş-

!L,............... ..._.....,"!."''!!::~~~~~~~!!!!!~!!!'!'!!!!!!!'!~~~~~~~~-~'!!!!~~~~~!!!!!~~!!!!!!!!!!!~~'!!!!~~~~~~~~'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!~~L!I!'!'!!.,....,..,.~ 

E H R A Z A D 
kıza verir, kız İçer bardağı doldurur Ca- viran bırakma, bana acı ... Dünyada sen- tülün altın işlemeli kenannı Ganime sös-
nime verir ve içirirmiıı. Bardak birisinin den baııka bir şey görmez oldum .. diye termiş. Bu altın işleme üzerinde bazı ya
dudağındaıı ötekinin dudağına bir çok şikayet etmig. Gözleri sıcak yaşlarla dol- zılar varmış. Ganim eğilip yazılan oku
kerreler geçmİj} Elverirld cam dolsun muş, bir müddet ıığlamış. Onu böyle mü- muş orada cEy Peygamberimizin amca

Büyük 
&*' 

HALK 
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•• 
Hikayeleri yar elinden alınıp içilsin, yine doldura- teessir görünce kızın da yüreği fena hal- sının torunu, sen ebediyen benimsin, 

lup yar dudağına sunulsun. Onun sayısı- de sızlamış: ben de ebediyen seninim 1.. > diye yazJı 
nın ne ehemmiyeti olabilir miş) Bardak- - Vallahi seni bütün ruhumla, aklım- imiş. Peygamberin amcası E:labaı oldu

lar epiyce defa dolup boşaldıktan sonra la, yüreğimle ıeviyorum. Efkirımın, duy- ğuna göre onun to?Wlunun Harunül Reşit 
naz.aran dünyanın her hangi bir hazine· 1 diye sormuş. Ganim: iki genç şiirler söylemeğe, gülüşmeğe Ye gularımın, evveli de ahiri de sensin. Be- olacaiı.nı bulmak işden bile değilmiş. 
8'nden, bir definesinden bin kerre daha - Başüstüne 1 Ben çarşıya gidip dö- oyn~ağa b~amışlar. Neşeleri o ita- nim için senden baııka her şey boş, her Halbuki Harunül RC!}it o zamanın padi
kıymettar olan yükün bir tarafı incilir· nünceye kadar siz burada bir dalcikacık. dar artmış ki. dünyayı unutmuşlar. U- şey manasız ve kıymetsizdir. Fakat bu phı, halifesi, yani kodamanı imiı. 
se) •.. Hayvan evin avlusuna girer gir· dinleniniz! diyerek ç<ırşıya fırlamış. Ora- kin saatler gelip geçmekte devam edi- kadar sevgimize rağmen ilelebet birlqe- Yazıyı okur okumaz Ganimin eli aya
mez Ganim sandığı yere indirerek kızı da gözüne ne kestimıişse satın almıı. yormuş. Cece olmuş, mehtap olmuş, ni· rniyeceğimizi biliyorum, demiş. Ganim ğı kesilmiş, minderin üzerine düşüver
ic;inden çıkarmış, luz dışarı çıkınca dört Fırında pi,miş kuzu dolması, bal, kay- hayet şefak yaklqmı7. iki genç ayrı ayn boynunu bükmüş: miş. Kız da hikayesini öylece anlatmağa 
tarafına şöyle bir göz gezdirmiş. Kendi- mak. meyve, şarap mum, sonra güzel yerlerde uykuya varmışlar, şefak söküp - Aman ne diyor sun) 1.. Cihanda başlam : 

sini bin bir türlü şa1larla kilimlerle dö- koklanması ve görülmesi hoş neye rast- güneş doğduktan sonra uyanmışlar. kim kavuşmamıza mani olabi lir) - Benim adım Kutelfelupdur. Ben 
şeli güzel bir konakta bulmll§. Yerlerde gelmişse hepsini eve taşımış. Eyüp oğlu Canim yine çarııya koş- - Size bu akşam hikayemi anlataca- halife Harunül Reşidin en sevgili, en gÖ%-
bnzısı açılmış, bazıst daha açılmamış bir Kız Ganimin telaşını görünce gülmüş. muş, sebze, et, şarap ve saire gibi bir çok ğım, sözlerimin ne kadar doğru olduğunu de cariyeaiyim, padişah beni ta küçük 
çok yükler sürünüyormuş. Bu yüklerden Delikanlıya sarılmııı, öpmüş ve koklamış şeyler satın alarak eve getirmiş. iki genç o zaman göreceksiniz. yaşımda mini mini bir yumurcak iken sa· 
kız G nimin zengin bir tüccar olduğunu o kadar ki gencin kıza karşı duyduğu aşk karınlarını doyurmu§}ar ve yine bardağı Lakin aradan bir gün, iki gün, iki haf- raya aldırdı. Sarayda kalacak olan her 
anlamış. Yüzünün örtüsıinü çıkarmış, yüz binlerce kerre artmış. Sonra otur- dudaktan dudağa geçirmeğe başlamışlar. ta hatta bir ay geçmiş. kız vadettiği hi- kız çocuk gibi ben de bin naz ve bin na
Ganimi ilk gördüğü zaman yüreğinde muşlar, akşama kadar yemi!ller, içmişler, birbirlerile şaka etmişler, gülüşmüşler. kayeyi bir türlü söylememiş. Bir gece Ga- met içinde büyüdüm. Aradan bir kaç se

ona karşı bir ıw:aklık duym~. Liıkin ne ikisinin de muhabbeti kargılıklı imiş. Na- Şarap içmekten ikisinin de yanakları kır- nim o kadar acı acı yalvarmış ki, kız da- ne geçti. Sülün gibi serpildim, gÜ7elle~ 
kadar olsa daha o zaman haşhaşın tesiri sıl karşılıklı olmasın ki, kızda, oğlanda mızı, gözleri kapkara olmuş. Canim yü- yanamamış, derin bir ah çekerek: tim. Çok geçmeden sullan bu meziyetle-

büsbütün zail olmamış. Kız tamamen nur topu gibi imiş. ikisi de akran imiş. ıeğinde gizli sakladığı duygularını daha - Sana vadediyorum, şimdi anlatma- rimin farkına vardı. Ve beni candan sev-
kendine geldikten sonra Ganimi birde Suların knrarmaııile beraber aşkın dalgın fazla zaptedcmemiş: ğa başlıyacağım. Benim kim olduğumu, di bana ayrı bir daire verildi. Hizmetime 
evde görünce artık ona öyle tutulmuş esiri Ganim ayağa kalkarak, renkli kan- - Aşl..,nın esiriyim gözlerin beni kat- mevkiimin, sırrımın ne olduğunu şimdi yirmi cariye tayin edildi. Üzerimde gör· 
tutulmuş ki, gözünde Ganimden başka dilleri yakmış. Odanın içi gündüz gibi letti, ylireğim harap oldu. seni gördüğüm öğreneceksin, katiyyen birleşemiyeceği- düğün mücevheratı işte hep ııultan hedi

hiç bir şeyin ehemmiyeti kalmamıJ. Tat- aydın olmuş. Bu sefer Canim, mahir us- günden beri aklım, fikrim, yüreğim, duy- miz hakkındaki kanaatimin de doğrulu- ye etti. Bir gün Harunül Reşidin bir iti 
lı bir sevgi kızın bütün ruhunu, yüreğini taların ellerinden çıkma ince elmas traş gularım hep senden ve yalnız senden iba- ğunu tascük edeceksin, demiş. Eli ile el- çıktı. Vilayetlerin birisine seyahat etme· 
kaplamış, kavurmuş. Kız kızara kızara: şarap sürahisile bardakları çıkarıp or- ret kaldı. Caygusuz hayatım sana baktı- biselerini örten ve omuzlarından saçla- si lfızımgeldi. Saraydan ayrıldı gitti. Ha-

- Acaba efendim bir şey yesek mi~ taya koymuş. Bardağı Ganim doldurur ğım dakikada hitama erdi, Beni böyle rile beraber topuklarına kadar inen bir •• BJrMEDİ •• 

Şimdiye kadar, insanlann fu1a 91eak· 
lığa karıı dü§Ünebildiklerl çare, zaten 

soğuktan korunmak için icat edilen elbi
seleri çıkarmaktan ibarettir. Ancak bo 
çare de medeniyet eseri sayılamaz. Ka
dm vücudunun tabiattan güzel olmaaın

dan dolayı, bayanlarlJl dekolte ve çorap· 
sız gezmderindeki medeniyetaizliği ıü· 
zellik kapatırsa da, bazı erkekleri kolla-
riyle göğüsleri ve bağırları açık görünce • 
doğrusu medeniyet duyguııiyle irk.ilme• 
mek kabil olmuyor. 

Bazı kimselerin fazla sıcağa karşı dii
§iindülc:leri, denizde, büyük havuzda ~ 

hut - bir yerde gördüğüm gibi - su 
ile dolu fıçı içinde •akit geçitmek. ÇSl'9" 

!erinin de pratik !Jey{er olmadaiı fiipbr 
sizdir .. Vantilatörlere gelince, onların da 
havayı aoğutmftk.tan ziyade inam ainir

lendirerek bir çok defa göğüs hastalık· 
lan getirerek zararları olduğunu herkes 
tecrübeyle bilir. Modası çoktan geçmit 
yelpazeler de öyle .. 

Yakan şiddetli sıcaklarda buzlu yahut 

soğuk hava dolabında durmut su içmek, 

dondurma yemelc var, diyeceksiniz. C-
çi, kışın karları kuyularda saklıyarak ya• 

;un içilecek suyu soğutmayı ilk defa. akıl 
ettiklerinden dolayı eski lsrail oğullarına 
borçluyuz. O büyük dirayetin neticesi 
olan §imdiki elektrikli soğuk hava dolap
larını da onların ahfadından yüksek tak· 
sitferle alarak borcumuzu faizleriyle öde
miye çalışıyoruz. Ancak sıcakta soğuk 
bir şey içmek fazla sıcağa karşı bir mü
dafaa çaresi değil yalnız keyif vasıtası· 
dır. Her keyif vasıtası gibi, o da sonra
dan zarnr verir. Soğuk içilen şeylerin ha· 
rnret kestiğini iddia eden kimse yoktur. 
Aksine, sıcak sıcak hafif bir çay içildiği 
vakit hararetin azaldığını herkes bilir. 

Hülasa, medeniyet fazla 11caklara kar· 
şı müdafaa için şimdiye kadar hiç bit 

çare bulamamııtır, demek yanlış olmaz· 
Soğuğa karşı muhafaza için evlerdeki 

türlü türlü eobalarla kaloriferlerden baı
ka sokakları bile ısıtmak çareıi bulundu· 
iu halde fazla sıcağa karşı, medeniyet 

eseri bir çare yoktur. 
Bereket versin tabiata.. insanın vücu

dunda sıcağa karşı müdafaa için de bit 
cihaz bulunduğundan bu sayede. fazla 
sıcaktan rahatsızlık duysak da hayatımıJ: 

tehlikeye ıirmez. 
Etrafımızdaki havanın sıcaklığı artınca 

derimizin altındaki kan damarları kaba· 
nr, deri kızarır ve vücuttan fazla hara• 
ret çıkarak içeriainin de dışarısı kadat 
181nmasına meydan kalmaz. Bu, birinci 

derecede müdafaa çaresi. Havanın 11cak• 
ltğı daha artınca, vücudun ikinci müda· 
faa çaresini bilininiz: insan terlemiye 
başlar. Medeniyet daha iyi bir çare bu• 
tuncaya kadar, şimdilik bizi sıcaktan ge· 
lecek tehlikeye karşı en iyi müdafaa eden 
şey terlemektir. Terliycn insan saatte 
600 büyük kalori çıkararak vücudunun 
İçerisini fazla ısınmaktan kurtarır. Sıcak· 
lık daha ziyade artıp <la yalnız terlemek 
yetişmeyince akciğerlerimiz imdada ge
lir. insanın nef,..si sıklaşır ve bu suretle de 
saatte 350 kalori fazla çıkarır .. Daha 

SONU 7 nci SAYFADA -
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Sofyadaki hadise 
-*

Bulgar gazetelerinin 
verdikleri taf 3iJat 

Muamma içinde muama 

Sofya, (Hususi) - &lgar ve Rmnen 
gazeteleri SolyadA an.ıensi;z l:,ir pkilde 
öldürülea R..wı. -edr&w'h-rp Y-.-.şun 
s(yasi Korbiyer T eodor Pauluk hakkın

da birinci sayıfalarındıı. uzun uzadıya 

tafsilat vemıektedir. Yualıya ame6İyat 
yapmak Y9 ölcesiae mani .olma\ iiır:ere 

Bükreşten çağrılan operatör proFCSÖl' 
VıA.twr t4>ue ile~ t..nıbıt 
etmek .._. ik.. ~ Kodıı.aQ« .-

Marüta. Her 
muammalar 

adımda lıarıılaftıfı 
fOfınp kalmrfff içinde 

rMusanın Hafatı 
PEYGAMBERLER TAR/HiNDEN 
........................................................................... 
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Şuayibin küçük kızı 

Ankara Radyosu 
----~·---

DALGA llZUJfLUGU 
BUGVN 

1639 m. 183 Kca./120 Ww 
T. A. P. 31.70 m. 9465 Kcs.f • Ww. 
T. A. ~ U.11 &15195 it•./ • Ww . 
12.31 Plaıgra.ın 

12.35 Türk müziği (Okuyan : Muzaf. 
fer tlkar .. Çalanlar: Cevdet Çağ
la, Refik Fersan, Cevdet Kazan.) 
1 - Muhayyer peşNVi. 
2 - Rahmi bey - Muhayyer şar-

.._ .... _ .J~ ı M af,-L.- kı (Serapa Hünil ansm.) Genç ın .... yı aaima yan an a ucu y- 3 _ Fmk ~ _ •ubarYer ,..nı 
K.timeas..a • 1 • • ı1e öl•-r•- -·mı ı1.._1.. __ ın~an ••• _.•a ~a e...: s- s.mn.am n.m.n ala) 

lılarina. llecyoyu bu1amamq ohnaktm anlat.. Ne yaparsan YaJ>.. Muha~'kak, .., __ - -'!!L'--- -~L L_ ...... UllOUIJ uı ........ ıı • 1• ... uc 
~ •• 9 :, --... ~ - t - 'nıılaıl:ıull Darri. - •+ ,,. 1'llteve1.lit ilztintü içinde 'tekru yuka- ~>nu görnıeliyim. Mesele ~ mUhim Te L__._ 

lunua çut=m lılir eaıeLi tara~ P- şmtıı (Itır diqlA buııüa ----
tın çıktı. :ııarik. lrnd.ima ,.....,......, •• Utro cudıelii ime - NiçiD iböyle lcemDla clunqonunm~ ŞuQp ..,, ber, ba:l.nıua mutllıiıa -> 
ltatasında hep .. hep Sebasttya:no var- Başvekil, lbu .stmeri söy\edikten sonra Belaıada lııanlcet etmek üel'e ikea ....,._ w neden siz de ôhlriler zilli bayvaala- hilAfma ıedc. döndiilderiDl ~ 

dı. btrden en mühim ~,.,.,.; btıtuiamıc: ..;;ı..i -·'--· • f ı.----6 -u.% 5 - Halle tilıkiisii (Çepne .-.irl 
....., • • 6"' metli ilİyaılıi eYAla çald .. ua R.mea er- l"IDIZl lllWAllllyonun11&. 1 •aa.T~""" - : ne .salah t... .,.-~ 

O ne olmuştu? 90Tdu: kambarhiye :PzhePı - iizeıinde ımi- Diye sordu.. Şuan> JPf:.YPlnberin bil- - Ne ıo •• Dedi.. Bu sefer hiç su nr- 6 _Halk ~&-.Z> ırc. • .a-a-. 
Bu endişeli suallere yine kafasını bur- - Impanıtor huraya hir yabancı lle -~L ba Safura . ...:ı-ıı .-:..t-:-: bad" • meden • • • bıldular• ... ~ W'" -.-• 

:::ıo··ndu·· değil mı'?. hiıa miktanla para W..duğuau 'ft Lir- ıua. awca ~.......m- mi SiZi • dehmdt1 
rulıyan yeni istifhamlar karışmıştı. " ..a,:_ L_ , . _._ --~•..:._... • .• ne böfie ve tatlıhlcla l1ltap eden adama Knlar ise llUSQ'a nasal nst:JM1lrlan-..,.. ı~ -'- h ,_,'- te ""' t sıL.Ml5 ... ,._ para tc;M en: T....-Ullececuu - , U.00 Me-Wret saat ..-n, ... ~ ~ 
.uım u..ıyos sn raya acGUa aıu11.:a n - r..ve .. yODyOI'.. ÖUlniin Bükreşe ,nakli hususu1t- kaldırdı_ nı ve «Mim ınasat yardım ~ __ ....___._ .. IL4.r>' ...--

dostça mı gelm~t.? Ona .kendisini tanıt- - O yabancı ne oldu? B ·· el :.." --ı..:ıa L,., __ .ı.: L.:- anla...._,__ ~Jl -wı 
bır. da emir bdcleamelttediT. U. ne guz - :ne 6~ • a.u.vveuı ıgu- .._._ U 15 ı• - ~-:a.. rr--a. 

