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Danzig devlet reisi oldu anlaşmasının tam metni 

Fransız ve lngiliz askeri heyetleri Moskovayı terkettiJer 
Amerika, Avrupadaki tebaasını geri çekiyor 

Çemberlayn'ın Kanıarada mühim beyanatı 

Avrupa da 
Buhran 

----tr---

Son haddini 
bulmuştur ... 

HAKKI OCAKOOLU 

Avrupa büyük bir sürprizle kar
tıla§b. Sovyet Rusya ile İngiltere ve 
F' ransa arasında tecavüze karşı üç 
taraflı bir müdafaa paktı imzalamak 
Üzere siyasi ve askeri müzakereler 
cereyan ederken Almanya ile Sovyet 
Rusya bir ticaret anlaşması imzala-

dılar. Bu anla§mayı ademi tecavüz Çemb erelayn avam kamarasında beyanatta bulunurken 

J>aktının imzası .takip ~yle~~· İstanbul, 24 (TeJgraf) - Bu gece Av- }erine dönüyorlar. yoruz .. • 
Hiç bcklenm~y~n hır gun?.e vu- rupa merkezlerinden gelen haberler, filıi ÇEMBERLAYNJN BEYANATI Danzigdeki Leh gümrük rnemurlan-

kua gelen bu hadıse yalnız dunyayı bir harp tehlikesinin saat saat yakınlaş- Londra, 24 (Ö.R) - Başvekil Çem- nın vaziyeti dolayısiyle Varşova ve 
dcRil b~t Totalite: ~emleketler makta olduğu merkezindedir. Nakliyat berlayn Avam kamarasında beynelmilel Danzig arasında başlıyan münakaşayı 
halkını hıle hayretler. ıçınde ~maktı. sigorta ücretleri yükselmiştir. Bu me- vaziyet hakkında son derece mühim be- hatırlattıktan sonra başvekil ilAve et-
imzalanan muah.edenın met?ın.e n~- yanda İtalyan ve Alman gemileriyle ya- yanatta bulunmuş ve demiştir ki : miştir : 
Zaran Almany~. ıle Rusya w~ır~k:lerı- pılacak nakliyat için sigorta kabul edil- •Beynelmilel vaziyette tedricen artan ıBu münakaşa cereyan ederken, Al-
ne karşı tecavuz e~memegı, 1 ı ta- mediği bildirilmektedir. gerginlik bugün o dereceyi bulmuştur ki man gazeteleri Lehistana karşı şiddetli 
raftan biri askeri. hır hafrbe~ete mev- Avrupadaki Amerikalılar memleket- ani bir harp teklikesi karşısında bolunu· - SONU 3 fiNCtl' SAHİF'wE .-
~u olursa mukabıl tara ıtaraf kal-
mayı teahhüt eylemektedir. 

Almanya, barış cephesinin çok fa
ik kuvvetlerine, Rusyanın da iltiha
kına mani olmak bakımından siyasi 
bir muvaffakıyet elde etmiş sayıla
bilir. 

Yeni •• •• • uzum pıyasası 
Fakat bu vaziyet barış cephesinin 

~afa uğraması demek değildir. Cün
~ü yapılan hazırlıklarda Sovyet Rus
:Ya ile müzakereler çok yavaş gitti
ğinden ve neticesi sarahatle malum 
bulunmadığından nazara alınmış de-

Dün 8,5 - 16 kuruştan açılarak akşa
ma kadar 8284 çuval üzüm satıldı 

ğildi. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Hadiselerin ne şekilde inkişaf ede-

ceğini bilmiyoruz. Fakat Sovyet --o-
Rus yanın mütecavizlerle İş birliği 

Limanda 

:Yapabileceğine katiyen ihtimal ve- Belıllyen llGplll'lara 
temeyiz. Nihayet silahlı bir ihtilafa ili! incir ile üzüm 
dü§üldüğü takdirde Sovyet Rusya- maflsuJlerl mutat 
rıın bitaraflığı temin edilmiş olacak- törenle '1Üfılendl 

h . . h ••••••••••••••• a. ....................... . tır ki bu vaziyet barıs cep esının e-
Incir piyasasından sonra, yeni mah-

aaplanna esasen dahil bulunmakta sUl yılı üzüm piyasası da dün sabah saat 

idi. on bir sıralannda borsanın üzüm salo-
Fakat Totaliterler bu ademi teca- nunda mutad törenle açılmıştır. üzüm 

\>Üz paktını tedafüi ve tecavüzi as- mahsulünün müstahsile ve ihracat ta
keri bir ittifak aktedilmiş gibi istis- cirlerine bereket ve bol iş getirmesini 
rnar eylemek yoluna dökülmüşler- temenni ederiz. 

dir. Piyasa açılmadan önce, sabah saat 
Büyük bir sinir harbı içinde bu- on sıra1armda alıcı ve satıcılar arasın

lunduğumuz nazara alınırsa imza da ilk temaslar yapılmış ve fiatler hu
edilen ademi tecavüz paktı vesilesile susunda aşağı yukan bir fikir tebellür 
de bir sinir bozgunlu;!u yaratılmak etmişti. Üzüm müstahsilleri 9 numara 
İstenildiğini tahmin eylemek güç ol- üzüm üzerinde ısrar göstererek on bir 

Vzi.im piyasası açılırken bıaz. kuruş istiyorlardı. 
Bununla beraber Avrupadaki buh- üzüm salonu ve borsa binası bayrak- tahtanın üzerinde toplandı. Nihayet yarım saat sonra piyasanın 

tanın son haddini bulduğunu söy- Iarla süslenmişti. Muayyen saatte vali Bu suretle ilk Uzüm satış muamelesi numaralara göre aşağıdaki fiatler üze-
livebiliriz. Almanyada askeri hazır- B. Ethem Aykut, parti vilAyet idare he- şöyle tesbit edilmiş bulunuyordu: rinden açıldığı anlaşıldı: 
lıldar tam bir harp halini ifade ede- yeti reisi B. Atıf inan, mıntaka ticaret 31 çuval üzüm, 12,50 kuruştan, sa- 7 numara 8,50 kW'U§, 8 numara 9,50 

tek duruma gelmiştir. Alman mat- müdürü B. Avni Salanan, ticaret odası tıcısı: B. Leblebicioğlu, alıcısı: Şerif kuruş, 9 numara 10,50 ku~, 10 numara 
buatı Polonyaya karşı ates püskürür- erkanı, borsa idare heyeti azaları Uzüm Riza halefleri... 12,50 kuruş, 11 numara 16 kuruştur. 
~en ordular Polonva hudutlaı'ina vı- salonunda toplanmışlardı. Bununla beraber heyeti milrneyyize On bir numara mahs!ll gayet azdır. 
iılmaktadır. F rAns; kısmi' ... f,,.,.he.rİik Masalar üzerinde bulunan Uzilm nil- henüz vaziyeti tayin eylemiş değildi. 12 numara ise henüz piyasaya indirilme-

- SONU 2 tNct SAHİFEDE - muneleri gözd~n g~ken alonda Fiatler, UzUm mahsulünün .numaraJan- mipir. 

Moskova 24 (A.A) - Tas ajansı bildiriyor: 
Almanya ile Sovyetler birliği arasında aktedilen ademi tecavüz paktmm 

metni apğıdadır: 
Sovyetler birliği ile Almanya arasında sulhun takviyesi arzusu ile hare-. 

ket eden Sovyetler birliği hükümeti ve Almanya hilkilmeti Sovyetler birllji 
ile Almanya arasında 1926 Nisanında milnakit bitaraflık miıahedesinin esas 
hükümlerine dayanarak aşajıdaki huswıatı kararlaştırmı§lardır. 

Madde 1 - llıi alcit tara/ ~erelı yalna oları!!Jaelt cliier deo
letlale biTlilde biTbirlerine """" her tiirlii ce · en, iter tiWii I• 
cavii~ haTeketlerinJen ve her tiiTlii hiicrınulan tnalılıi fllnNii la
ahhiicl eyler. 

Madde 2 - lki akit tara/tan biri ü~cii biT devlet taralınJan 
cuker-i bir hmekete mevzıı teşkil etla.e öteki ôlrit ttZTal 6a devle
te hiç bir şekilde ymdunda balunnııyacaktu. 

Madde 3 - llıi akit taral hiikümetlai miiftaelı menlaatı.ini 
aliilıadtZT eden me•eleler iiurinde Jıar.şdılılı haber teati.; .zunmn.. 
da i.tilıbalde i•titare İçin mütekabil tema halinde lı.alacalJtudrr. 

MaJde 4- liri alı.it ttZTtıltan biri doinıdan doinıya veya bil
vasıta öteki alcit imala müteveccih her hangi bir devl«la tını· 
buna iftiralı etmiyecektir. 

Madde 5 - Mahivetlai ve menteleri ne oluraa olsun ilıi akit 
tmal maında çılıabilecek nüa veya ihtilaflar takdirinde iki akit 
taTaf brı niza ve ihtilalları münhcuuan srılh vaıtalariyle do.ta
ne fikir ıeatiai ile "e yahut lüzumu takdirinde ihtiltilın halline 
memur komisyonlar kunılmaıı mreti.vle halledecekler-tlir. 

Madde 6 - lıbu pakt on •ene müddetle akteclilmiJtir. Ve bu 
müddetin inhiuuından bir •ene evvel iki ôlıit taTaltan biri /ahi
ni bildirmediği takdirde oakt bet ıenelik bir miiddet için otoma
tik 611Telte azatılmıı telalJıi edilecelıtir. 

MatlJe 7 - l:'::J:""'.,. lıı.a 6ir miihlet icinJe t..Jilı etlik
cektir. Paktın m dak niialaalarının teatüi Bmintle ~._ 
tır. Bu pakt imzayı müteakip derhal meriyet mevkiine-,~. 
Moıkovada Alman ve Ruı li.anlaTında iki nüıha olmak t~ 
edilmittir. • 

Alman hikümat rem namına Sovyet hiikiimeti namuta t 
Ribbentrop Molotof . 

lstanbul güreşçileri geldi 

Serbest güreş müsaba
kalarına üc şehir giriyor. 

~ehrimize gelen Is tanbul güreıçileri 

Müsabakalar büyük bir alaka uyan
dırdı. Yarın ilk karşılaşma vardır 
üç şehir güreş birinciliklerine iştirak 

edecek Istanbul bölgesi güreşçileri şeh
rimize gcl~ ve Basmahane istasyonun
da istikbal edilmişlerdir. 

Beden terbiyesi genel direktörlüğü 

tarafından fuar açık hava tiyatrosunda 
tertip edilen üç şehir (Ankara-Istanbul
Izmir) güreş müsabakasına meın9keti
mizin en güzide gilrefçileri i§tirlk ede
cektir. 