ınalı, SebasUyruıonun sar~da buhmdu- Marina, cevap "VCnnek i,.;n kısa ~--ıL ,. ı.-• -•-- •- ıa.:.ı ·-"'·-- .0.21 ş ..an~'-.:aü • - ..- .-ı~ , .. ,.... ·~ '111'111•011"1-•-• 
~- Olünüa L-L-...1-..:.,. lııastw bir çOk .. ~- .-u............ ..... ,.-..-...-... ilQL.. ~ --r-- : 

iunu söylemeli miydi! ~rcddüt fuu ge~irdi. ..,~ ~ ::...;ı- -•-~ • .;a. bınailerine ı.J;.A- Bu _.1__ ..:a--ı~ .~ pl.) 
M 

r__ k da n_ Do :.:--' remıi Ye llİTII B.ıl-r po1:.krinin muW.- ~- ~-- ~..._ vupc - _. ... ~ .-.r=== burma 11n 80 o..-
uhaıu; uman nı .n.ccyoyu .nereye ğrusunu s;;.r ... emeli miydi! .. - etmemi bancıSllhr lıl .-. ~ ""'6"am. 

göndermişti'? Söylemese hakı1tnt nası\ olsa belli ola- zaa altına almmqıbl'. :atlı tatlı bitap . •· ya •· ~etli ft şelbtti d- U IS llib:ik (Bir bmerto - pl.) 
Eğer Ma.clna, suıkast işinde muhafız c.ak ve o zaman başvekilin vıe onunla Siyui memur keadini öldiirdiikt.. Safura heyecanını :zapta çahpralc oe- duğuna ı.1ah.rsa tann dinindendir_ O 19°30 Türk müziği : ılnce :sa fmıll 

kumandanının da medha1clar o1duğunu beraber imparatoriçenin de itimatlarmı sonTil Sofya içindeki bütitl otomc).bi1Jer. v;ap verdi- me, yardım 4!!l:mŞ, bizim c1e ona ,...mm . Sllfi,1'e Tokaym qanıiüjle) 
bilse idi endişesi daha fazla artardı. kay~decekti. le, istasyomt -gden Te ilden~ tft!Tt- -Onlar, hayvan1annı sWadıkbm soo- borcunumlur_ Mamura, :seD daha genç- 2915 K 

O, işte bu üzüntüler içinde ve ne ya- Halbuki onun, onların bütün plama- ferdeki yolcular kontrol edilmipe de ra eğer su kalırsa biz de sularız .. Onla- sin .. Var git, o yiğiti bul ve buraya ge- 20~0 ~ saat ayan, ajaııs \'C 

llac.ağını .şaşırmış bir halde yu"karıya, rmı öğrenmek için her 'Şeyden evvcl ka- hırsız yakalanamamştır. r• bekliyoruz_ tir... ırdaoroioji ihabedıeri. 
lınparator ve imparatoriçenin kendisini Eandığı ilimntfanru 'kaybetmemesi lA- Zora gazetesini" yazdığıaa göre, - Onlar kim ve az kimsiniz? Safur.a atıl& : 20 50 Türk milı.igi (Okuyanlar : Melelc 
ltamaları ihüma.liııi düşünerek vazife- umdı. (Rumen gizlt siy8M memuru) Teodor - Onlar .. Bu şehrin 

1
hakimle.rl- Biz - Babacığım, dedi, ben gideyim. Yo- · ııok~ Mahmut Kwmdq. 

&i başına 'koştu. - imparator hnzrelleri, dedi. O ya- P~luk Bükretli ve 31 y.aşındaclu. Ma- ise ihtiyar babamızla bCr.ahcr ı•aşzyan rulmadım.. Kardeşim buraı;la koyunlara Çaianlar : Ccnlet Qaii-. iBe6k: 
Marina eğer yukarı çıkacağına Sebas- hancı adama çok büyük bir il1ifat ve te- jeste ıKral Kvoluıa nuduıfu alay~ ve ıiki kız kardC§iz.. Suçumuz., babaom:.ın 

1 

baksın.. FenM, Ceırdeıt ~aıı.) 
tiyanonun odasına gitmiş o1sa jdi .sabık veccüh gösterdiler, Onu kendisine hu- )'Üzha11 riitbeainde ıde.let ır~in ~ni- ve bizim gökteki tek tanrıya tapmamız- Bu heyccaob teklif. Safw-aıun yahu.- ı _ Ş..abaıı peflWi 

muhafız kumandanını orada ve fakat de- su~ ;r:ııuhafız tayin buyurdııbr :ve sabık ~ bzatuıut .bir .a.ata.r. Çaluwı s.iyu dr.. a adama 1carp .kalbinde Y• bıMmııı ~ 2 -.o.ie _ Şeta.ı... ş.a 
'lin bir plln hazırlarken bulurdu. teşrifat nnnrı Hıristidinin oda5mı da evrak arasında Rumen erkanı~-- .Ba .:5Öder, l\(usaruıı .kendi dm ak.ide- isi açıkça lıfade edi,yordu .. Bunu ~ (GözUmden gönlümdeA ilıılırliti 

Fakat o, biraz evvel boş bulduğu o onun emrine tahsis ettiler. ne ait Mızı ~ ... elikalar bulw.dağu sine uygun geldi .. Onlara ,,.-dıı:o etıııııek J>e?'Paber aala&b.. ~). 
odaya tekrar utramaııın fayda.mihğını Baivekil endişe içinde sordu: da z.annoılanmaktadır. istedi.. ltir• etmMi 3 - Nze - Şetaıebaa ~ 
dİİ§linmüş, yukarı 'kat salonda, bUyük - Ması1? .. o_ Burai!a... Sarayda.. - Burada, dedi, bu kuyudan bajk.a -.Pek:all .. DMi- S-&it- (Baiei ~ ~ kW fal-
lneıasim saıonwaaa biT köıeye çekilereıt rmparatorun yanman .mı katacak... Danzig oe a.,. yok mu1 .sa&ı.r-a. .... •= bu. -·-~ fttn1m 
arap saçı gibi blrbhine karışmış bu iş- - Evet .... Hatıl onun vereceği bütan - Var-. Dediler._ !Burqa biraz öle-~ MiFiılk Mr seftoç tçinde ,-. 4 _ ıC!men,.. taksimi 
leri.n sonu nereye varacatını t'eemmUle emirlerin biuat imparator'tarafmdan ,-e- reVi~yoncafar de- Fakat bu adamlar bizim ba)ıwlmle- 1 ıclüftü.. r-

ba,lamqlı. rilmiş gı.ôi ka1'1ılünü de ha.,c;rnebneap ira- -./r- T--.a susuz baak:mak: i<stedilı:ieri için o 1 a.s.,ı, btnıkbiı Yerde. .P.Ç akmıla 5 
- Şetaraban ~ (Gecem2 

Omuz.una clolwnaıı bir el onu irinde de buuurdular.. ---L '--nım. "'"'"• büui.ik bir ıt.• k-- u,.ur ı.Mu._ kapkara) ·-s- J Bedindea y~ycır: a.oq... _,-...- ,_ ·- ..-- 1 ~ - Şetaraban sm. semaisi 
buıUDduiu korkwıç ihtimaller kabusun- - Deme'k şimdi o burada . .. Salzburg ve IBtrhte.sg.aden görüşme- lar_ Babanm çolt .ihtiyar_ !Biz ise. bem 1 Bir müddet onun baş ucunda duranıık 7 _ Hfüıeyni maya {Yakmt!a ge1 
dan sıçratarak uyandırdı. Karşısında - 'Evet.. Hem de pe'k yakında ... On.. lerinin .neticeleri .gittikçe daha .ziyade ha- kadınız, hem de kuvvetsiz ... İkimiz de ve Çath)'11Calamş gıDi çarpan blbini bas- kmd ) 
b• .... 1ekil Totarası gördil. O be d - c1 k d aa . . m den bınıtd dık 1 tı.r a1t • ya a .. ~· n ş n ım otc c ı o asın u'lira at Tiz bir tekil almak..tadu. 0ç gün eiiren uğraştık, ta~ yerin atama · 1 ar cyr9ti.. 8 _Hüseyni şarkı {Haticem saç-

Tobıras, her zamanki sevimli, ne§eli ediyor... miizakerelecden makat ve ıgaye, 22 Ma- - Beni o kuyumm bulunduğu yere Nihayet onu uyandırdı... 1arıru) 
ve heyecanlı halinden gok uzaktı. • - Iınparatoriçenio haberi var mı bu yıs • 939 tarihli ittifak muahedesinde hu- götürün ve sürünüzü de beraber alarak 

1 
- Babam, dedi, selli çağumak ~ 9 _Halk türküsü {Kcve~ Y<>-

Yüzü Adeta sararnu~tı. !lŞten.. susi mahiyette olmak üzere derpif edil- gelin.. l beni yolladı.. Bir.e yaptıRm iyilik oma lu bu mudur-.. ) 
Bütün vücudunun titrediği el dokun- - Klsmen haberi var_ Ben, kendile- :mit .olan Koaail:uiyoruı yapmlf olmak- Bu alaka, Şuaybin kızlarını büsbütün 

1 
da hoşuna ~. Belki sana mültifat \ile- 10 _Halle tü.Ndisü (Dağlar da-

ınadaıı, göz.le belli oluyordu. :rine ma1ilmat verdim. lhtirnsl ki impa- tır. &na da .ebcp. ilcricle entenıasycmal sevintlirdi .. 'Musa ile beraber bahsettik- recektir •. Ha,.-cli, katk, benlbe!' gidelim. 
llarina onu :bu halde hiç gönnemişti. :ator da şimdi şu. saatte imparatoriçeye hir WlıA.Dlll ~maa :v~ böyle bir buhra- !eri kuyunun başma geldiler.. 1 Musa, bu teldifi menmmiyetle bhu\ 21_3{) ~:;=-nim ... ) 
Hele lcıesı1c kasik sol~yarak= :ızahat verme~tedır.. . . . • mn arefesinde hulunulmasıdır. Ta~. hakikaten çok büyüktü.. Fakat etti .. Ç«nkil tekftf ewell hu güzıe1 kız- 21.45 Neşeli plaklar_ R. 
- Marina" Mu:hak'kak ve derhal im To1aı:as.. Suıkast 1şınde kcndisim :eh- ÖJie mlıap~« k.i. Hitler. haaa oiter Musanm kuvvetli kOllnn ile 'kolayca 'kı-

1 
dan geliyoırdu •• Sonra da bu yN1teı 2l.50 Mihik (Operetler _ P\J 

Paratoriçeyl görmeliyim .. Ona bunu ha- d_it eden teh1ikey;. daha evvet imparalo- L·· s 0.-C • ? "mn ....._ dalıia mıtiladı va kuyu açıldı .. Kızlar, sUrftJe- y-ae ~hak 'bnc118hE 1tıu ırantJe 22.oo Müzik (Kil!jiik oıbsba _ ~: 
her ver.. rı~ye haber .ermek lsteclil{ için sabır- hWt bir • d dir Hat- ıoini burada kının bna suladılar. (belki de bannacak bir Yf!r nasip ede- v-

Derlrıen göüeri korkunç de.ğil, Ialtat sızlanıyor. tempo vermez azmm e . S t kı k d i . "· 1 - ·n kf Necip Aşkın) it . . • . ti Nürenbere parti kongresinden evvel a ura z ar eş nın KU agma egı - ce ı.. 23 00 So . habe 1 . .ziraa&. 
arhk ve bitörı bır bal almıştı. O, aynı zamanda bu meçhul de!thnlı- .• . . _L__.ı. • • d .L •• .,1, CÜ : ı Saf ura öne düştü.. · n aJallS r erı. ee-
Xafuınd.a birhirin'l kovalayan .m.u.am- yı da görmek. ondan Jr.enifisine neden ~ ~ ~ adice ~ ~ruesı . ~ uuy-: . . , . . _ _._.:ıı ham ve tahvilat, kambiyo. nubat 

.__ .. __ ,.3l,:11ı...,..:ıı-- 1 ___ .:!f• • '- b l.4 ._ab .:ıı.7.W., --'- • • .:ıı bar iht~ c:lahüinded ... Danugm. belli - Nrunuıa. deClı, ne ktın•etlı '\le ne musa. anaroan yllrilıneğe başladı.. bonası (Fia•\ 
••uuan.D ~prapıu16 .... Wllll AeüOlnl l'i.ur- u ~· n eT vcruıl>M ... SOl"IUi;IJI.. is\iyoruu. .. 1 ,_ k d -·1 ., H d ,, f G L k i'k b vlrl '"' 
ta ~ 

1 
kad "- . .. . •ı.: b ,._!n d • . .:ıı _,.. •• ib&,lı bir AWTUpa mcvzau olduğu ve ıBer- ~ızc er .... e egı mı.. em e ÇOK se - cnç KIZ sı st aşını çe yor ve '>'> '>A 'U'!<-!L (T «ııL:: ~ı \ 

nna5 .. ça ışan genç m ou ycnı 1nu- m.anna gıuı aşTeıu e ıçınuen uuşu- . • L.t..~ ~ ™ 8".-•r - ~ 
k d nı el 

- _,__ liıa _ Roma nühvcıinin halledeceği di· katlı ... Muhakkak bu adam da babamı,. Musaya ua~ordu.. <J'> cı: ., 1 .1\1\ u ___ 1_, 
amma arp.sın a a a ı. rll;lYDı:uu; • • ~ 1 • • ~ - .ııo1LVV .uın~ ~ 

I t • h t1e • • la B d L B va1aı futesilUA en b.asııwia bulund~ zın taptıgı AUaba tapar .. Eger oyle o1- Hava rilzglrlı ıdi.. OPFRAIAR , OfEllE1'Llia 
- mpara onçe nre nrun yan - - u a am 11ur.zya... u saraya .aca- ~ d bö. 1 .L tl. ,___ h" 1kr •ıu:Lari-'- k ·--'- , b ~• 

l'UMia imparator var .. dedi. Ona nasıl ha· ba dost olarak mı yoksa düsı:nan t?ibi mi lıalclanda Berliain U.. ettiği haber esea mas<\;' ı, Y e m~rname ı OWüAZ ve ı- 1 un 1
'

1u ;,:u: ço s&ÇöA oıan u yer- 21.00 Hilversurn : Figaronun izdivacı 
'--- . g·ı-»'" hav4')'ı cöstenaeie UfidU. Son Jıafta -~e yardun etmczd.ı.. 1 de kndın,ar ÇIP!ak Wcut1arı Ilzerln.e sa, 21 35 z ~· k . ,...,... d:ıı-
19tS" vereyun. l'IM. • • d b" .. • d . . . ..aarunıc en.,..- ve IAA5 "'r 
_:Nasıl verirsen ve.r Marina .• lşaretle BJrJIRDj içmde pıW A~ baza nıeıaleket- Musa ıse, onlar koyunlarına su venr- 1 ece ır ortU en başka hır şey gıymez- ~05 Struburı : Loh•grin 

---------------_____ ·_·__ - terinde. Sab:bursdaki airiiflııelerm ftede- ke.ll bir ağacın altına uzanmq, ik.isiııi dıt 1 lerdi.. 5 ilama : La Ci)"Olımıda 
fi yahaac& memieketle.rin d.illatleriai seyrediyor ve gözlerini bilhassa güz.el Esen rüzgar,~ bir .t şabsı ile n'OY'tK ltONSERLnt 

Amerikada polis faaliyeti 

Hızlı sü~en ıoförlerle hırsızlar taoy yareler 
ve radyolarla naaıl takip edilir? 

Daozigden Batk.anlara çeLnek olduiu ve yctişlceıı Saiuradan ~ır~rdu. Safuranın eteklerini ha\•alandırıyor, 1620 Droit\'ich : 4 bestegar 
,eldin.le ilmi .ürilen mütalaada pek u.- ~.işleri bittikten sonra: genç kızın olgun bacaklarını büsbütün 2ı.05 Kopenhag , Kalundborg : .SW.-
bet olmasa cezek. - Babarnw beldetmi,.elim.. meydana Ç'ikar.ıyordu.. Musanın göderi ilius w: başka ~ 

Mihver devletleı-iaAa faaüyedeıi, bil- Diyerek veda edjp gi.Wler.. ise rlqira bu ç9kın ,akalan ile a.1- 21.t5 Lo.n . R.p..I : JUtft ara. 
huaa şimdi Dw.iei iNihdaf etmehediı. Halk ise, hlli o tıek lruyuoua ıba'4nda 1 ına hareket halinde bulunan s.flıranın \'e ba§bı bestcgarlar 
lbJyaıun taııep etmekte olduğu reviz~o- ~d.i ~rioi sulamak qiAi Oiürcme-1 eteklerine tlıkılı kalıyordu.. 21..20 Bohemya : Südet ~ sa.. 
nwıun yOlu Oauziıdeıı geçmekteair. ınişienlı._ - Bf'IJIBJJI - ...-Si 

Dünya polis teıkilatları arasında Ame- dır. Aradan bir kaç dakika geçtikten son- Noıye Zürlıer .5a)otuag 21.20 Doyçlandzender : Kari Elmen-

rika polis~ Cft mükemmel bir Ta mm otıokar t1ı7Yare tanahndan keş- çı·ç_e_k_ıı· saatler CenubAı ŞarkıA memle- 19~0~AvdMUoarşorf.SIKova;k:=: Betotr,,,.?:vıen'dMekuediyvarte. ord vaziyette bulunduğu söylenmektedir. f edilmiştir. Otokarı idare edenler, hiç Udlıl\I 

Birçok film §eritlerinde amerika polisinin beklemedikleri bir anda Üzerlerinde uçan 

ınotör:lettirilmiş kıtalan tarafından gans- tayyarenin çok yakın bir mesafeye alçal- Fransada. ve bir çok yehancı memle- ketlerı· ve bog"' azlar 24so.os" ~s:::.!::: mKOU~:=D" ~~ı 
terlerin nasal takip olunarak imha edildi- dığmı görürler. Tayyaredekiler cdau htJcrde umumi bahçelerde çok güzel ı..a -...~ ~-.._.... 

iini görmekteyiz. işaretini verirler. Oto•~ar durmazsa, ikinci saatler Yardu. Bunlana ydkovanlan. ak- 16.30 Hamburg : TelMM" H. Abgelb ~ 
Amerika polisi yalnız hırsız ve hay- İ§aretten sonra mitralyöz ateşi başlar. Tepleri ve rakaınlan tabii ~eklcrle ya· piyanoda H. Döringin refakatiyle 

dtıtlarla mücadele etmemektedir. Her Potis tayyarelerini idare eden pilot· ıpt}mıştır. MeselA. Mansan parkında ~e- Ceçen1erde Berlin siyasi b3gı1er yillt- kipriib.afa aalaaaa küçük olmıuıma rai- 17.05 Münib : Şopen, Bra.nıs. Ştreser 
memlekette olduğu git>i orada da bir ~ok Jar, en tehlikeli akrobatik numaraları zenler aaatleriıai bu çiçek saate eöre ayar sek okulunda, müdafaa potib°kası sö- mea. ackuuıda boğazların bUlunması 19.25 LiipQı : O dan ıfazla hec;teafırw 
otomobil lcazalan vu1cubu1ur. Bir yılda yapabilenler araamdan aeçıünck~dir. ederler. minarinin müdürii general Hout von dellU"..U-le bu .aharun ehemm~eti eon cırerieri, bu anıılia Edvarııi Gtıb'g 
Amerika ~irlcrinde 250 hin otomobil Şayet, tayyare, 1uTaız ve haydutların Oataadda, Beiçil.ala bir aaa~ Leo- Meızach, ccenuhi ıarltinin aSken anane- derece l>U7üktiir. 19.25 Brüıı : pj,yaıMMia .A. SkaJ.icba 
kazam oluyor. ki bu kazalarda ölenlerin içinde bulunduiu 'bir otomobili ta'kip pok1 parlcmuı ortaauı.a gayet l>üyiik bir si• mevzuu etrafmda bir konferan1 ver- Türldet-, ~ Lounda oaclan MAi• 19.30 Königsberg : Güzel .-slw 
•ayıSl on binleri ~eçcr. ediyor ve şoför dur emrine itaat etmiyor- çiçekli ..at itoyllUljt•. Bu saatin yelko- di. yapuldan muabedıelerde 'Ye buawQ·le ...,.. 

Mot&tqıtiıimif poliıı t.öiülderi timdi- sa, polis tayyaTellindeki endaht memnru vana 6 meb'e 15. ahabi de s metre 25 General ezcümle dedi ki: Montröcle bu hoiazları hem yeniden tala- Zengin mi olacak 
Ye hdu \,u otomoMI bzalanna mani mitndyözden yağmur kurfUDu yağdım: santim UZWLluiuadacLr ve 8 metre bit· Bu sahanın asker! ananesi Avusturya L· L__ d __ L •• _ı _1.__ -ı--.ı... -

~wn Te De111 e .... en •u ....... a -· f k• • ? 
ot..k Te aeyıiiaeleri -- te\ide tmı- Hem otomobil, 1'em de otomobilin i1;in- n&Dda b&r çiçeldi bdn.ıa üz.ıeriade dönc:T. ordusunun cenub1 ıarkt milletlerini Os- mırnffak oldalar. Buaüaidi TürkQ:..W. a 1 r m 1 • 
~İln etmek işinde kullanılıyordu. dekiler olduğu yerde irn'ha edi1üter. Rakaınlann biQrüklüğü de 1 metre 20 manlı imparatorluğunun ~Ulmünden kUT· de Awı.,...daki et-emnüyeti _ ki IJe ha· 

Fakat, istatistikler ei*ermektedir. ki Se,ftsefer nizamtanna UJMf7aD .nför- saat.imcfu. Çiçelcli saatin makinesi yen tannak için giriıtiği harplerle ve husu, ı_ d' . . ld l ;.- L!I Amsterdamda bir Felemenk banka" ,,.- • susta &.en ımızı a atmıya ım - •-w- uu• • • .. . • • •-
tnotöclü polUı kıt.alan ıoförlerle mücadc- ler. gömülü küçük bir beton sandık içerisia- siyte prens öjenin zafeny\e başlamlft1T. b...a b. W...Mın çok büyüktür. sının ıRa.sı uzenne. Manhaymer ısmınms 
le ederek kaalara mani olabilmeye ki- Ka!abalık cadde,erde çalışan atomo- dedir. Tür\ mirasının taksimi. Rusyanm yayıl- L...Jt :il T··..L:.. _.11_ bir hangerden bahsetmiıtik. Şimcfi de 
f B 

• . b .. .. ı. bb- 1 • ih Hal• ._.tere e a ..... ,,e arasınCMı ··1 ba • d 1 k A• ........ 
ll)'et etmiyor. waun ıçın AmerikalılaT illerden seyrisefer talimatnamesine uy- Bir beygir lt•vvetiııde dektrildi bir ması onune geçmede teşe us en, nı a- akdedil . Olaa d pak o en ngenn u ansı u -r-

dinyacla illt defa olarak polis hava bö- ma'k istemiyerelt çok aüratli giden ve po- motör vaatuiyle ifler. Bu saat 1933 de ,.C ~ Mr\,i Tuu ... ..,...... cea~ metnini ~m~~r~ ak~a: SU~~ aaun .&tunlar ._.a ....... 
l~cri tesis etmi,lerdir. lis irnirini dinlemiyen ıoförlerte müca• parka yerleştirildiii zamaıı rabmları ~e Ye AY111PUWl cenubi prki I pak bir fa ibnakanık d" ebili- ledir. Panaten Aıuterdama ~ ..... 

Bu bölüğün şefliğine Amerikanm mq- dele hususunda bat1ca türlü hir usul takip madeni idi. Bilahare sanatkar bir bahçı· ..lıillerinde ulcerl anarıqİ tıeeia etmİltİI'· 0 
an b tara ry paç va aoa derece .-.ı bdm ikı Iİd 

hıu pilotlerNtden Con 8tmıkin tayin olunma\tadır. van saatin rakamlann1 mevsim çiçeklerile ~nm ciban huWnde C41aubt f&T' riz ki. boiuludan seçip Varnacia Bul- memuran MZUeti ah.da. yetmif tı... 
olunmuştur. Polis tayyaresi deli gibi sürüp giden yapa. ki memleketlerinde fuli7eti de tabiati7- pr ..ı.m--. Kietenc:ede Romanya •- ,...lannda bdaT olaa anaainin ev9e 

Cüriimlerle -.J mücadele ediyodar? şoföriin takibi emrini alU1Ca. tayyare Jsviçrede de bu.. benzer iki çiçekli le~ prkt aahumcia 90k tesirli ol· hilleriM .... nnak irDklnuu bWacak olan aötiirülmüftfia'. Az...,. andlklana a.. 
Moçisandaki pOlis hra'koDanndan otolllobilite yalda11r (yavaıla) işaretini saat varc:hr. Biri. IMi.yük oteli relclim için, ....-..r ki. bu tesir lWba memleketlerin- donawlar, bu iki m~et~. bu do- lu bir otomOWI ~ sandıklar ~ 

lairi havadaki polia tayyaresine fU emri verir! Şoför dinlemezae, tayyaredeki ta- diğeri de Enterlekea saziaoawaun park>- de bUl kendini N..ettirmekt.dir. Bun· nuamalann mafaatlen birlottıet cephe- almcldttan eoara. kifkün pençereleri D-
~eriyor: raaaut memuru radyo vasıtaaiyle en ,,a· 01 .üalemelt içia )'aPlit1U1tar. dmı dolayı, Avusturyanm. eski asker! de yer aldırmak mmiinde olac:altbr. panm"' ölilnün evi de bir ölüm haVUIM 

~avada 13 numaralı polis tayyare- kın polis lcarako1unu, otomobile yalt'--- ananeei bizim için çok b6y{ik bir ehem- Cihan hadMncle l>oiazlann merkezi cirmittir. 
--. "'•••••••••••••• ............ •••·••••-•••••• ---' ..1_...!. k b . F '- k 

tine: c25 numaralı yolu talip ediniz. makta olduğundan haberdar eder. Aynı YARDIM, EN BfJYVK E ~ baizdir. Bu itibarla. ıörGtlerimiz- Anupa de'Yleucn om inezonuaa pr- a .. at ııenç adın evde otunnanua 
""vi renkte R. Z. 52208 aumaralı oto-- zamanda otomobili takip eder. her ela- VİCDAN ZEVKİDİR.. : de P:rena Ojenin, Büyük Frecleridı. Ra- mmıi. Ru.,-anan bapna hepimizin bildiii bir otele giderek talüni düıilnmeie.,... 
lterm nereye gitmekte olduiundao Dizi kika otomobilin o anda bulunduğu mev- : cleetld ve Bliiherin yananda yer alaıuı fellketi nrdi. E'.ier boiazlar bizim tara• lamtttır. Bir lnsiliz pzetui sonQ'OI': 

derhal haberdar ediniz. kii karakola bildirir. Karakoldaki p<)lis. YURD YAVBULABI : llmDdu. fmuala olm•m11 ol•ydı, cihan harbinin cAcaba i.tikbal ne dclediyOT) S-... 
1.3 n111J1aralı tayyarenin pilotu bu raci- ler otomobilin geçeceği §Osenin üzerine Obdui-ua llMlbep küaplanM: Boiazlara gelince •eneral demiftir .qri bunbatlm. hattl denebilir iti tama- hafta devam eden bir izdivaçtan 90,_. 

>'0 telgrafı aldıktan sonra verilen emirde dizilirler. ve meydana baraj getirirler. Çocuk Esil'eeme lwnuDuna ftl'ine-i ki: mi7le o neticenin bir akai olurdu. Boiu- bu genç kaduı. Avrupamn en zentrin b -
İtaretlenen şöföre doğru hareket eder Otomobil bu şekilde duıdu.rulduktan DİZ yeDİ )'llda kitap ~l:ına.,.cak U'·i Cenabl p1'ki7e ait bütün meseleler Te lana Midafaua 7aln1Z Türk tarihinin de- dmı olacak nu).:. 
~ aşağıya doğru alçalır. Tayyarede hir sonra talimatnamelerde eöaterilea ceza .kadaşianlm JWdam c&mif ft kil-3 ••neler, dojrudan doiı117a veya ibilva- iil ca... taril.inin de tanlı bir destanı- Kadının kap1a1 önünden .ivil poliller 
'-rasaut memuru ile bir pilot bir de mit- ile bidikte polis tayyaresi.ün masrafı iı:üklükt. ita MVki tMmıt elursmaua.1: .... hoiazlarla aJUrahcler TürkleriD. A•· m.. hiç aynlmamaktadırlar. Kapanan.,_.... 
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SAHiFE ta 

• r 1 
Atustos Persembe l9Jt 

an 
ıı· 

Ticare Vekilinin beşaret haberi -10 
Üc Yıldız aPI .. 

Anne pantalon hazır "''i· 
- Biraz yeri kaldı .• Beş da ı· 

lngiltere hususi takasla üz·· m • cir alacak ve ı 
Yataktan fırlamamla beraber 

annemin elindeki penbe zarlı 
kapmam bir oldu. 

Kafamdaki ağrıdan, ağırlıktan 
eser kalmamıştı. ZaTlı yırtmağa 
kıyamadım. Yazı masamın üze
rindeki ince ~akı ile kenarından 
açtım. 

kaya kadar hazır.. ak· 
Gözlerim elimdeki ıaatin 

rep ve ylekovanında .• Kalbim ~b: 
atin işlemesiyle yarış ediy?r ~ı 1 

çarpıyor. Ceketimi de gıydıtn·· 
V akıt kazanmak için aşağıya,1 ka· 
pının yanına indim. Ayakkap arı· 
mı ayağuna f;"eçirdim. 

TicaTet vekilimiz borsa bi?uısı önünde 
- BAŞTARAFJ 1 iNCİ SAHİFEDE - ayrı ayrı vekil tarafından görülmüş, bor

Ticaret vekilimizle birlikte ,ehrimize 
gelmi~ olan vekalet harici ticaret ~leri 
re.is vekili B. Cemal Ziya Arda) ve hu
susi kalem müdürü B. Fazı] Asal da yine 
Vekilimiz beraberinde Istanbula dön
mü~lerdir. 

sa reisi tarafından da Vekile izahat ve
rilmiştir. 

Borsa binasında paket postahanesinin 
kiraladığı kısmın ne zaman tahliye edi
leceğini soran Ticaret vekilimize, yakın
da Izmirde büyük bir posta ve telgraf 
binası inşa edileceği ve o vakıt borsa bi
nasının tamamen borsaya kalacağı hak
kında alfilcadarlar izahat ve~lerdir. 