Gilreş federasyonunun senelik çalış
ına programına ithAI ettiği bu müsaba
kalar Türkiye serbest güreş birinciliği 

mahiyetindedir. Gerek Ankara ve ge
rekse Istanbul bölgeleri bu müsabaka
lar için ilstliste yaptığı teşvik ve bölge 
birincilik milsabakalariyle iki aydanbe
ri gül'elÇilerini hazırlamakta ve fuar 

humalı bir gayret göstermektedir. 
Millt güreş takımımıza muhtelif ele

man vemn bu iki bölge Izmir güreşçile. 
rinin karşılaşacağı bu müsabakalar çok 
heyecanlı olacak ve bü tiln memlekette 
alAka uyandıracaktır. 

Bu müsabakaların diğer bir hususiye
ti de (1939) senesinde Finlandiyada ya
pılacak Avrupa g\ire§ birinciliğine lftl
rlk edecek millt takımın seçilmesine de 
esas olacaktır. 

Ankara takımı müsabakalara fU kadro 
ile iştirik edecektir. 

56 kiloda Niyazi. 61 kiloda Suad Jile 
vaş, 66 kiloda Doğan Erdinç, 72 kilo .._ 
CeW, 79 da Vahit, 87 de Seyid Ahmet, 
alır sıklette Satılmıf .. 

lstanbul takımı: 
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Yüksek öğretmen okulu 

Talebeleri geldi. Dün 
Müze ziyaret edildi 

Talebeler müzede 
lstanbul yüksek öğretmen okulu tale- lere müzede icap eden izahat vcrilıniş

belerinden kırk kişilik bir grup tetkik tir. 
seyahatine çıkrnıpar ve §ehrimlze gel· Istanbul yüksek öğretmen okulu ta
mişJerdir. Ynnnın genç öğretmenleri lebclcri bilnhara Kültürparka giderek 
dün sabah müzeye giderek Izmlr müze- fuarı ve fuar müesseselerini ziyarette 
sinde mevcut eserleri tetkik etmişler ve bulunmuşlardır. Gençler bugün Berga
uzun milddet meşgul olmuşlardır. Genç- maya gideceklerdir. 

Yeni • uzum pıyasası •• •• 

Dün 8,5 - 16 kuruştan açılarak akşa
ma kadar 8284 cuval üzüm satıldı 
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$EHiR HABERLERi Avrupa da 
Buhran 

Kalp 
---111---

Paralara karsı umu· .. 
mi teyakkuz lazımdır 

Dahiliye vekaletinden aşağıdaki ta
mim gelmiştir: 

Boyabat kaz.ası hükümet binası ~
atında !;3lışan amelelerden Mehmet oğ
lu .Bay.ramın elinde şüphe üzerine bir 

t yüz .kıım§luk gfunüş parn yakalan
d n ve yapilan :tclkikat ve tahkikat ne
liC'CS.lnde mclö:r paranm kalp olduğu 
anlaşılması üzerine icra kılınan takibat
ta paranın kimler tarafmdan slirüldü
ğünün öğrenilemediği bildir.Om .,dedir. 
Şu sıralar hem.er.ine çokça tesadüf 

olmıan bu nevi h • dlıclerin .failleri ile 
daimi mücadele için yalnız mahalli zabı
ta kuvvetlerinin alik.asiyle iktifa edile
miyeceğinden mezkCtr kuvvetlere bir 
yardım olmak üzere bilumum Devlet 
memurları ve para alıp vermek ıvazife
sile muvazzaf bulunan bütün veznedar
lann bu işte azami hassasiyet göster
meleri, kalp paralan piyasaya .sürmek 
istiyenlerin derhal zabıt.aya teslimi ile 
neticeden mahalli Cümhuriyct müddei
umumiliğlni haberdar eylemeleri muva
fık görülmüş bulunduğundan yukarıda 

verilen izahat dairesinde muamele ifası 
için kfıfi miktarda gönderilen işbu umu
mi tahriratın Merkez ve Millhakat me
murlan ile hususi idare ve belediye ida
relerine tcvdiini ehemmiyetle rica ede-
rinı. -·-Ticaret vekilinin 
Tebşir tı dellMlar 
vasıta -yıe müstahsile 
bildirll ·-

General Cemil Taner 

Avcılar ve atıcılar cemi
yetini ziyarette bulundu 

Generalın emri le lzmirde Pijon 

----tr---
Son haddini 
bulmuştur .•. 

- BAŞTAB~ iNCl sAJllFEPI -

ilan eylemiştir. Lehistan esasen ay-
bul nu· 

lardanberi seferber halde u 

yor. rd-
İngilterede avam kamarası, Lo.., 

lar kamarası fevkalade içtimaa çagt" 
atıs müsabakaları yapılacaktır rılmı , Çcmher}ayn kamarada Avr~ 

hrimizdc b~unmakta olan beden 1 Yalnız nvcılammzı değil bil tün gen9- pamn i h~ harp :ehlik~si k~~jısf: 
terbiyesi genel direktörü general Cemil ]erimizi alfıkndar ed~ olan P.ijo_n atış- da hul~g~ eoy]emış, mu :bit
Tahir Taner halkevi avcılar ve atıcılaı: 1 ları çok heyecanlı hır spordur. Bilhassa tertibatı rçın bir çok karar ve te 
cemiyeti reisi Mustafa Barıtçıoğlunun ı cemiyetin tasavvur ettiği şekilde at ko- lere baş vurulmuştur. . . 'kk t
vnki daveti üzerine cemiyetin Tilkilik- şulan glinlcrinde Kızılçulludaki koşu En son hadiselerin seyrı~ı .~•.. aki 
teki merkezini ziyaret edeı-ek bir saat tılanınc1.a bu atı lar hakiki güvercinlerle le takip edecek olursak goruruz