Ticaret vekilimiz, tekrar borsa salo
nuna dönünce muhtelif istihsal mıntaka
larından gelen üzüm ve incir müstahsil
lcrini kabul ederek ellerini sıkmış, ha
tırlarını sormuştur. Salonda bütün ihra
catçılar, Vekilimizin etrafını alarak ta
kas primleri hakkında bazı dileklerde 
bulunmll§lardır. Bunlar arasında takas 
primlerinin, mahsul ihraç edilince 
ihracatçıya verilmesi ve ihraç B. Şaha
dctnamesinin gelmesinin tehir edilme
mesi, prevantülerde iki teminattan bi
rinin kaldırılması gibi mühim dilekler 
vardı. Vekil, ihracatçıların izahatını din
ledikten sonra kendilerine hak vermiş, 
bunun, bir kararname ile lehlerine hal
ledileceğini, bu sayede ihracatın artırıl
masının da temin olunacağını söylemiş 
ve sonra demiştir ki: 

Sayın vekil, sabahleyin misafir bulun
duk.lan Izmirpalas oteli salonunda hu
susi bazı ziyaretler kabul etmiş, saat on 
bire doğru B. Cemal Ziya Ardal ile Iz
mir borsasına gelmiş, incir mahsulünün 
nçılış piyasasında bulunmuştur. Borsa
ya otomobille gelen vekilimiz, orada 
vali B. Ethem Aykut, Parti başkam B. 
Atıf Inan, borsa komiseri B. Şevki Er
tuğrul, borsa reisi B. Kfızım Taner, bor
sa umumi kfıtibi B. Ihsan Ayyıldız, ti
c::ıret odası umumi katibi B. Turgut 
Türkoğlu, ticaret odası reisi B. Hakkı 
Balcıoğlu, mıntaka ticaret müdürü B. 
Avni Sakman, muavini B. Cevdet, ih
racat kontrolörlük şefi B. Ali Emre, ti
caret ve sanayi odası ve borsa idare he
yetleri azası, şehrimizdeki ihracatçılar, 
komisyoncular ve gazeteciler tarafmdan 
karşılanmıştır. Ticaret vekili, kendisini 
karşılıyanların ayn ayn ellerini sıktık
tan sonra borsa reisi: - Sizlere bir tebşiratım var. Bu da, 

arzu buyurur iizüm, incir ve fındığın IngiliıJer tara
fından takas listesine ithalinin kabul 

- Borsamızı gezmek 
musunuz? 

Diye sormll§, Ticaret vekilimiz de 
gezmek arzusunu izhar eylemiştir. Bor
sa salonlarının tevsii için yapılmakta 

olan inşaat, salonlar, muhtelif kısımlar 

edilmiş bulunmasıdır. Ingilterenin mu
vafakatini dün gece yarısından sonra 
aldık. Ingiltcre ile yapılacak ticaret an
laşmasının intacı beklenmeden karama-

Fuara akın 
Halkımız gece geç vakite 
kadar Fuarda eğleniyor 
Fuarımız büyük bir muvaffakıyet 

içinde her gece on binlerce ziyaretçiyi 
sinesinde toplamaktadır. Oyun yerleri 
büyük bir rağbete mazhar olmuştur. 

Kapalı atış poligonunda bir çok gençler 
Eiluhla atış talimleri yapmaktadır. 

Dün gece bir çok kimseler Labirente 
girerek eyi vakıt geçirmişlerdir. Fuar 
tiyatrosu da rağbet görmektedir. 

Evvelki gece Fuarı 22581 kişi ziyaret 
etmiş ve ziyaretçiler yekunu 96362 ye 
baliğ olmuştur. 

Izmirc hariçten gelenler 13674 kişidir. 

Fuar münasebetiyle Istanbul - fa.mir 
hava hattına tahsis edilen bir tayyare 
ihtiyaca cevap vermemektedir. 12 yolcu 
ile bu seferi yapan tayyarelerde yerler, 
bir gUn evvelinden angaje edilmektedir. 

Fuar spor müsabakalarına bu hafta 
başlanacaktır. Futbol temaslarına 2 Ey-

lül Cumartesi günü başlanacaktır. Fua
rın sonuna rastlıyan 20 Ağustos günü 
fuar gazinosunda ekspozanlara 600 kişi
lik bir ziyafet verilecektir. Reis Dr. 
Behçet Uz bu ziyafette fuarın kapanış 
nutkunu .,;öyliyecektir. 

fLLOSTRASYON MUHARR1R1 ŞEH
RlMtZE GELDt 

Fransanın maruf mecmualarından 11-
lüstrasyon, fuarımız hakkında malumat 
almak Uzerc muharrirlerinden B. Piyer 

İşakı şehrimize göndermiştir. Dün Iz
mire gelen meslektaşımıza belediye tara
fından beyanıhoş Jlmedi edilmiş ve 
Fransız gazetecisi belediye reisimize, 
gördüğü nazik hareketten dolayı teşek
kür etmiştir. 

B. Piyer Jşak dün fuarı gezmiş, ken
disine lazımgclen izahat verilmiştir. 

ZaTltan dağılan menekşe bo
f..oku ... rı !ıa:ıa c;r.:::ı lcliildcn, lc!:.:
den geldiğini anlatmıştı. 

T ıplzı ilh gün .. ilk tanıftığırmz 
gün bütün benliğimi yakan ve 
kavuran onun menekşe kokusc 
idi bu .. 

Zar/tan yine kendi renginde bir 
kağıt çıktı. 

Bu kağıtta çok ince yazılmış bir
tek satır vardı: 

«Bugün dörtte sizi Bahribaba-
da ve (0) yerde bekliyorum.» 

imza yoktu .. 
Esasen imzaya da hacet yoktu. 
lcliılden baaka kim olabilirdi 

Biri beni böyle ve pantalonsııZ 
halde görse idi muhakkak çıldır· 
dığıma hükmederdi. 

Sevda zaten çılgınlıktan başka 
nedir ki.. lı 

Annem merdivenleri koşara 
indi ve pantalonumu getirdi. d 

Onu nasıl giydiğimi ve kapı an 
nasıl fırladığımı artık tasaıJıJıtr 
ediniz. Arkamdan annemin: 

- Evladım .. Sakın geç kaltrı0•• 
Beni merakta bırakma .. 

Sözlerini ancak duyabildim· 
Saat dörde on vardı. 

Ticaret vekilimiz bOTsada ki.. , Evimizin kua yokuşunu yrı1Jar· 
me çıkınca Ingiltereye takas suretiyle ve mühim bir mevkii olan İz.mirin mem
incir, üzüm ve fındık ihracına başlana- leket ölçüsündeki büyük meseleleri üze
bilecektir. rinde arkadaşlarla ya1ondan temas et-

Bu sirada söz alan oda umumi katibi mek fırsatını bulduğum için büyük bir 
B. Turgut Türkoğlu, bunun ehemrniyE.'- memnuniyet içindeyim .. İzmirin uyanık 
tini anlatarak: ve ileri görüşlü halkından gördüğüm 

- Bence, demiştir, artık başka tedLi- sempatiye karşı en derin teşekkürlerimi 
re müracaate lüzum hasıl olmıyacaktır. arzederim. 

Zari poataya o gün atdmutı ve 
randevü de o gün içindi. ' 

Saate baktım: V ç buçulı .• 
Eyvah .• Yarım aaatte ben na

aıl hazırlanacak ve Bahribcıbada 
bulunacaktım .. 

lanır gibi koşarak indim. bil 
Sağa aola bakarak otolll• 

aradım.. . 
Yoktu. Yalnız kö,ede bol bır 

lcaroıa duruyordu. 1ı 
Uyuklıyan arabacıyı diirtete 

Annem, yüzümdeki heyecan ve uyandırdım. 
Pazarlık lalan etmeden: 

Fakat Vekil: Yalnız İz.mir için değil, memleket için 
- Hayır, cevabını vermiş ve ilave et- büyük bir kıymet ifade eden fuar hak

ıniştir: 
kında.ki tahassüslerlıni fırsat buldukça 

aevinç kırmızılığından ifi anladı. 
- Seni mi çağırıyor? 
Dedi. Ben: 
- Evet anneciğim .• dedim. Fa

kat bugün .. Hem de yarım ıaat 
aonra .• Çabuk benim laciverdleri
mi çıkar. Ben yüzümü gözümü yı
kayıncaya kadar •en giyecekleri
mi hazırla .. 

- Çabuk .. Bahribabaya •• 
Diyerek arabaya atladım. 
Arabacı eıniyerek, gerindelı 

yerinden indi .. Şiıman bir aJatfl
1 

• 
dı. Hantal yürüyüfii ile hayrJatl a· 
rının boyunlarından yem torbala· 
rını çıkartır ve onları otardağıı ye• 
rin altına ıanki çok kıymetli feY· 
lermiı gibi bin bir itina ile yerlef: 
tirirken benim ne hale geldiii""' 
artık ıiz taaavvur ediniz.. lı 

- Hükümetçe lhımgelen tedbirleri ifade etmiştim .. Kıymetli mesaisini tak-
almakta devam edeceğiz. Bu yıl fmdık dir ettiğimiz belediye ve fuar komitesi 
rekoltemiz yüksektir. Üzüm de gecen 
scncden biraz fazladır. Fakat mahsulle-
rimizi ihraç için -dün söylediğim gibi~ 
alacağımız yerinde tedbirlerle muvaf
fak olacağız. 

Bu sırada ihracatçı ve borsa reisi 13. 
KAzım Taner, şu mütalaada bulunmu~
tur: 

- En mühim mesele, takas münase
betiyle bazı ihracatçıların fiatleri düş;fr
melcridır. lngiltere, takas suretiyle biı
den otuz bin ton üzüm alabileceğini mu
hakkak sayarım. 

Vekil, tek fiat meselesinden Izmirde
ki ihracatçıların katiycn ayrılmamaları
nı dahilde fiat seviyesinin düşürülme
mesine ehemmiyet vermelerini bildir-

;.,.; .. 
m~~-

- On devletle yeni ticaret anlaşma
ları ynpacağız. Binaenaleyh mahsullE.'rı
mizi değer fiatine satacağız. Bundan 
şüpheniz olmasın. Kurduğunuz ihracat 
birliği mekanizması işHyecek ve yürüye. 
cektir. Müteaddit defalar söylemiştim. 
şimdi de tekrar ediyorum: Fiatleri tn
talım. Yükseltmiyelim ve kınnıynlım. 
Demiştir. Vekil, Izmirden fevkalade 
memnun olarak ayrılacağını, hatta ayrı
lırken adeta hüzün duyacağını demiş, 
Izmirliler namına B. Turgut Türkoğlu, 
kendilerine teşekkür etmiştir. 

Vekil, borsadan ayrılırken incir piya
sasını dün her halde, eyi faitle açmala
rını ihracatçılardan rica eylemiştir. Ve
kil borsadan doğruca limanda demirli 
bulunan Ege vapuruna gitmiştir. Vekili
mizi teşyi için askeri muzika selam mar
şını çalarken bir kıta asker ve bir kıta 
polis ihtiram resmini ifa etmiştir. Vapu
ra binerken parti müfettişimiz Istanbul 
mebusu B. Dr. Galip Bahtiyar Göker, 
müstahkem mevki komutanı namına pi
yade liva komutanı, ve kurmay başka
nı, belediye reisi Dr. Behçet Uz vekili
mizi teşyi eylemişlerdir. Şehrimizde bu
lunan mebuslar da sayın vekilimizi va
purda teşyi etmişlerdir. Halkın alkışları 
arasında vapura giren Ticaret vekili
miz, gazetecilere şu beyanatta bulun-
muştur. 

VEKİi.İN BEYANATI 

reisi Dr. Behçet Uzun fuar mevzuu et
rafındaki çalışmalarını daha mütekamil 
gayelere varmak için her vesile ile ko
lnylnştırmayı bir vaz.ife bilidm .. Bu mü
nasebetle muhterem İzmir valisine ve 
Dr. Behçet U:ı.a ve diğer İzmirli vatan
daşlarıma gösterdikleri nazik misafir
perverlikten dolayı bilhassa teşekkür 

ederim .. 
İz.mirin ve memleketin büyük davala

rından olan büyük ihraç maddelerimi
zin müstahsil kitlemizin menfaatleri ve 
memleketin umumi menfaatleri bıkımın
dan iyi bir fiat seviyesinde satılmnlannı 

temin edecek dahili ve harici bakım

dan acil tedbirlere tevessül ettiğimizi 

evvelce de söylemiştim.. Bu tedbirleri
mi7.in her gün filiyata intikal eden yeni 
tecellilerinden siz.i haberdar ettim ve et
mekte devam edeceğim.. Şimdi İmıir 
borsasının açılma töreninde bulundum .. 
Ynrın da üzüm piyasasının açılacağı 

gündür .. Bu iki büyük ihraç maddemi
zin dış pazarlarda kolaylıkla plasmanı
nı temin edecek mühim teşebbüslerimiz
den birisinin neticesini de dün gece sa
at ikide muhterem arkadaşım hariciye 
vekili Saracoğlundan aldığım bir tel
grafla öğrenmiş bulundum .. Bu iki bü
yük ihraç maddemize geniş bir pazar 
olan İngiltere piyasasının son senelerde 
fiat şartlarımız dolayısiyle geniş mik
yasta mübayaa edemediği üzüm ve in
cirlerirnizi bu yıl ve bundan sonra ge
çen senelerden çok daha geniş mikdar
da alabilmesi iınkfuuru temin etmiş bu
lunuyoruz .. 

- Evladım.. Laciverdlerinin 
pantalonu ütiiaüz .. Ketenlerini de 
bugün yıkadım. Kalın kışlıkların 
var. Tabii onları giymezıin .. iste 
iiatündekiler lena mı? ' 

Vstümdekiler fena değildi ama. 
Biranın ıarhoşluğu ile pantalonu
mu çıkarmadan yatağa yatmıstım 
ve pantalonumda ütüden eıer'kal
mamıştı. 

Hani vakıt olsa o anda üzerime 
uygun hazır bir elbiae almağa 
çoktan razı idim. 

Sevgilimden gelen ilk randevü
ye biçimaiz bir kıyaletle gitmek 
naaıl olurdu. _. 

Annem üzüldii~ümü gördü. 
- Haydi.. dedi, ıen yıkanma

na ve hazırlanmana bak, ben fıpın 
İfİ laciverd pantalonanu ütülerim. 

Zavallı kadın .. Babam öldükten 
ıonra bütün ıevgiıini bana ver
mifti. Kim bilir belki de içinden 
benim bu ıevda tezahürlerime 
gıpta bile ediyordu. 

Yüzümü gözümü arkamdan at
lı kovalar gibi alelacele yıkadım. 
Boynuma kolonya ile ıildim. Saç
larıma briyantin aürdüm. Gömle
ğimi giydim. 

- Çabuk .. Çabuk.. ı,;m ço 
acele ... 

Diye bağırdım. . 
- Şimdi beyim, şimdi .. işte gı· · 

diyoruz .. 
Diyerek bargirlerini kırbaçladı. 
- Daha çabuk .. Daha çabuk·· 
-Beyim yollar kalabalık .. Faz· 

la süremem. Sonra belediye ceza 
yazar .. 

Bereket verıin yol kenarında 
boı bir takıi otomobili gördiitrı·. 

- Arabacı dur .. Otomobile bı· 
neceğim.. Senin paranı Bahriba
baya kadar gitmif gibi verirint· 

Araba durdu .• 
- Sol ör.. boş muıun? 
- Buyurun beyim.. .. 
Otomobilin kapıamı açan fo/0 " 

rün yanında bekliyen arabacıya 
paraıını vermek için elimi cebitr16 

attım. 

Eyvah .. Elbiıe değiıtirdiğim "6 

evden telasla çıktığım için yanı· 
ma para almamıftım .•. 

•• BirMEDI-

Papa ve 
için el 

patrik sulhu korumak 
verecekler! ele • 

mı 

İngiltere ile müna5ebetlerimizde incir D .1 H 1 1 b. . . . . .. . . lı: ıa 
.. .. f dık tak .. . . ' aı Y era dın stan ul muhabın bıl-ı lı hır mumessıl ve patrık tarafından e 
uzum ve ın as usulundcn ıstıfa- d' . .... V 'k d d . A b. .. ·ı b l 0 du· . ınyor: atı an a aımı ır mumessı u u 
de edcceğınden elde edilen bu neticenin p T" k. d k' hh A .. . •V• n• eh i tin' tab'A k . . . apanın ur ıye e ı mura ası mon· nılması planının muzakere edıldıgı ı:a 

cmm ye ı 11 ta dir edersınız. Bu senyor Jozef Rokallinin birdenbire Va- d'l' l İzmi . lfık d ne ı ıyor. 
suret e rı .a. a ar eden iki büyük tikana hareket etme.i buradaki siyasi Papanın, bir müddettir, hariçteki mü· 
ihraç maddemızm bu memleketle geniş mahfillerde alaka uyandırmıc:tır. ·11 · • ı Ih v d t--b· . . . " messı en vasıtasıy e su ugrun a .,...... 
~ır şckılde ihracı koylaylaşmış demek- Papalık murahhası, hareketinden önce büslerde bulunduğu malumdu. Bununl• 
tir.. Istanbuldaki rum ortodoks patriki ile beraber, Vatikan, zaman zaman, papl!l" 

Gerek fuar münasebetiyle ve gerek odanın kapısını kilitliyerek bir saat sü- lığın muayyen bir sulh planı tatbik etıne-
İzmirin iktısadl hareketlerini alakadar b }",_ b ı · t1 ren ir mü uatta u unmuştur. d

0 

iği hakkında tebliğleri intişar etın:' ~ 
eden meselelerde İzmir matbuatını ida- . =--
re e en ar a aş arın göster · eri ü-d k d l dikl b Hakim olan kanaate göre Rokalli, sulh .. D···ı·n"lM'''i>''E;'''n'··o"ca···v···y···a·· ..... ·S: 

uğrunda ortodoks ve katolik kilisesinin 
- İzmirin sıcak ve samimi muhitinde yük vazife hissini büyük bir takdirle ya- k l I • 

müştere en ça ışması hususunda patrikin LU GA~rEDE'U aı· ~ ~ 
geçirdiğim üç gün zarfmda gördilkle- detmeği bir borç bilirim.. İzmire güzel V• .-u:.n ~ S 

muvafakatini elde etmiştir. Dl • 
rimden ve temaslarımdan aldıgwım mus" - bir ihraç mevsimi temennileri içinde R.. : Son hareket, asırlardanberi biribirin- • 
bet intibalarla ayrılıyorum .. Memleketi- aziz vatandaşlarımı selfunlıyarak gör- Sevgı'll çocukJar.. : den ayrı bulunan iki kilise arasında bir " 
mizin iktısadi faaliyetlerinde çok hassas düklerimden duyduğum sevinç içinde işbirliği yapılacağına dair olan kanaatleri Okumaya hevesli, fakat kitap ala· S 

bu güzel şehirden ayrılıyorum.. nıı-..•acak kardes·lerınız· · ı'çın' okudu·•." 
kuvvetlendirmiştir. " ~ 

Gazeteciler sayın vekilimize teşekkür gvunuz mektep kitaplarını ,.ocuJı ... " 
Bir müddettcnbcri iki kilise arasında ~ 

ve iyi yolculuklar temenni ederek va- Esirgeme kurumuna ··erırs· nniz Bil··.· bir birlik yapılmasına çalışıldığı hakkın- • '" 
purdan ayrılmışlardır. dn rivnyctler deveran etmekte idi. gili arkadaşlarınızı çoğaltmış of ut·~ 

Fuarın açılması mlinasebetiyle şehri-

mizde bulunmakta olan Fransanın An
kara sefiri M. Masigli ve refikası, dün 
tayyare ile İstanbula gitmişlerdir. 

Yunan sefiri B. Rafoel de Ege vapuru 
ile İ tanbuln hareket etmiştir. 

Papa tarafından patrikhanede devnm· sun uz.. ~· ,,, •• : •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
r7.7.:t:zz7f7.ZZZZZ7.LL7LZ/..L7.I7 ... ZZ7J../,LZ7J-ZY..ZZ7..z:Dt:itt"~.17..JSi 

'' 



_ 8 cS&BiFEDa 11 mci adanın 911..so metre LucuNDAN: yı ır mu asıp ar sanayi kumnanyası TiJ.rk Medeniyetoe hararet 1 IZMIR BEi EDIYUINDEN: IZMIR 1 inci iCRA MEMUR- J . b. h . 1 ş k 
AŞTAUll t NC - msabbaınclaki 23-24 ıayılı ana- Rüttil ve Ruimin emlak '" .,. • ı-

--ca ne a1w • ..,.. diitiinüneniz 0 
..... 1annm •htı batkatiplikteki tut- tam bankaııaclan ödlaç a1c1.1ı ,.. ıf arıvor Anonı'm ı~·lıetın -ıen • 

kit 'riicudun müdafa .. blmaz, buna a- nameei veçhile açık arbrmaya ko- raya mukabil bankaya ipotek ey- .. '-! ... ' Qj • 
caklık vurması gelir, iman bayılır, son· nulmuftur. )ediği lzmirde eıki Mahmudiye t!•ul"! muzaafa ıle defte-: tut- Şiı ... ' • M 22/At-t-J• ........ talı4•1.n &.bllde 1. 
la da.. Muhamuıen bedeli 3670 lil'a ve Babkpazarı Bahriye caddeıi masa ~;ı..~~n vakıf ...tdedar bir Jeti •ıMDiye tııflaıut- lftkak edlD .............. a,_, •ppla 

Ancak bizim memleketimizde bayı- olup ibaleai 25-8-939 Cuma IÜDÜ yeni büyük tuhafiyeciler Ç&l'fUın· mubuıbe ~tiyacı ~an ticaretha- yazıh ,....,..._,;., ......__ icin ......_ llm pim m..• laaJii 
lacak kadar aacak olduğu hemen hiç iıi- saat 18 dadır. Muvakkat teminab da klin 27 numaralı feTkani oda ne veya mueıseselerın Yol bedea- olm ................ malso 1 

ta!IWI;., 21 ma ~ine tevfikm top
tilmemiıtir. Bu da Anadolunun prk ta- 275.25 lira olup öileden aonra ka- ve mağazanın önü sekiz metrelik tanında 62 ve ~ Numar~da Gü- lanbRNn Ddnci defa ol.nk 18/E,lil/939 tarihine tın &laf edm puar
rafanda Asya ortasından gelen rüzgarlara palı b~1111maama binaen öjleclen ana sokak sap 28 ve aolu 28 ar.. ze.~ Aydın ~afıye magazuına teli ıfbll aut ...a...te lzmirde tehitJerde illin fUrilaa dahj}jndelrj • _ 
açık olınaaı sayesinde. O yoldan ve Aır enel lf bankasına yatırılır. kuı 20 ve 21 numaralı dükkan- muracaatlen. ket --••·wle ,..,....u tabıriir etmiftir. Topleıftlıya ittirak ~ 
Yanan ortumdan selen medeniyet fazla 10.15-19-24 2911 (1650) larla mahdut 1400 lira kıymetli 1-3 (1739) iltiyenleria ~ ......... m apia ... sin enel lluül t.Lm rhk-
•ceklara kaqı henüz bir ~e bulamaday- maa feft:ani oda bu mağazanın lan W... ......... firlrıet IDildiiri,wtme ine ftJ& Wr ...... p lftdi 
aa da medeniyet betiği olan yerler bize 57 inci adanın 1425.75 metre eVTelce yapılan aabfl 2280 sayılı ikinci artırma yoktur. Sabt pefİD ederek Mtihul edeaAlıııri Yll•lri .._ ....... dalaaliye ftl'Üuı ..... 
en ucak mevsimde - en ziyade bu tem- murabbaındaki 25-26-27 aa,W ar- kanuna söre seri bırakıldığı hal- para ile olup müfteriden yalnız lan .......... 
nıuz ayı içinde- serin rüzgarlar gön- aalanmn • a&hfı. bafkitiplikteld de birinci sene taksit borcu muay. yüzde yedi buçuk dellaliye mura· Ruvwnei MA-h ı at: 
derir. Halbuki, bakanız, Nevyork latan- fartnameaa Yeçhile kapah zarflı yen ndeainde öclenmecliiiaden fı alınır. l - s...,.. -,iıl, _ 
bulla aynı derecede, hem de deniz kena- arbrmaya konulmUflm. bu hüldim ortadan kalkarak yeiıi- ipotek sahibi alacaklılarla di- 2 - S...,_.. ._,.._ - .... +•ildiii ....... 
ılDda buhmduiu halde orada fazla mc:ak- Muhammen bedeli 5703 lira den tamamının mülkiyeti açık ar- ğer alikadarlann Ye irtifak hak- de ... ......... ......U. S imi ._d'ıı·• 35 
tan baydanlar· sidenler bile, çolc olur. ' olup ihalesi 25-8-939 Cuma sünü hnna ıuretile ve 844 numaralı la aahiplerinin sayri menbl üze- inci ......... W ldnc:i fmrm •ixh ,...ı. 19-

, G ~ aaat 17 dedir. 2490 sayılı kan11111111 emlak ve eytam bankuı kanunu rindeki haklannı huıuıile faiz ve kilde tllıdili. 
--= · tarifab dahilinde hazırlanmıt mucibince bir defaya mahaaı ol- masrafa dair olan iddialarını it- 5 • . cMen. eski -LI: 5 • • rıld • • .-1.1: 

LETONY A teklif mektuplan ihale günü aza. mak f&rlile arbnnaıı 5-10-939 bu ilan tarihinden itibaren yirmi nıcı """ m ..-: ma mllıl ..,,. Jml ,_., 

Alınan. Souyet ~ aaat 18 r'!' kadar encümen~e .....,.mbe sünü aaat 11 de icra da- gün içinde evrakı müıbitelerile Madde 5 ŞirlL • Madde 5 . • . 
p-m....-a-- nyasete Tenlır. Muvakkat temı- iremiz içinde yapılmak üzere bir birlikte memuriyetimize bildir- beheri • - ~ ~Yf!S' . . . - Şir~ ~1-:-

............... ftlentnan nab 427 lira 75 kanıt olup öile- ay midcletle aablıia konuldu. meleri icap eder. . 25 .~ kıym~ ~ ~m ~ elli.~ la~ YB'IDI !>in 
~· 23 (A.A) - Briva Zem.~ gaze- den aonra kapalı buJunmaıına bi- Bu arhrma neticeainde a&tıf Akıi halde haklan tapu ıicili- ~ye münkuem befyuz bm Türk ~ye munlruem bU' milyon Türk 

tesi Alman- ~vyet ademi tecavuz pak- naen öileclen enel it bankaama bedeli her ne oluna olsun borcun le malum olmadıkça paylqma- liruldar. linudır. 
ta hakkında diyor ki: yabnlır. ödenmesi tarihi 2280 numaralı dan hariç kalırlar. 20-9-939 tari- Heyeti umumiyemn itlMI wma- Heyeti umumiy.U. .._ w:w 

Bu haber Le~ny~.da . memnuniyetle 10.15-19-24 2910 (1610) kanunun meriyete pdiii tarih- hinden itibaren t&rtname herke- yeyi bir miali tezyit etmeie ..ı&hiyeti J91İ bir milli tezyit etmeie aallld-
karşılanmıştır. Çunku şirnalt ve §81'kl • , ten aonraya müaadif olmuı laaae- se açıktır. Talip olanlann yüzde olacağı gibi tenkis de edebilir. Tez- yeti olacaiı gibi tenkis de eclelailr. 
Avrupada sulhun idamesi bakımından l -:-Bahri.baba parkında ıa aat- bile kıymetine balnlmıyarak en yedi buçuk teminat akçe11 veya yidi aermayeye karar verildiği za- Tezyidi sermayeye karar veriJdiii 
fevblAde. mUhimdfr .. Letonyayı ~~ ~ t;ızere bır ~tre mur~baı Y. çok arbranıa 6zerine ihalesi ya- milli bir benka itibar mektu•a ft mu hfildimete malUmat verilecek- zaman h6lriimete mal6mat verile-
eden tehlikeler asgari dereceye inmıştir. ~ bO: aene ~u~d~tle ~aya Te- pılacaktır. Sabf 844 numaralı em- 39-5844 doıya numaruile lzmir tir. cektir. 

Wt/111,,,__,, ~ı .,., kitiplikteki f&rbıa· lik Ye eytam bankw kanuna hii- ikinci icra memurluiuna müraca- Sermayenin bir mislinden fazla Sermayenin Wr mjsljnclew fazla 
Alwaayadald ınau•zler .. ~1. .. artın;:{ali ko- ldimlerine söre yapdacaiıadan atlan ilan olunur. tezyidi enel mdrde 14141.W ... teaJWI enet emirde.... ıdıı ma-

Berlin, 23 (A.A) - Röyter ajansın- r i!;"°Üaaı 0 • aw;: cm:.: vafakatinin İltihaaline mütevakkıf- vaf•btinin İlhı...me mütenldaf-

~ bulunan ınınw.r ııentıs nır:.:.t 1a d:-.i .... ı,tirak ec1ece1ı. lzmir Va kıllar miid6rlax.nnclen: tırdabnm. Şirketin ibraç1eleri~-~~-~ br. Şirketin 11nç ~~~ 
. ler ( 1) lira ( 50) kurutluk temina- IS u muame KBDııeueu--.r uaı- nedabnm muamelelen ...., lllHli 

~~eketi terketmek içm emir almanuf- b öileclen aonra kapah bulunma- Mu. Kıımeti littuclik.' de :nt veklletine indi etfr. ........... ticartıt wMletlee indi 
™- ıma binaen öileden evvel it ban- Lira Cinai Numaruı Mevkii ~r.. • • edi~'!"· . . .. --1111!!·~-----.. bama yabrarak makbuzu ile en- Şirketin taJic1 _._711me b- Şiılwlia l..,wi ......,_. b-

D kt cümene sefirler. 1000 Harap hayrat Şeyh mahallesi Şeyh camii rv verilmek için (26) ve (30) un- rv verilmek için (26) Ye (30) an-
0 or 2 - Bahribaba parkmda ıu ... 38/4 ca -z111ıı .. ı.an ......... ha- al ...... , ........... Mfik hue-

su-ıevman Çoruh blmak bere bir metre murabbaı 175 « « o.w.w. nwl.g"=j O.iıınP .....- rel.t ......... ... c• .., .... . 
3 yerin bir sene müddetle kiraya 36 Sermayenin tezyidi halinde çab- Sennayenin tezyidi halinde ... 