1 kadar avcılarımızla görüşmüştür. tertip edilecek olursa bUyük alaka uyan- muazzam bir blof karşısında bu ~o-
Muhtelif mevzulara temas edilet'ek dırnctt:ktrr. mıyorsak artık hatp içtinabı irn.k.art' 

yapılan bu samimi görüşme neticesinde Ekzersiz.ler makine ile atılan (Balt- sız bir duruma girmiş farzedilebılır. 
a~ müsabakaları tertibi kararlaştınl- rap) la yapılacaktır. General cemiyetin Çemberlayn, Almanya ile Rus~ 
mŞır. muhtelif çalışma odalarım ve müzesini arasında imzalanan ademi teca"'.? _ 

Generalin direktifleri dahilinde ceml- gördükten sonra avcılarımızın çalışma- p;:\kbnın lngiltereyi f?iriştiği teahhut 
" fll yet tarafından lazımgclen hazırlıklar ya- farından memnun olarak ayrılmış ve sa- 1erine sadakatten ahkoyamıyacagı. 

pıldıktan sonra Pijon atış müsabakaları- mimi bir şekilde avcılarımız tarafından Hitlere çok vazih bir şekilde bildır• 
na bnşlıınacaktır. uğurlanmıştır. miş, bu kararını avam kamarası hU" 

Beden istisare .. heyeti toplandı 

18-22 yaşındaki her genç 
toplu spor yapacaktır 

zurunda da tekrarlamıstır. b' 
Alman diktatörü de: çok sert . ır 

~ekilde, İngilterenin teahhütle~~~~ 
saciakatinin Almanyayı yürüdug\l 
yoldan, menfaatlerini müdafaad?0 

vaz gec;;iremiyeceği cevabını vertnW 
tir. 

Vaziyetin vahameti karşısında 
Belçika kralı irad eylediği nutukla 
banş lehine !bitaraf devletleri tav~9" 
suta davetle istimdat yoluna girrnış, 

fzmirde ku)Üp)er İÇİD ye nİ antren- Papa bir banş mesaiı yapmış, rnüte" 
akıben de sulh için dua edilmiştir. 

man sa hal art yapılmaSt kararlaştı Avrupanm umumimanza~sı tilY' 

Beden terbiyesi genel Girektörlüğü lzmirdc bu sene yaptlacalt yeni teS!s- ler Ürpertici facialann arefesinde bk 
luncluğumuzu şüphe bırakmıyaca. 

Izmlr bölgesi asbnşkanlı~dan: lerin başında Antrenman sabalan bu- kadar vahimdir. Hatta daha ileri ~· 
Ticaret vcltili B. Cezmi Erçinin yeni Bugün saat 17 de vali B. Ethem Ay- lunmaktndır. Ka~ıyakadald :saha ve ku- bıt 

ticaret onlnşmnlan ve bilhassa İngilte- kutun riyasetinde, beden terb!yesi ge- lüp binasının ikmali in.,,crası için lüzumlu dilerek harpten ictinap imkan91Z 
re~e husun tnkasln Uzü.ın ihrncall ya- nel dirclrtöril Tümgeneral Cemil Tahir 

1 
tnhsisat eynlmış, E:.c;refpaşadalti talebe hale gelmiştir denebilir. · 

pılııcağı lınkkındaki tebşir.ıtı Mnnisa, Tanerin iştirnkiylc bölge istişare heyeti 

1 

çayırında yapılacak antrenman sahası Bununla beraber gönlümüz hır 
Salihli, Alnşchir, Turgutlu gibi üzüm toplanmıştır. ve kulilp binası için de tahsisat konmuş- türlü buna inanmak istemiyor. " 
mınbkalnrında müstahsile clcllfıllar va- Genel direktör ist:Şnrc heyetin~ beden tur. Yapılan korkunç hazırlıklara rag· 
sıbsiyle bildiıilmiF. MilsU:ıhsil büyük terbiyesi kanunu hükümleri dairesinde BütUn sportif hnreketlerin tektısüf men akıl ve mantık hakim bulunıırsn 
memnuniyet içindedir. beden mükellefiyeti çağında bulunan merkezi olan Kültürparkta tenis kortla- dünyayı müthiş bir felaketten koru· 

d_ı.., ..;1 tı d mak mümkün oldu~una inanıyorU~ Fransa ile hlikümetimiz arasında ye- 18 illl 22 ya~ın cuü genırcrin sem er °"' riyle kulüp binası ve konkur ipik saha- • 
ni ticaret anlasmasmm imzası da piya- ki kulüpler vasıtasiyle toplu beden hn- le t1 bt---· _, ___ ..:1 Cünkü harp, ne ~libine, ne de rna~1" ...-- si :a ıspot' UUUN yapunı.llllR <Ua muvn- \~·bun bi L___ dı k değı • sada rmuet mUsait ı....-.1 ..... _,...+.~. crl pnıaları i · icap ed ted- f k .. rill k i d .. _11..._· t ,._e.,.,,1_ u a r -şey 1U1Zan raca • 

b"'V .ıw.u~.._..~w.. ı go ere cap ıe en <ww:iISa ~ -1! An L L k bir _ _ı __ :"etJ -*- birlerin alınması zttnIUDda nizamname- edilmiştir. ~.r. cax:. x:os oca mcacu•J 

JS Jlalllıiim yeni nin hazırlanmakta bulunduğunu ve fim- A ca ~ senelik ibir '8isat gm çokertec-atır. 
diden 18 ili 22 yq ar.asmdnki gençlerin C:ırlanmaa d L--- ---o:~ ... lr- Korkulan nokta ŞU1'a91dır. A\ınıl ... 

Ilk iı "rler vapura yüklenirken işçiler davullarla tezahürat yapıyor haplaJuınelel'e beden hareketleri için çalışınağa başlat- mı ----- ma a ~ n•uw.•~· · va yanlı, bir !hesabm üzerinde~ 
- BAŞTARA:Fl 1 tNct SAHİFEDE - llk: üzilm ihraç eden B. Ali Haydar gönclerUeceJı- tırılması 137.ını geldiğini ve bu işe bir * la dunnakta8tr. 

Albayraktır. 300 kutudur. Polonya ban- İzmir ceza evindeki malıkrttnlardan 36 an evvel ~lanmawu bild~ ve 'bu Yarm saat 17 de (bugU.n) halkev'indc Hirler, bir l)anzig için lngiltere ~· 
Vali B. Ethem Aykut. parti reisi B. dırnlı Levant v::ıpuruna yüklctmiştir. kişi, adliye vekaleünin tensip <edeceği i~ haltkmda gerekil tedbir1erin alınma- beden torbiyesi genel rdirek1öril TW:nse- fransaıun harbı ~öze aSdırmıy~ 

Atıf inan ve ili:aret mildürü B. Avni Anverse gidecektir. yeni hapishanelere gönderilecektir. Bun- sı istişare heyetincP karar altına alın- .ncral Cemil Tahir Taner tarafından bir na ile.anidir. Polonya mukav~ 
Sakman Uzüm salonunda satış için tcş-1 INClR .llIRACATI !arın muameleleri intaç olunmuştur. Bu- mışlır. l<:onfc11ıns verilecektir. kalkarsa on günde bu memleket.ııa 
bir edilmekte olan m.ah.sulil göz.den g~ Evvelki gün ve dün yapılan incir sa- günleı·de sevkedileccklcrdir. mukaYcmetinin tamamen kırıJaca-

çlrmiş ve satıcıların verdikleri izahatı tı§lan büyük bir yekunn baliğ olduğu Yeni hapıs.banelerde çalı~cak Tren oto bu·· s 1 Fuar sahasında ğına inanmı~r. 
dinlemiştir. haJde borsaya yaptırılan tesciller baki- olnn bu mahkfunların mahJdlmiyct müd- fngiltcre ve fransanın Eüli .-azifel 

Satıılar evveli biraz yavaş gitmipe de kati ifade edemiyecek kadar azdır. Bor- detleri hcsaplnnnda bir günleri ikt gUn i'u da • ti tki sarluntdık ~da sulh müzakerelerine ~ 
öğleden sonra büyük bir inkişaf göster- saya so98 çuval incir satışı tescil eıunı- olarak hesap <?dilecektir. se~er•--R

1
• :zınapaca1r .... - b~.-=---= oldu ceklcrini muhakkak eamnaktadır·oı-

mı,tır. ....;.,..;,., Halbuki ·~•··1ar 9000 çUYaldan • ~ ti · 9oA&"' --~ ~ ... - -..... -- _,,_ı L--- ,.ı ı.. · Halbuki dava, bir Daıazi.g iti 
Kısa üade eylemek lhımgelirse bu fazladır. Evveuw gece ~wm ziyaret e en rın Gece yaııs;ıru3an bir rnt trVVel fuarda 

Jiatler milstahsili tamamen tatmin ede- Asgari fiat 8, azami 13,50 kuruştur. KüJıiirt fiatlePI say:I$l. 18284 tür_ Bu .suretle ziyaretçi pavyonlar arasında bir hldbe oJm•ştıır. maktan QOktan akmıştır. ütlo' 
cek bir vaziyette değildir. Çün.kil bu.- Dün ""'"'in ille incir mahsulü iJ1e- te~~ edJ~lı yckCınu ll4.56ô Y• baliğ olmuştur. Fuarda Bn. Şefika .adında bir kadın 12 lngiltere ve Frcınunın teahh" 
aeki l1züm rekoltesi. geçen sene rekol- nenik limannnnda mal almak üzere Şehrımızdeki alakadarlara gelen ma- Almanyadan getirilen tren otobüsün yaşındaki oğlu Mustafa ile dolaşırken rine sadakati meselesi halini altnal"' 
tesinden takriben Rm bin. ton noksan- bekliyen muhtelif vapurlara yüklenmiş- lumata göre ticaret vekaleti, köylünün gümrük muamelesi yapılaıca 'fuar dahi- Durmuş ndında bir.adam bu kadına mu- tır. . .. . v _ 

dır. Müstahsil, havaların müsaitsizliği tir. lllc mahsQl diin sabah saat ıı de va- kükilrt ihtiyacını te.min için bazı tedbir- tinde açılacak gezinü *!{erlerine tabsU sallat olmı.q ve çirkin bir şekilde sar- F"ılhakika da o~ledir. ~.ger pôlo;. 
yilzilnden bir kaç defa kükürt kullan- pura yüklenmek üzere bir şat üzerine ler alacaktır. İtalyadan meallek.etimize olunacaktır. kıntılığa ibaşlamı~tır. yaya :n:ıuhtemel hır tecavuz kar~ 
malt mecburiyetinde kalmıştır. 'Oz.ümün bırakılmış, vapura gidilerek merasim getirilen kükürtlerin müstahsile 300 ku- -*- Bn. Şefikanın oğlu Mustafa, annesine da lng:ilıerc ~e. F ~.a~~ yar~ 1':J: 
maliyeti ynksek olduğu için. müstehlik yapılmıştır. Kerasimde ihracat tüccar- ruştan satılması temin edilecektir. 7 s Y Şl d k• fona hisle sarkıntılık eden bu adamın ma:ziaı:sa hu ıki bü~uk dev1«:t, 1~ 
eline geçecek para ancak yapttğı mu- lan, incir atıcıları ve qçiler bulunmuş- -•"'•- 3 0 a ) başına taşla vurarak yaralamıştır.. Kü- maz hır kuvvet, hır dost, hır muttı"" 
rafa tekabül eylemektedir. tur. Bayındırda bir yangm k d çilk Mustafa ,akalmmuştır. fik ~iyetine düşecektir. • 