ı.. l ı..l verilmeai bat katiplikteki farbaa· Y ulmnda yuala harap hayrata açak utlllma ve t_.lit mWldetlıeri rılacak hiue senedııbnm fel'llili .... nlmaılı W.. ........... ..-ili mec-
Çoca /ı naata IR arı mesi veçhile açık arbrmaya ko- içinde talibi çdmıadıimclan bir ay müddetle pazarlığa blrakılmı, olcla- lisi idare tarafından tayin edilecek- tisi idare tanfmdm tayin edilecek-

nrlJfahalllal nulmuttur. Muhammen bedeli 20 iu ilin olunur. 3127 (1762) tir. YenWm ihraç edilecek W-hiue tir. Y•aiden aııç edilecelr lll»a W... 
lira olup ibaleıi 8-9-939 Cuına sB- senedatma meclili aumt INm imli- le ...,.._ mıdW m +4 t..i 

............ Tile Bas- nü uat 16 dadır. lttirak edecekler b Jı yuat ft menafi temin ft ita eclehilir. ~ w ......,. teıBllt ve ita 
p1ta1 .... sıa w- bir ıira cso> 1mru,1uk teminatı Am ar nfaatı Şirketin aermayesi aermayei ,irket edebilir. Şirketin aermay_. .._,.. 
... ye Y17anan111 8t. öileclen ıonra kapalı bulunması- olabilecek her türlü nulmt " emftl fir1mt .w.a.e1ı her tflrl8 ...... ve 
.... Unl•• Kindar na binaen öğleden evveli• banka- Toprak mahsulleri of isinden: ile tezyid edilebilir. Kıymeti -.r .. _,... • t.yill ecllehilr • 

• •-mm hutanelerinde etiid yap- ıına yatırarak makbuzu ile encü- "--=--. _1 ___ ..ı_ _._ __ 1_ ambar !...L- b' yesinden daha qajı kıymette hiue 

.-.. me;:.~;~;r;r. 3139 (1786) .:.-ile f=:,~tef:..7~11:~~ ~ uaulilo ~: aenedab ihncı caiz değildir • 

.:.:: :': 8:':ve-:!..: Bumahane dftl'IDda yapda. =~~'%'Cır~etif hedelleri Çam iPıı 66.mG,18 Armaian 35incimaddenin2inci 
1 • ..._ -...ıarmı bW .-. 1 cak sebze, meyva hal aantralın üç 2 - ElailbM evrakı ( 6) altı lira mukabilinde ofia umum mü- fıkruınm eski tekli 

35 inci maddenin 2 inci 
fıkrumm yeni tekli 

'l'ELEFON: Z311 yüz yetmit be, bin liralık kııma dürliiünden btanbal ve lzmir tubelerinden aLnabilir • 

• 
----(1•7•68İI) __ _. ___ bq mühendialilden 18 lira 75 ~ 3 _ n.- ,_ 30. L 38 tarilainde ...ı ıs de Anlmrada ofia a,;., • ..,. Ma 2 - Hisse senedatımn tedive Hiue aeneclmnın behetine swvi 

l'Uf mukabilinde tedarik Jdeeelr da ~?.Tiilr melduplanm llııft wflw ......_ 11 ' hm.le ..m..1t ~ seri7e ........... m•- 125 ...... temellfl temin ebmık için 
------------ ketifname, fenni ve ma i ıartna- <?fiıin muhaberat aeniAnde teslim edilecektir. darma tenm ylzde bet temetttl te- llzmı ıelett mehllf. Mütıehald milc-

meleriyle proje ve vahidi fiat cet- 4 - Mu..Ubt teminat miktan Çumra için 4551,53 Arm•nn min etmek kin lizım gelen mebliğ. tar befyeçhilti teni olunur. 
Kiralık mağaza 
ve yazıhaneler 

Gal balvan Ztnat benba J1Ullll-.. u..,. ........... ...... 
miri , • dmle aJtm.daki .... ps. 
kirahkbr .. 
_. .. hamil olmaia elverişli 

ve lmnforlwlur .. 
'Nfr1 ı la G.a balftft ...._ Ba

IW aıddesl u D1lllW'IMla dit tabibi-

veli veç~e kapalı zarflı ebilt- için 3957,98 lindır. - - Mütebaki miktar berveçbiiti tevzi 

1 m07e k09'llmuttur. Muhammen 5 - IJtekliler teklif evrakı meyanına fimdiye lladar yaptıklan bu olunur. 
bedeli üç yüz yetmit bes bin lira p,i itlen ait ftllmW. ve ekaiJtn:teye ıinbiJmek için ofisten alac:M- 24, 8 (1789) 

olup ihalesi 13-9-939 Cartamba lan ellliyet "' ikanı lwyacaklanlll'. 
sünü ıaat 17 dedir 2490 sayılı ka- 8 - t inci meddede yazılı infad ayn ayn lüınnlen lıale eclile-
nunun tarifab daireıinde hazır- Wlir. 
lannııt teklif mektuplan ihale SÜ- 24, 28 
nü azami uat 18 ya kadar~ ------------
mende riyasete verilir. Muvaldaat -----------
teminab OD sekiz bin yedi yüz el- Ak•am kız sanat okulundan: 
li lira olup Bileden IOlll'& kapab Y 

3123 (1764) 
İzmir İnhisarlar bafmiJdiJrliJ

ği1nden: 

bulanmuına binaen öğleden ev· Ohhmm taW.e bydı l Eylal 931 c- ılıM•wıhı ithren bat-··-•.flra-caa•tlerL-•.-----•• vel it bankasına yatınlır. hyacakbr. lahat iıliymlerin okula m&wutlm ilin elunur. 
24-29-8-12 3140 (1765) 20. 22. 23, 24 

llanpç miıldı• RE ...... -•lllt illi llllzl &da el .. !illi ... 
zarhkla aablacaktır. Muhammen bedelleri ikifer yüz teminatt.n cım
zar liradır. isteklilerin 28. 8. 39 Pini wıt 11 ele llat mMlııliiiimb
deki komisyona müracaatları ilin elunw. 

3125 (1763) 

• 

Pl i & 4S4! 

Eczacıbaşı 
,.....,. 8 ,.,........,.,... ,.........,.,,, ·~ .,. dantlaPata göd.,.,,., Nllıde alenen tefelıUP .,...,, ld• 

Fuarda Teıhir Ve 5'lflf Stantları Fuar Şeref ine yenililrler 

1 Sergi Sarayı Paoyon B. Stand Na: 109 
2 " " " B. No: 110 
3 Paoyon No: 26 

Fabrika: 

Depo: 

S. F ERiT Eczacıbaıı mua
talasarat Ve Itriyat Fabri-
kası Birinci Beyler Sokak 

TEL: 3232 

Türkiyenin Meılııır 
Şifa Eczana si Tel 2422 

1 - S. FER I T Eczacıba,ı tabii çiçelı 
lıoAalarına en yeni ildoe 90 dereceli 
LiMON ÇIÇEGI kolonya.ı. 

2 - Senenin en orijinal kokuaa ÇAM 
kolonyaaı kilo yalnız 200 lıaraı. 

3 - •İzmire uinYıP ta (ALTIN DAMLASINI) DALYASINI, BAllARINI 
H .. aiti'"nMm dtmek olmllP dtlstunma hliaaıtw ~ kriat.l şişe
ler, lftb kutular .. 

4 - lzmirin zarif manzaralı kartları • 
renkli 6ropuleri kokulu kartlar oa. o•. 

lzmir Kolonya Şehri Unvamnı S. Ferit Eczacıbaşıya Medyundur 





!2C ~ustos Pegemoe ı939 

T, Bovven Rees Olhier ve Umdal Messageries Ocutsche Le• j Sperco 
ve şürekası Şürek3sı mımıi"oENiZ Maritimes vante_, Lioie Vapu!_~centası 

-*- -~ - ACENTALICI LTD. -*- 1 ADRİATICA S. A. Dl 
C'UHARD LfNE BIRIHCI KORDON REES HEILENtc LlNEs LTD. KUM PAH YAS 1 G. JL B. B. BAMBU.R~ HAViGAZiONE 

~POOL VE GLASGOV HA'ITI BIHASI 'J'EL. 2443 ANGHYRA vapuru 20/22 ağustos TİLLY L',M. RUSS vapuru 17 ~- VESTA (İhtiyari) vapuru 20/8/939 
~ vapunı eylO.l hidayetinde LONDBA- HULL.BATn amsmda beklenilmekte olup Rotterdam THEOPHİLE GAUTİER vapuru 26 tosta bekleniyor .. iRotterdam. Bremen tarihind t 

8 
d 

1 
k . .. _ 

~ Ola.gov, Svamea ve l.Jverpooldaa ESTRELLANO 'Vapuru '2'l ağustosta Hambı.ırg ve Anversa limaDlan için Ağustos tarihinde gelerek ayni g(lıı Is- ve Hamburg limanları için mal alaeak-
23 

eM~d\r ; fa::re D aynıd :UO i:. 
ıı,., tanbul p· N 1. Mars'l ha t at te ı ı ı, e , e eagaç, ~ "'

1
-- · cakt d Lo d Hul · · rük' ala aktır ıre apo ı ve ı yaya - ır ~~:-~ ır. gelip 2 eyl~le ka ar n ra ve ıçın ~ c · ' ' " tanbul Burgaz, Varna ve Köstenceye 

:"''UNIA. vapuru 20 eyUll tarihinde yük alacaktır.. BA.LKAllL&R ARASI reket edecektir. THE.5SALİA vapurµ 28 ~tostan 3 h.t edecektir. 

~ ~1 ve Glasgov için mal ala- IJVERPOOL RA2'rl BATTI . H~ tirli izahat ~• .aııan.t ~ Bi- eylQle ~ ~ &emen ve LERO motörü 21/8 de saat 8 de ge-
~. vtD A rıncı Kordonda 156 numarada LAU- Hemburg lıın:uılan ıçın mal alacaktır. ed'd Pir: I"~ •• vasallt tarihleri, OPORTO vapuru 30 ağustosa kadar ZETSKA PLO ' B RENT REBOUL eolC'nhr:t ARC'I'URUS vapuru il eylUlden 17 lerck 22/8 saat on Y ı e e, 
~ vapurlanıı mu yük al caktır A. D KOTOR "~ npar aeen- K f Porto Edda Brindizi Valona :~ .. navlunları hakkında acenta Liverpool ve Glasgov için a · ·• ;..VCEN tasına müracaat edilmesi rica olunur. eylOle kadar Rott.erdam, Bremen ve or 0 • S • 1 Z ' Fi ' 
llttellhhat akma glremeL o.ha .fada DEUTSCBE LEVAh'TE. ı..tNtB lu.u )) T:ELEFON: Z 3 1 5 Hemburg limanları l~ mal alacaktır. r>ı:aç, Gravaza, ~ ato, ara, =· --t almak için T. Bfta ae..,. ş.-. DELOS nparu 23 atmtesta a...-: V,aparu ız Ağustos 939 cumartesi gll- BELGRAD motörü 25 eylruden 2 Triye.«te ve Vcnedige h~ ed · 

~ıııı ~53 telefon numarasına mllracaat burg, Bremen ve Anvcrstcn gelip yUk nü Köstenc:edcn gelip 13 ağustos 1939 ilk teşrine kadar Rotterdam, Bremen ve ci'ITA Dl BA~t ~örü 24/8 ~~t 
~ rica ohm.ur. çikaracak... pazar gil.tıil saat u de: H. Whittall ve Hamburg limanları için maı alacaktır. s de ~elcrek a~ı gun saat ı1 de J..SUUJ-

Pire - Arnavutluk limanları - Kotor- LEV ANTE 9 ilktcşrinden 15 bul, P.ıre, Napoli, Marsilya ve Cenovaya 
Oubrovnik - Split Vened.ik ve Triesteye ŞÜrekaSI 'lk . kadvap;:: d Bremen "e hareket edecektir. 

1-------------··----ı•----• hareket edecektir. '1 teşrme • ar ~ am. ZARA motörü 24/8 de saat 13 te ge-• --: _ Hamburg lımanlan içın mal alacaktır. 1 k · Un t l9 da p tm Lero 
• a .... • Li · ere aynı g saa a o, t 

ANGLO EGYPT.aan TELEFON : 3120 TAH YE . Kalimnos, İstanköy ve Rodosa hareket 
MAtL LİNE İ ACHİA vaıruru 25 ağustosta beklenı- edecekf T. C. Ziraat · Bankası PİRE MARSİLYA ve PİRE BEYRUT TBE M~SS•RU'J'Cff SON yor .. Hamburg Bremen ve Anvers~~ ZAR:·motöril 28/8 sant 8 de gelerek 

KUl'uJUf llll'ilıJ: J888 HAY.FA - fsKENDERfYEYE hat LJHE LiMiTED mal çıkaracak ve Burgaz, Varna ve Kos-
2918 

t 17 de Pire Korfo Porto Edda 

esi 100 000 ,ftftA T.:a..-k lirası.. •CAİRO cm. ı,tlKS VAPURU ile tence için mal nlacaktır. ~ sa~ Dt G ' --t~· 
Sermay : • .uvv U&" Marsilya için Bcyriıt-Hayfa-bkcıa· LİVEBPOOL - GLASGOV VE DEN NORSKE MIDDEL• Brindizi. Valona, r~ç, ravoza, s.,.._--

Şabe ve ajan adedi: 262 hareket tarilılcri deriye için. h~ket BRİSTOL hattı lllrAVSLfUJE OSLO to, Zara, Fiyum~, Triyestc ,.e Venediğe 
Zim ve ticari her ani BaDka muameleleri tarıhlen ETRİB 4 ltild li Li lf1' A ' hareket edcccktır. 

9- a .. .a B*---......,.,NLERE 28.800 LiRA 24/8/1939 18/8/1939 ul Glvnpurdu ey .. k e gek P kver- BOSPHORUS motöril 30 ağustostan fr ALİA S. A. Dİ 
«"' ....a anan. a :&ftEI 39 p ve asgov an yu çı araca ve Um 

tKRAMtYE VERECEK 71911939 119119 ayni zamanda Liverpul ve Glasgov için 1 eylule kadar Diyep ve Norveç an- NAVİGAZİOHE 
tir.at barikasında kumbaralı~ ihbarsız tas3rruf hesaplannda en m (50) 21/9/939 15/9/939 al nlıı ktır lan için mal alacaktır.. VULCAI\1.A motöril Trlyesteden 14/ 
~ buhmanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pl~ göre ik- GOULANDRİS BROTHERS LTD. m ca . (Bu vapur Norveç limnnları için .ancak 9/939 tnrihinde hareket edip 28/9/939 

'-nüye ılağıtdacütır : PİRE lsbrandtsen • Moller 31 ağustosa kadar t.8hmil edecektır.) tatlhinde Nevyorkta bulunacaktır. 
4 Adet LOOO Liralık 4.000 Lira uNEA BELLASu • BALKİS vapuru 25 eylülden 28 eylQ- OCEANİA motörU Triyesteden 7191 
C: • 500 • 2.000 • Lüks transatlantik vapuru ile Pire Line: • Neu~o,.lı le kndar Dicppc, DUnkck ve Norveç li- 939 tnrlhinde hareketle 25/9/939 tarl-
4 • 250 • 1.000 • Nevyork hattı... HAİFA, İSKENDERİYE • NEV-YORK manlan için mal alacaktır. hinde Boenos Ayreste bulunacaktır . 

• 40 • 100 • 4.000 • Pire - Nevyork seyahat nıliddeti 12 güu PHİLADELPWA HATrl BOSPHORUS motörU 25 ilk teş-
ltl • 50 • 5.000 • Nevyork - fuarı için hususi füıtler.. GERTRUD vapuru ağustos nihayetin- rinden 28 Uk tefrine kadar Diyep DUn· ROYALB NEERLAN 
1- • 40 • 4.800 • Pireden hareket tarihi de gelerek, Hayfa, İskenderiye, Nevyork kerk ve Non-eç limanlan için yUk ala- DAISE l[IJltfPANY A.SI 
.. • 20 • 3200 • ~ Eyl{ll 1939 ve Philadelphia için mal alacaktır. caktır. PYGMALlO~ vapunı 2118/939 tarl-
blnAT: Hesaplanndald paralar bir sene içinde SO liradan aşa~ dUşmi- Gerek vapurlnnn muvasalAt tarihleri. GUDRUN MAERSK vapuru 10, 12 O. T. R. ~-. • hinde gelerek Botterdam, Amsterdam ve 
~ere lkramJye çıktt~ takdirde yüzde 20 fırzlruıiyle verilecektir. gerek vapur isim • .:-rj 11-e navlunlan hak· eyllllde gelerek Hayfa, İskenderlye Nev- KASSA motörü 17 8.o~~ dogru Hamburg limanları için yUk alarak ha-
ltaralar senede 4 defa, 1 EyUU, 1 Birind kanma. l Mart ve 1 Baz.iran tarih· kında acenta bir teahhUt altına giremez york ve PhUadelphia için mal alacaktır. bekleniyor. Tuna lirnariları ıçın m..ı1 ala- reket edecektir. 

!erinde çekilecektir. •. Daha fazJa tafsilat a!mak için Birinci Gerek vapurlann muvasalat tarihleri, caktır. ULYSSES vapuru 4/9 tarihinde 

~-----------~:!!m--!9-• ;el Kordonda 152 numarada • UMDAL· isimleri ve navlunları hakkında acenta :zEGED "?otörü A~ soruan~a gelerek RQtterdam, Amsterdam, Ham-

BRISTOL 
Be yoğlunda 
···~············ .. ············ • 

. OSMAN l Y ~ 
Sirkecide 
••••••••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcili 
•• 

B. Omer Lütfi Bengü 
d i r 44 Sene!ik • t~criibeli idareıile bütün müfterilerine kendisini 

sevdum14tir •••• 
Otellerinde misafir kalanlar e-t•lerindeki rabati bulurlar.. latanbulda 

bGtün Ege ve lzmirh1er bu oteDerde bulu4urlar ••• 
Hususiyetleri ~ok olan bu otellerin fiyattan da rekabet kabul dmi
~ derecede ucuzdur ..... 