Dün akpma kadar bomda yapılan işçiler milli oyunlar oy:nıyarak bu me- Baymdınn Bıyıklar mahallesinden Ali a l 0 Fuarda ikinci ibir hadise daha o1ınuı- . lngiltere ve Fransa, . p o~~yıa~ 
OzUm •tıf muameJeesl 8284 çuvaldı. sut hld.beyi tesit ey~. Yükle- oğlu Ahmet Ergenin evinde kimse bu- Daınadma tabanca tur.. ımpnratorlu:klarmın emnıyetıru rı;;: 
Tutan 800,000 kilodur. me esnasında vapurlar düdük öttürmüş- lunmadığı sırada, komşularından Mus- ile ates efmif Yine evli ibir karlın olan Bn. Hatice dafaa bakımmdan yardıma mec:b 

Diln ölledaı .:>ora M•nia bomsuı- ler~. • _ . tafa oğlu on yaşında Tahir elindeki kıô- Kemerde Bahçe sokağında oturan 15 fuarda dolaşırken 'Talat Özgençer .:lın- duTlar: eık ,,-
ela da •bflar olmUf " fiatler, lzmir Dun yüklenen Jncider IOJ'leclir: ritle samanları tutuştunnu~ ve yanmış- ya,.c;larında bayan Zeyncbin damadı Ya- da bir adam kolunu sıkmak .sureeyle l~gil~ Ye frP.n~ aıkk e1" 
bonaa fiatleri .viyesine g"'ore t.enin EJlenilc Layn kumpanyasınm Ankara tır. TabJdbt ppdmaktadır. otlu Zekeı~ sarkıntılık etmiştir. ahhutlerıne sadakatlerını te rar •fş• 
olunmuftur. Di1n en fazla Ozfim atnı vapuruna Anvene gi5nderilmek üzere _ -m : 1 .:lüf 11~* ~ ile ~: Orada bulunan B. 1K3mil adında bir lemeleri de bö,ie bir zarmetU:ı ı 
alan firma AJbayrak mOes esesi idi. B. Şermiye ait 6 ton incir yüldenıniştir. .&D&ctDEDB ~ ZR ettiıeıı 1 

• fiUyet zat sarkıntılık eden adamı tokatlaııuş desindendir. ~ 
2020 çuval ilzllm •lmqtır.11. J. Taraıılo B. llmtafa Haydar Nazilli,.e ait on ton BDl lllRSIZLIK · "e 'adli verilmiştll. Almanya yaDhş bir hesap ve 
ton pftl ilzllm almqtır. ~· Amsterdama gDnderilmek lizere Adagide mbi)'ellinin Dede mwlle. Suçla bam W1rwJe 1"ldkm lbmş- İki == biliıbaı:a daval.anndan vaz minin meticesi olarak yeni bir k' 

IBBACAT lnnuumızda bek1iJen Pigın&lion npu- sinden Bn. Habibe adında ed hir lb- Jrrn!fb!'. . f ~t darbe.ine lkalkı.,acak olursa.,..,., 
Dk GzOm muameleleri, bonacla yapd- nma ~. dınm evim beliniz lbir bımz pası... _ _. gcçmış ır. · cephesi yeni bir ÇekoeloTakya dfr 

dığı sırada senenin ilk tlzllm mahsulü Dün gece geç vakte kadar diğer r:.r-. zı eealar çalmtJbr. .... r• Tl1I FUARDA.Kİ muıın oynanmasına aıla seyirci "" 
de dün akşam Avrupaya sev.kedilmek malar da muhtelif 4 vapura incir yükle- .lmıir gn1ba bpı .llİcil ıaüdiirltiiü UZUN BOYLU ADAM lamıyacaktır. 
Uzere vapura ylildetilmiştir. mi ]erdir. 1 kontrol memurlarmamı 40 lira as1l ma- 1Fuan1a .fevkalade uzun boylu bir Bu takdirde dünyayı kana boY' 
Limanımızda bulunan 9 vapur bu me- Borsadan bize verilen malO.mata göre afla B. CeW Öıdnm. 1lraaro Ye tabsisati- adam teşhir ediliyorım.q. Bunu gazete- mıs görmek mukadder olacaktır. 

sut h!discyi düdilk çalmak suretiyle yapılan incir satlşlan şöyledir: f U A R O A le bidi1cte Haı.y tapu aidl müdürlüğü teme olruymılar, iuar s3hasmı aradı!ı Vaziyetin ağırlığma. vahanıeti~ 
yapmışlard1r. Ilk Urllrnler bayraklarla 116 çuval silzme 12-15 kuruş arasın- kontml menu.arl:utmıa nalr'Jen ~edil- halde çabuk bulamamaktadır. Bu adam- deh~e :rağmen bam yolı'le ~ 
donanan bir şatla va~ gönderilmif da, 4999 çuval elleme 10-11 kuruştan, • nliftir. Keyfiyet~ tebJi1 olun- cağız iki metre kırk santim uzuriluğun- mümkün olmıyan lhiç bir mesel" t1Y 
ve merasbnle yük:1enm~. 107 çuval paçal 8 kuruştan satılmıştır. :fsl?Ft .ı lleledlvesl DftlllUr. da :imiş.. Fuar içinde bu uzını boylu ada- etm" 

ti . . "Savvur ıyoruz. . , 

i D A ~-lıı·r Tı·yat•o•u --*...., mı bulmak ıçın uzun boylu aramak lA- Avrupa geceli gijndüzlü bir po~ 
Jf A 11 S A lzmir Aslıerlilı fıılle- ~ • ı • · ~ ,.,,,..... zım gcliyorm~. Esasen beklemek ile ka faaliyeti içindedir. . 
Bir lıuan fjzftmfer sinden : :Kemerde Halit oııu Kari esrar atar- &rarna~ insruılar~ üze~ ~ylerin ~- Harp ıtd\likesi bu~ünkü kadar ~ 
yatmıırdan ulandı Askeri kara gedikli ve gedikli usta •AAr 21.JO DA bn iki gram ell'ada 1bidilde ~- da gelır. Bunu bılen Hilal eczanesı, fu- bir zaman vahamet kesbey~ 
Dün ve evvelki gün Manisa Uzilm hazırlama okullarına talebe alınıyor mıfbr. arda tenzilatlı satış merkezin! Eti bank tir. Artık vaziyetin taTazzuh •e 9"' 

n.mtakasının bazı yerlerinde yağmur Katseride bulunan askeri kara gedik- Bı·r Muhası·p civ.arında Türk ecza deposwıda ve göz beli" edebil · .. C8C1esı b' 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. • .. .. d b 1 d k . . ur me!ı gun m ,.ı,... 

serpintileri olınuşıur.Yağmur üç günden 1i Er aş okıilunun üç sınıfına ve Kırkla- : G J [ G ·d J : onun e u un urma ta ve aynı tenzı- }ine ~e1mi:cıtir. Dünyanın mukaOV" 
beri kır bağlan taramış ve 800 çuval ka- relideki Gedikli usta hazırlama okulu- Aranıyor : ..... ~ .. ~!? .. ~~?. ..... ~.~.'! .. ~~.: !atlı satı§lannı Hilll eczanesinde de ay- ratı Hitleri"n son sözüne "Ve 90l1 ~11• 
dar Uzüm ıslanmıştır. nun yalnız birinci sınıfına talebe alı.na- Afyon mebusu B. Cemal Akçin İstan- nen yapmaktadır. Tenzilatlı satı§ fuar ranna ikaJmııttn-. . .. • ff 

---• calcbr- Bu talebelerin köylü veya orta buldan, Sivas mebusu B. Mergube Gür· müd?etitıce devam edecektir. HAKKI OCAKf>O,,,.. 
R A R p okulu bulunmıynn kaza merkezi nüfus- Komedi 4 perde leyülc İstanbuld;ın, Temyiz mahkemesi BiR KADIN -·-
Sigorta ücretleri ıarıruıa kayıtlı olması prım. tsıekli ilk baı müddeiumumiliğl ~muavini ba1 DEJıliZE DUŞTU K~cdı sigara 1ıa{Jı'I• 
Dün İstanbuldan §ehrimizdeki alaka- okul me'LUlllaıiyle kara gedikli okulu- DİKKAT:~ Sergi ...,.ımı Orhan Babaoğlu Ankaradan gelmiJler- Birinci Kordonda dolaşmakta olan 23 Kemerde Sürmeli sokakta wnuın! ~ 

darlara akseden bir habere göre, son mm ikinci veya üçüncü ~ına gire. dir. yaşlarında •A.a adında evli bir kadın dınlardan Bn. Muzafferin odastnd8 tJfl' 
iyasi vaziyetle alalrndar olarak harp si- cek orta birinci veya ikinci suufı :ila:Dal Smmun İktmıt JIDÜıdürlt B. HulQsi denize düşmüş ve civardan yetişenler rar araştınlırlcen 36 yapraklı bir ~ 

rı:ı. Ucretleri binde 25 aııtimdeıı bin- etmiş olan1anıı §Ubeye müncaatleri li- ~;•••••••••••••- Tahsia istanbula, Menin İtalyan icomo- tarafmdaıı lcurtanlmışbr. Hadise, ]caza- kaçak sigara kAğıdı bulunarak alınf!l 
----~~..cıJıanıstu:__ ___ ~~~-A.zuııad.ııc.-~~~~~~~~--~------------:........:Jı.losa.Jl....JUL\i.sLU.aiı-...ıılliıbıDiııi~iir..-_J~a..iJ--~~--------__Jfır. ________ _ 
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Manevraların tenkidi 
Türk ordusu, en geniş bir itimada 

layik olduğunu ispat ettiler 
Mareşal Çakmak tarafından yapılan 

tarafından bir ders gibi generaller 
tenkit istifadeli 
not edilmiştir 

Edirne, 24 (Telgraf) - Bu sabah ralar hakkında izahat vererek kısaca tarafından dinlenmiş, not edilmiştir. 
Edirne Halkevinde askeri mahiyette bir tenkidini yapmış ve her vaziyet karşı- Kritik neticesi şudur : 
toplantı yapılarak Genel Kurmay baş- sında mütalaalarım bildinniş, kuman- - Kahraman ve asil Türk ordusu bir 
kanımız mareşal Çakmak ve Orgeneral danlardan ayrı ayrı bahseylemiştir. kerre daha muvaffakıyetli bir imtihan 
Fahrettin Altay tarafından manevrala- Bilahare Mareşal Çakmak, azami. dik- geçirmiş ve en geniş bir itimada tered
rın tenkidi yapılmıştır. kat ve itina ile dinlenen kritiğini yap- dütsüz olarak layık olduğunu ispat et-