~ciğer, bô'brek. taı ve kumlardan 
'tl\itevelli sancılarınız. damar sertlikleri 
'ie şişmanlık şlkiyetJcrlııiz URİNAL ile 
~iz. 

• 

1 
~cutta toplanan asit Urik ff Oksalat 
llbı maddeleri eritir, bnı temlzler, ln-
~ ~. alınmB!D kolaydır. Yemeklerden 
~ yanm 'baTdak su içerisin.de alınır. 

INGiLIZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOOLU - tsTANBUL 

UAŞTURAK Bfiyilk Sa1epçloiha ham ~ısm~a.. 

umumt deniz Acrr.talığı Ltd. miira<:aa.t bir taahhüt altına giremez. Daha fazla dogru bekleruyor. Tuna limanlan içm burg llmanlan için yük alarak hareket 
edilmesi rica olunur. tafsilAt almak için H. VH1TrAL ve Şsı. mal alacaktır... ~ edecektir. 

Telefon : 4072 MUdUriyet 3120 No.lu telefona mUracaat edilmesi DUNA motöril 1 eylule doğru bekle- HERMES vapuru 18/9 tarihinde ge-
Telefon : 3171 Acenta nen oıunur. niyor. Tuna limanlan için mal alacaktır. lcrek Rotterdam, Amsterdam ve Ham-

-BIÇAGI 
Fn serf sak.alları 

~ener 

ve ~ 
umu.şatır 

Fuarda 183 VE 184 Numaralı 
Pavyonu Ziyaret Ediniz 

Devlet Demiryollarından: 
1 - 1/9/1939 tarihinden itibaren ü_ç ay müddetle zahire :ve hubu

bat, incir kuru ifaüm, palamut ~onlarının tahliye i§leri lzınirin O... 
mahane ve Alaancak iatuyonlannda tamamen idare tarafından ya
pılacaktır. 

2 - idareden müeaaeaelere kiralanan anbarlara ve tube batlannda
ki huauıi depo ve mağazalara konulacak olan bamulenin tahliye itleri 
ıabiplerine terkedilebileeeldir. 

3 -.-Vürutlarırun uaulen ilinmdaq itibaren dört meni aaati zarfın
da fiili tesellüm İtine tekaddüm ed~n bilumuna muameleleri mürselün
ileyhleri tarafından ikmal edilerek tabliye için tdari hamal tqkilitma 
tevdi edilen tam vagon bamulesinden, tahliye ücreti olarak ton bqına 
(15) kmuf ücret alınır. Ve bu muameleye tibi. dökme hububatın çu
vallama İ§İ ton batma (6) kurut mukal»ilinde yapılır. (idareden veri
l.ek .çuvallann kiruı tarifuine gp..e aynca alınır) öğle tatili mesai 
au.ti 1ayıbr. Dii.,. bamulenin tab,nil ve tahliye ücretleri eskisi gibi 
ton batma ( 27) lruru§tur. 

4 - T altliye İfİ, vagonun bulundu~u yerdet hamule, mürselün
ile,lalerin getirecekleri vasıtalara tahliye edibpek suretile yapılır. T ah-
liyesine başlanılan vagonların, çuv.al ve vesait noksanı yüzünden tah
liye İti inlntaa uğradığı ahvalde, ZU'-!, ziyan, meıuliyet ve maarJlan 
müraelünileyhe ait o~ak üzere, y~re indirmek, idare arazisinde mü
nasip mahalle ve hangara naklettiıınek ve dökme olduğu ~kdirde çu
vllllamak ıibi t.hliyenin de :amını t~min edecek tedbirleri ittihaz et
mekte idare aerbesttir. 

ihracatın ~k fazla kesafet gösterdiği hu mevsimlerde nakliyab 
sekteye uğratmamak ve binnetice milli serveti ziyadan korumak mak· 
sadile ittihaz edilen i!l>u tedbirlere alakadar nakliyat sahiplerinin de 
te.hmil tahliye if lerini ıiiratle yopm~ auretile ittifak etmeleri hoeaa
tan rica olunW'. 

23 ~4 3106 (1703) 

lzmir Memleket hastanesi baş 
tabıbliğinden: 

1zmir Memleket hastahanesinde 60 lira ücretli makinistlik münhal
dir. İsteklilerden kdbul şeraitini öğrenmek üzere her gün hastahane 
baş tabibliğine müracaatları. 

SERVİCE MARJTfME burg limanları için yUk nlarak hareket 
ROVMAİN edecekUr. 

OUROSTOR \"apuru 2 eylnlde bekle- Suensha Orient l.inien 
niyor. Köstcncc, Kalas ve Tuna liman- VİK1NGLAND motörü 22/ 8/ 939 tari
Jnrı için mal alacaktır. hinde gelerek Rotterdam, Hamburg ve 

DUROSTOR vnpuru 30 eyltılde bek- Skandinavva limanları için yUk alarak 
leniyor. Köstence, Kalas ve Tuna Uman- hareket edecektir. 
lan için mal alacaktır. BAROP...LAI\'D motörü 31/8/939 tarl-

JO STO. V Al\REN hinde gelerek Rotterdam, Hamburg ve 
LİNES LTD.. Skandinavyn limanları iç.in yük alarak 

İNCEMORE vapuru 27 ağustosta hareket edecch-ür. 
Burgaz, Varna, Köstence, Sulina ve Ka- BORELAND motörü lS/9/939 tari
las için hareket ec!ccektlr. hinde gelerek Rotterdam, Hamburg ve 

Vapurlann hareket tarihleriyle nav· Skandinavya ve Norveç limnnlan için 
lunlardaki değişikliklerden acenta me- yük alarak hareket edecektir. 
suli.ret kabul etmez. SAGOLAND motörü 2819/939 tari-

Daha fnzln tafsHAt lçln ATATtrRK hinde gelerclc Rotterdam, Hamburg ve 
caddesi 148 No.da W. F. Hem')' Van Der Skandina\rya limanları için yük alarak 
Zee ve Şsı. Vtpur acent.ahlın• müraca- l:ıareket edecektir. 
at edilme.si rica olunur. ZEGLUGA POLSKA 

TELEFON : ZM7/ZI08 lı .... pan~IUI 
LEVANT vapuru 25/ 81939 tarihinde 

Det F o rene de gelerek Anvers, Danzis ve Gdyula u-
manlar• için yük alarak hareket ede--

Dam pski h .. Selskab cekür" 
--tr- SERViCE MARlrDIE 

COPEHRAGEN ::n: ~~n~ 
ON BEŞ GtiNDE BlR MUNTAZAM ,__.,_, ekt l •ur.·1ta rı--

ocıuenm e o up .ı:ır.uu , v.uuva ve 
SERVİSLER 'Mnl'Sllya limanlanna yük alarak hare... 

ANVERS • ltOT'.l'EW>Al\1 • DANİ· ket edecektir .. 

MARKA. BALTIK. SKAND!NAv.iA Hofltındfı A.uasıı.aı~ 
S/s. ALGARVE A~~un 60n Hattı 

haftasında yük ala~. SPRİNGFONTEİN vapuru 30/9/939 
TUNİS motörü Eylfil~ birinci hafta- tarihinde •Avusturalya ve Yeni Zelan-

sında yük alacaktır. da limanları için yük alarak hareket 
SİCİLİEN motörü Eylfilün i!sii9cU edecektir. 

haftasında yük alacaktır. N O rr : 
BROHOLM motöril ilkte~ fe4in- 1Ilndaki hareket tarihleri ile navlım-

ci haftasında f1il5 al cakıu:. lıırdaki değiJikllklerdeıı dolayı acenta-
Fazla fsilat i~ f-e~ı pap P-ulnrm- ml% mesuliyet kabul etmez. Daha fazla 

da No. 7 (Osmanlı Bankusı ittisalinde) tafsilit için İKİNCi KORDONDA F.BA
İ J. NAHY}f ac~Ji.ı!! müracaat lfEl.lJ SPERCO Yapur acentasına ~ 
edilmesj.. racaat edilmesi rica olunur. 

Fransız hastanesi 
ppermörit 

Her ~ öğleye kadaı Fr,nsız hasta
nesinde i;iğledon sonra .IDrinci Beyler 
sokağında.. 

No. 42 
il m 

~EFON 2310 

DOKTOR 

Celal Yark1n 

TELF..F.ON: 2'MM/Z805 

~.HiWILf;ll(?'r&R~!'JflJ·· 

Sattlık motör ;ve 

L 

alatları 
Başturak Kestelli caddesinde Yıl· 

mfz köylü fabrikasplll!. alit ve ede
,·ptı sahhktır.. İçerisinde bir adet 
elli beygir kuV\·ctinde ;mazotla mü
teJıarrik bir motör ve yedek parça
lan vardır.. Taliplerin ayni adrese 
müracnatJeri .. 

l - 6 (1733) 
SWll I CW..zıacimt--

Birinci sınıf mütallassıs 

Dr. Demir Ali 
KAHÇIOCLll 

ciLT l'E TENASÜL HASTALIKLAIU 

İZMİR MEMLEKET VE ELEKTRİK TEDAviLERi 
ffASt' ANESİ DAHİLİYE İZl\IİR - ELHAMRA Sineması arkasın· 

MVrMIASSISI da BlR1Nci BEYLER soKAtı No. 55 
• Sabahtan akşama kadar bastalnnnı ka-

Muayenehane : İkilaci Beyler sokak bul eder.. TELEFON : 3411 



SAHiFE Je ENIAıl'IR 

Belçika K ın 
• • • 

Kral Alber, kendi ve Şimal devlet reisleri namına diğer devlet reislerını 
• 

kan dökmeden uzlaşmaya, dünyayı bir lelakete sürüklememeğe davet ettı 
~ 

Yeni lngiliz deklarasyo Japo .ya şimdi e yapacak? 
Alman - Sovyet paktı lngilterenin 

teahhütlerine asla doku11mıyacaktır 
lngiltcrcnin Berlin sefiri deklarasyon metnini Hitlere 
verdi. Hitler cevabında yolundan şaşmıyacağını söyledi 

Brüksel, 23 (Ö.R) - Belçikalılar kra
lı majeste Leopold, Brükselde toplanmış 
olan Oslo grubu devlet reLo;leri namına 

ve bu hükümetlerin hariciye nazırları 
huzurunda radyoda şu deklarasyonu 
yapmıştır : 

•Hala Brükselde toplanmış olan ve 
Belçika, Danimarka, Finlandiya, Lük
scnburg büyük dukalığı, Norveç, Hol
landa ve İsveç mümessillerini bir araya 
toplıyan diplomatik konferansı, burada 
temsil edilen memleketlerin devlet reis
leri namına ve hariciye nazırlannın hu
zurunda okuyacağım mesajın metnini 
tesbit etmiştir : 

·Dünya bugün öyle bir gerginlik dev
resinde yaş1yor ki devletler arasında 
nonnal iş birliği imkansız olmak tehli
kesine maruzdur. Büyük devletler mü
rellah kuvvetlerinin seferberliğine mua
dil tedbirler alıyorlar. Küçük devletle
rin de, arzuları hilafına olarak, inkar 
kabul etmiyen istiklal siyasetlerine ve 
azimkar bitaraflık kararlarına rağmen, 
böyle bir ihtilafın kurbanı olmaktan en
dişeye haklan yok mudur? Acaba bu 
devletler kendi iştirakleri haricinde it
tihaz edilmiş kararların mevzuu olma
ğa maruz bulunmıyorlar mı? 

•Esasen, daha muhasamat açılmadan 
bile, dünya bir ekonomik yıkılış tehdidi 
altındadır. Her tarafta itimatsızlık ve 

Almanyayı idare edenler bir arada 

etmeği emretmez mi? .. HAdiselerin ce
ı·eyanına hükmedenlerin ihtilaflarını ve 
müddealanm anlayış ve karde§lik ruhu 
içinde açılacak bir müzakereye havale 
etmelerini cruıdan temenni ediyoruz. Bu 
sebepledir ki : 

•Majeste Danimarka kralı, Finlandi
ya reislcümhuru, Altes R. Lüksenburg 
büyük düşesi, majeste Norveç kralı, ma
jeste Hollanda kraliçesi, maçeste İsveç 
kralı nanuna ve kendi namıma, her bi
rimiz hüküınetiyle tam mutabakat ha
linde hareket ederek, şu istimdadda bu
lunuyorum .. Diğer devlet reislerinin de 
ayni sulh ve mi1Ietlcrinin emniyeti kay
gısiyle seslerini biz.im sesimizle birleşti-

Polonya arasında çıkmış olan müşkülAt
ta bir harbı intaç edecek cebir hareke
tini muhik gösteren hiç bir cihet bulun
madığı mütalaasındadır. Itimad yeniden 
teessüs etmek şartiyle muslihane bir 
tarzda halledilemiyecek hiç bir Avrupa 

meselesi mevcut değildir. Büyük Bri
t.-ı.nya, hükiimeti bu gibi şartların hasıl 
olması için daima yardıma amadedir. 

Fakat bütün gayretlerine rağmen diğer
leri kuvvete müracaatte ısrar ederlerse 

buna bütün kuvvetleriyle karşı koyma
ğa da katiyen azmetmiştir. 

Faris 23 (ö.R) - Alman hariciye na
zırı Fon Ribbentrop Sovyet komiserler 
reisi B. MolotofJa müzakerelerine bil§-

§i.iphe hUkilm sürüyor. Gözler önUnde Ingilterenin Berlin sefiri bir toplantıda 
ordugMılar teşekkUl ediyor, ordular top-\receklerini ümit ediyoruz. !arken Ingilterenin Berlin sefiri B. Ne-
lanıyor, Avrupada tüyler ürpertecek •Yüz milyonlarca insan da harbe doğ- vil Henderson Berştesgadene gitmiştir. 
mücadele hazırlanıyor. ru bu koşuyu durdurmak için kalben Bir tayyare mumaileyhin emrine veril-

.Ne galip, ne mağlup tanımıyacak, bizimle beraberdir. İnsanlığın mukad- 1 miştir. Sefirle §ansölye Hitler arasında
asırlarca medeniyet hayatı içinde top- deratını ellerinde tutanlar bu hissiyata ki mülôkatı müteakip resmi D.N.B. 
lanmış maddi ve manevi kıymetleri bir mukabele etseler, aralarını açan zor- ajansı şu tebliği ne§retm.iştir: 
mahvedecek olan korkunç bir harp için- lukları sulh içinde halletmek hususun- clngiltere hükilmeti tarafından ime 
de kıtamız intihar mı edecektir? Harp da bunca defolar kendilerinin de ilan edilen arzu üzerine Führcr bugün Ingi
psikolojisi bütün ocaklan istila etmiştir ettikleri arzu ve karar tahakkuk etmiş liz sefiri Sir Nevil Hendersonu kabul et
ve müsellfih bir çarpışmanın bütün in- olacaktır. miştir. Sefir kendisine Ingiliz başveki
sanlık için ne derece akJe hayale sığmaz •O vakit, fakat ancak 0 vakit, dünya~ linin, dün akşam toplanan Ingiliz kabine 
bir felaket olacağı takdir edilmekle be- nın üzerine çöken ağır şeamet ve endi- içtimaından sonra neşredilen nota ile ay
raber, umum! efkh bu neticey~ .~oğru şe havasını dağıtmağa muktedir muaz- nı man~da k~l~e a.~ınm.1§ bir mektub~
içtinabı imkfuısız bir şekilde sürüklen- zam bir ümit doğacaktır. Nasıl ki d . nu tevdi etmiştir. Führer cevaben Ingil
diğimiz fikrine gittikçe daha ziyade yat- meltemi açıklardan gelerek ansızın e;;:;_ terenin Avrupad~ giri§tiği taahhütlerin 
maktadır lutlan dağıtır v d" ,_ ~ k Almanyayı hayati ehemmiyeti haiz men~ 

· e unyayı yuıe l§ıga a- f . . .. .:ı-~ • 
•Böyle meşum bir tevekküle karşı vuşturur.• a~tlerı:un muuw~ından. vazgeçırte-

aksülfunel Ifızımdır . Kuvvetle temin Ma' t Belçikal l kr ,_ b .. k mıyeceğinden aslA şuphe caız olmadığını • JCS e ı nr aunm u yu _ b'l . . . 
_.:ı • ki kl ··ı·· .. d ruh1 h' be . B l ı dirmıştır.> t.'Uerız , çocu arımızı o wne gon er- sek u ıta sı e çikadan maada · ~ . . . 
menin önüne geçmek imkansız değildir. bütün İngiliz, Fransız, Amerikan, Nor- d' Bku llteblidg ılelis~lmand"gaz:telerın.ın şl~-
y t ki h ili t k dis. · · dığı İsv ı u an ığı an unku hadıselerın 

e er , er m e en ı ıçın ara veç ve eç radyoları tarafından yayıl- Al d li h' 1 t Ik' tti~· · 
mevcudiyet hakkını, diğer milletlere de mıştır . Alman radyolan bu sesi işittir- g"'st m anyaykat die cTe hl~: :r b: lın ert gbı~ı 

· o erme e r. e ıgın oy e se ır 
tanısın.. mek istememişlerdir.. lisanla yazılmasına hayret edilemez. Zi-

•Şüphesiz, devletlerin menfaatleri hep 
INGILIZ DEKLARASYONU ra tamamiyle nnsyonal sosyalist mahfil-

birbirinin ayni değildir. Fakat hangi b ı 
Londra 23 (A.A) - Bu akşam aşve- erinin hissiyntına tercemaıı olmaktadır. 

menfaatler tasavur edilebilir ki, harp kfılettcn verilen tebliğde deniliyor ki: Bunlar Sovyetlerle yapılacak pakta fide-
sonrasından daha iyi olarak harpten ev- b" _ ı.. 

Vaziyeti tetkik eden hükümet, Al- ta ır tanlisiye simidi gibi sarılmışlardı. 
vcl telif edilemez? .. Böyle bir telakki D .,~ı,. 1 man Rus paktı projesinin Ingiltere ta- ün ş~ın ık içinde kalm.1§ olan aynı 
karsısında dünyanın vicdanı isyan cde,r. rafından Polonyaya karşı girişilen taah- adamlar şimdi yolun yine iştihalarına 

•Felaketin Mla önüne geçmek müm- hütlere hiç bir veçhile dokunamıyacağı- açık olduğunu sanıyorlar. Almanyayı 
kündür ... Fakat pek az zaman kalmıştır. na karar vermekte asla tereddüt etme- idare edenler kendi kendilerinin gözle
Hadiselerin inkişafı devletler arasında miştir. Büyük Britanya hükümeti bu ta- rini kaınaştırmışlardır. Kendi tuznklan
doğrudnn doğruya her temas daha zi- ahhütleri yerine getirmek kararında- na düşmüşlerdir. Bu platonik paktın 
yade güçleştirebilir. Biz, yaşamak hak- dır. mevcut vaziyeti değiştirdiğini sanıyor
kının sağlam bir esasa dayanması lllzım Hükümet milli müdafaa için kendi- lar. Halbuki kuvvet muvazenesi asla de
geldiğini biliriz ve bizim istediğimiz sulh ne fevkalade salahiyetler veren bir ka- ğişmemiştir. Geçen ilk baharda ne ise, 
bütün millct!crin haklarına riayet esası nun layıhasının kabulünü parlamento- daha dün ne ise yine aynıdır. Çünkü 
dahilinde bir sulhtur. Devamlı bir sulh, dan istiyecektir. Aynı zamanda Büyük garp devletleri ve Polonya kendi kuvvet
ancak nhluki bir nizam içinde kurulabi- Britanyada havayici zaruriye ve diğer lerinin pl~nçosunu yaparken nsltı Rus 
lir.. lüzumlu maddeler ihracatına ait tedbir- kuvvetlerini hesaba katmış değillerdir. 

•Akıl ve idrak söz muharebesine, tah- ler alınmıştır. Esasen dün akşam Londrada neşredi-
rikl re ve tehditlere bir nihayet vererek Büyük Britanya hükümeli ihtiynt tcd- len tebliğ Almanyayı idare edenlerin 

Tokyo hüküm eti antikomitern paktın 
ne olacağını Berlinden sordu 

Tokyo, 23 (A.A) - Haber alındığına 
göre Japon kabinesi bugünkü toplantı
sında Alman - Rus paktı hakkında Al
man hükümetinden izahat istemeğe Bcr
lin büyük elçisini memur etmiştir. 

Japon hükümeti, Almanyanın Anti 
kom.intern paktına bundan böyle de na
sıl bir kıymet verdiğini öğrenmesini 

Berlin büyük elçisine bildirmiştir. 
Tokyo, 23 (A.A) - Salahiyettar ma

hafilde teyit olunduğuna göre bu sabah 
toplanan kabine Japonyanın Avrupaya 
karşı takip edeceği siyaset hakkında 

tanzim edilmiş olan bütün planın baş
tan başa değiştirilmesi lazım geldiğinde 
ittifak eylemiştir. 

Hariciye nazırı Aritanın anti komin
tem paktının takviyesi için hazırladığı 
projeye daha şimdiden terkedilm.iş na-
7.ariyle bakılmaktadır. Berlindeki Japon 
büyük elçisi Oshimanın raporu Tokyoya 
gelir gelmez başvekil ile hariciye nazın 
hemen bir araya gelerek görüşmüşler
dir. 

Tokyo, 23 (A.A) - Domei ajan.o;ının 
istihbarma göre Japon delegesi Kato, 
bugün İngiliz bUyük elçisini 7Jyaret 
ederek Japon - İngiliz müzakereleri 
hakkında İngilterenin hakiki düşüncele
rine dair tenvir edilmesini istemiştir. 

Domci ajansı, İngiliz büyük elçisinin 
alacağı cevap müzakerelerin tekrar baş
lıya.cağı hususunda hiç bir ümit bırak
mazsa Katonun tekrar Çine döneceğini 

Japon Diyet meclisi 

ilAve etmektedir. 1 Japon gazeteleri bu paktla gen.il ... 

Tokyo, 23 (Ö.R) - Azahi gazetesin- yasta meşgul oluyorlar. ·Miyako• ~ 
de neşredilen resmi bir tebliğe göre, Al- tesine na7.aran Anti kominterıı ..... 
manyanın Sovyet Rusta ile bir ademi Rusyaya karşı değil, kom\ini%lJ19 ~ 
taarruz paktı akdebnek niyetinden Tok- akdedilmi§ olduğundan Alman - .,...
yo kabinesi resmen haberdar edilmiştir. ademi taarruz paktiyle birlikte 
Bu tebliğe nazaran Alman hariciye na- da mevcut olması mümkündilı. 

z1n fon Ribberıtrop geçen pazartesi gü- •Yumino• gazetesi Fransa ve.~ 
nü Alınanyanın Sovyetlerle bir ademi renin yeni bir muvaffakıyetsizlile llt" 
taarruz paktı imzasına karar verdiğini radıklarını yazıyor ve uzak şarJda ,r 
Japon sefirine bildirmiş ve şunlnrı ila- gilterenin takındığı tavır ve barekeı& iJ' 
ve etmiştir : •İtalya bizimle tamamiyle bebiyle, bu gazetenin fikrince, ~ ....... 
mutabıktır .. Japonyanın da ayni fikirde liiha müracaatten başka yol knlJlılll"""'" 
olncağına eminim .. • tır. ~ 

--~~~~~~~~~~~~~~-------
nü z bunu nnlnmnmış-1a_l'Sl_a_v-ey_a_p_r_o-~----D-IP_L_O_M_A_T_I_K_F-AAUYET cümle Almanca ve Italyanca olıır•~.~ 
ganda sebepleriyle anlamamış gibi gö- Paris 23 (ö.R) - Diplomatik faali- rar edilmiştir. Bununla beraber ~ 
rünüyorlarsa cezasını kendileri çekecek- yet çok hararetlidir. Parisde Polonya se· gazetelerinin bu tebliğden zenec• 
lerdir. firi saat 16 da B. Daladiye tarafından sedilmemektcdir. 
lNGlLtZ GAZETELER1N1N NEŞRİ- Varşovada Fransız ve lngiliz sefirleri B. Berlin 23 (AA) - Royter aJ8' 

YATI Bek tarafından, Romada Fransa sefiri dan : 
Ingifü kabinesi Ingilterenin sarsılmaz Kont Cinno tarnfındnn kabul edilmiş- Mutasnvver Alman - Sovyet pak~ 

azmini ilan etmi§tir. En teeeniitçü In- lerdir. Bu son muhavere beynelmilel va- lngilterenin Polonyaya karııı vazi!et°!:_"~ 
giliz gazeteleri bile büyük harflerle baş- ziyete ait olmuş ve Fransız sefiri hükü- bir değişiklik husule getirmiyeceğ~ıne,,,.., 
vekilin ynnımla yer almı.~lardır. Bütün d 

metinin hattı hareketini bildirmiştir. lngiliz kabinesi tarafın an ne _.. 
matbuat millete hazır olmasını tavsiye _._ ,,,. 

Londrada Polonva sefirini kabul eden tebliğin Almanyayı korkutmıyacmr ediyor. Gazeteler karilerine, en ufak bir . _..... 
Lord Halifaks lngiliz kabinesince ittihaz yasi Berlin mahfillerinde söyle,_._-~ zaafın Avrupada Alman hegemonyası- ,_r 

na ve belki de imparatorluğun yıkılma- edilen kararları bildirmiştir. Dün Lon- dir. lngiliz kabinesinin tebliği heniz 
sına sebep olabileceğini hatırlatıyorlar. draya dönen Amerika l'efiri Fornyn buat tarafından neşredilmcrniştir. ~ 

Gazetelerin bilhassa kaydettikleri ofisde 3 çeyrek saat kalmış, akşama doğ- Matbuat Polonyaya §iddetle h r.l-
nokta şudur: Alman _ Rus mukareneti- ru da başvekil Çemberlayn ile görüş- etmekte ve Polonyalıların mezaUıoi 
nin manası ne olursa olsun, lngilterenin müştür. B. Çemberlayn keza «Deyli Tel- kayeleri hakkında tafsilat vermekt..,~ 
taahhütlerle bağlı olduğu devletlere grab ve diğer bir çok muhafazakar ga- Berlin 23 (A.A) - D. N. B. ajaJıll 
karşı tavır ve hareketi asla değişmiye- zetcler sahibi Lord Kesleyi, lngilterenin diriyor: ~ 
cektir. Bu taahhütleri ifa için tasarlanan Paris sefirini kabul etmiştir. Alman - Sovyet münasebetle J"! 
tedbirler arasında bilhassa harp halinde Londra 23 (ö.R) - Lord Halifakıı yeni inkişafı bahis mevzuu edeli /J' 
Almnyanın istÜade edebileceği her tür- yann ak~m 20.30 dan 20,40 a kadar resmi Korrcspondanz, bu inkişafın.,,; 
lii maddelerin Almanyaya ihracının ıadyoda mühim bir nutuk söy)iyecektir. manyada uyandırdığı büyük ıne~~ 
men'ı' kararı vardır. Bu .__jbır' ler Ingı'l- L 2 3 (ö R) K 1 L d yeti tebarüz ettirdikten sonra söZJ191'-

.... "U ondra . - rn ın on raya 
t · · · g" t ğ kt!f"d' I şöyle devam etmektedir: --"" eremn azmıru os erme e cı. ı ır. n- döneceği resmen bildiriliyor: 
iliz. mt fkA tad y kk 1 lı Gayet tabii olarak evvclA iki g umu e an mu sogu an ı - Bu akşam Belmoral senatosunu terk tJJııolf" 

ğını muhafaza etmektedir. B k h ket arasına ekonomik bir köpril a ~ .... ,., 

FRANSADA SOCUKKANLILIK 
Fransız umumi efkArı da sükunet ve 

soğukkanlılıktan asla uzaklaşmamıştır. 
Bunun en parlak delili Fransaya altın 
dönii§Unün şu son günlerde bilhassa 
artmasıdır. Bu da vaziyete olan itimadın 
en güzel misali sayılabilir. 

ITALYADA 
Italyan gazeteleri Alman - Sovyet 

paktının imza edileceği haberini zafer 
teraneleriyle kar§ılanll§tır. Fakat mih
ver yoldaşına karşı bu suretle tazim va
zifesini ifa ettikten sonra, Italya bir ih
tilaf ihtimalinden hasıl olan endi§elerini 
gizliyemiyor ve Romada sulhu kurtar
mak ümidi anlaşılan hala muhafaza edil
mektedir. 

JAPONYADA 

Japonların hoşnutsuzluğu dün bildi
rildiği kadar hararetlidir. Hakikaten Ja
ponya artık ne yapacağını şa§ırm.1§ va
ziyettedir. Ispanyolların da hissiyatı ay
nı merkezdedir. Madridden gelen haber
lerden anlaşılıyor ki Ispanyol wnuınt 
efkarı Ispanyol harp sahnelerinde cRus 
ejderine> karşı birlikte çarpı§m.1§ olan 
Almanyanın daha beş ay evvelki anilş
terek düşmanla> pakt imza etmesini 
hazmedememektedir. Çünkü Sovyet 
Rusya Ispanyanın chasmı canı> olarak 
gösterilen biricik memlekettir. 

Salfıhiyetli lspnnyol mahfilleri, mem
leketin imarile meşgul olan ispanyanın 
her ihtilaftan uzak kalmak istediğini te-

edecek, yarın u ingam sarayında u- tır. Bazı memlkeetler sun'i gUf~ 
susi şuraya riyaset edecektir. Bundan yığmak suretile ticaret ve mli~
başka beynelmilel vaziyet hakkında ken· siyasi düşüncelerce kurban e~ 
disine izahat verer.ek oan başvekii de Alman_ Sovyet ticaret anlaşması~ 
kabul edecektir. Hükümdar Londraya mile buna muhalif bir hedef takip~ 
bilamüddet dönmüştür. Bugün de Lon- tedir. Bu anlaşma iki milli ek~ 
dradaki müşavirler.ile teması muhafaza şuuri bir surette inkişaf et~-
etrniştir. Iki memleket arnsında aktedilmek ~ 

AMERIKADAKI TESiR nen ademi tecavüz paktına gel.inC8J.__.ı 
V&fington 23 (ö.R) - Reisicümhur daha şimdiden dünya efkan uınlJJldr"" 

Ruzvelt Avrupa vaziyetinin vehameti için Avrupa vaziyetinde ve ent~ 
sebebile derhal Va~ingtona dönmeğe nal münasebetlerde tam bir de~ 
karar vermiştir. Yann öğleden sonra teşkil eylemiştir. Şimdi şurası ~ 
Vaşingtonda bulunacıı.ktır. mıştır ki, bütün milletler AlınalliJ..:;. 

Keza hariciye nazın B. Kordel Hu11 karşı kışkırtılmaya müsaade etm~~ 
iki haftalık mezuniyetini keserek derhal ve yabancı menfaatler için k~. 
Vaşingtona dönmeğe karar vermiştir. ateşten çıkarmağa hazır bulunnı~ 
Reisicümhura telR.ş verici hiç bir haber Semereli Alman - Sovyet milnnse ;_ 
hariciye nezaretince verilmemiş ise de, bir ihtar teşkil eyJiyecektir. Bir ço~ 
vaziyet dolnyısile kendiliuinden bu kara- Jetler iki büyük devlet arasında JIP 
rı verdiği bildirilmeketdir. .hay~ti .~halarına tesir edebile~ 

Londra 23 (ö.R) - Dün akşam neş- gergınlıgın ortadan kalkınıya . f;ıJI' 
redilen lngiliz tebliği lngiliz. radyo istas- olmasını bir rahatlaşma ınahıye 
yonlarınca 3 defa muhtelif lisanlarda, ez- kaydedecektir. 

-----------------------~-~----------------------~ 
MoskovaBerline benzin 
ve petrol mu göndereck 

Paris 23 (A.A) -- Stefani Ajansından: .. . ilt'" 
Bütün gazeteler Moskovanın bugünlerde Almanyaya mu~ım :.., 

tarda benzin, petrol ve saire gönderdiğine dair gelen haberlerı te? 
ettirmekte ve bu malların ltalyaya Kafkasyadan doğruda? do 