Ordunun yüksek rütbeli erkanı, ge- mıştır. Mareşal, kendilerine has tok bir miştir. 
neraller, komutanlar, ve emekli general- sesle ve tam bir asker ifadesiyle manev- Edirne, 24 (Hususi) - Yarın ordu
ler tenkitte hazır bulunmuşlardır. raların tahlilini yapmış ve sözleri isti- nun büyük resmi geçidi yapılacaktır .. 
Evvel~ birinci ordu müfettişi manev- fadeli bir ders olarak bütün generaller' Mısır askeri heyeti burada bekleniyor .. 

Bavyeralı Nazi şefi Förster 
Danzig devlet reisi oldu 

Fransız ve lngiliz askeri heyetleri Moskovayı terket
Amerika, Avrupadaki çekiyor tiler tebaasını • 

gerı 
- BAŞTARAFI ! İNCİ SAHİFEDE -

Burdur 
---&

Mebusları halkla 
temas ediyor 

Burdur 24 (A.A) - Vilayetimiz me
busları parti kurağında partili arkadaş
larla görüşerek gerek parti kuruluşları
nın iç durumu ve gerek şehrin ve vila
yetin genel ve özel ihtiyaçları ve dilek
leri etrafında malfunat almışlar ve bazı 
noktalar üzerinde izahlarda bulunmuş
lardır. 

Mebuslarımız bir iki giine kadar kaza 
merkezleriyle mülhakatı dolaşarak te
maslarına devam eyliyeceklerdir. -·-Sıhhiye Vekili 
Orduya hareket etti 
Giresun 24 (A.A) - Sıhhat ve içti

ma! muavenet vekili doktor Hulusi Ak
taş, Erzurum vapuru ile şehrimize gel
miştir. 

Dr. Hulusi Alataş, hükümet. belediye 
ve partiyi ziyaret ettikten sonra sıhhat 
müessesatını gezmiş ve aynı vapurla 
Orduya gitmiştir. 

-*-
Adliye Vekili 

An karada 
İstanbul, 24 (Hususi) - Şehrimizde 

bulunmakta olan Adliye vekili B. Fethi 
Okyar Ankaraya dönmüştür. 

Kades 
Vapuru bugün geliyor 
İstanbul, 24 (Hususi) - Almanyada 

inşa olunan Kades vapurunun yarın li
manımıza gelmesine intizar olunmakta
dır .. Alınan bir telsizde vapurun Yunan 
sularını geçtiği bildirilmektedir. 

ASKERi TERFİ 
LİSTESİ HAZmLANDI 

zakere yoliyle halledilemiyecek mahi- •Bize gelince, arkamızda birleşik bir 
yette olmadığı da bildirilmiştir.. Eğer millet vardır ve bu buhranlı saatte ôy

hücumlara başladılar. Bu hücumlu neş- bir emniyet vaziyeti iade edilecek olur- le sanırım ki Avam kamarası bi.ıtün 
ak Alın Ankara 24 (Hususi) - Milli rnüda· 

riyat Darızigin şartsız olar anyaya sa Polonya müzakereye hazırdır. Bütün dünyaya hareketimizin müttehit mille-
avdetini istiyor ve koridor meselesini tahrikler kesildiği takdirde iki mernle- tin fikirlerine mutabık olduğunu ispat 
ortaya koyuyordu.. ket arasında doğrudan doğruya müza- edecektir ... • 

Alman gazeteleri Lehistandaki Al- kereler müsait şartlar içinde tesis etli- Meclis, başvekilin bu son :fıkrasını ha-
manlara kötü muamele yapıldığım iddia lebilir.. raretle alkışlıyarak bu milli birliği teyit 

faa vekaleti bu sene kıdemlerini doldu
ran ve iyi ı1icil alan Milli müdafaa men~ 
suplannın terfi listelerini hazırlaml§tır. 

Liste bugünlerde yüksek tasdike ar-
zolunacak ve zafer bayramından bir gi.in 

ederek hücumlarına devam ettiler.. Bu •Şansölyenin verdiği cevap §U Alınan etmiş ve muhtelif ııarti reisleri, her ye-
evvel terfi gören Aıbaylanmıza ve as

neşriyat tamamiyle geçen sene, Südetle- tezini tekrar müdafaaya muadildir : Ya- ni taarruz hareketine milni olmak için, 
keri memurlarımıza tebliğ olunacakbr. 

re karşı yapılan muameleye ait iddiala- ni şarki Avrupa, AJmanyamn her su- milletin müttehit olduğunu beyan et- YIJGOSLA VY ADA 
ra benzemektedir. Bu gibi neşriyat, or- retle harekette serbest olduğu bir saha- mişlerdir. · 
talığa iştial edici bir madde dökmekten dır .. Bu teze göre eğer biz ve diğer dev- Lordlar Kamarasında hariciye nazın llıinci Piyerin 17 inci 
farksızdır.. !eti..,. müdahaleye karar verirsek, bunu Lord Halifaks ayni mahiyette beyanatta Yıldönümü llazırlddarı 

•Alman matbuat hücumlarına karşı takip edecek ihtilattan dolayı mesul ola- bulunmuştur. Belgrad, 24 (A.A) - Kral ikinci p,_ 
Polonya devlet adamlarının beyanatı akını ı yer on yedinci yıldönümünün yakında c şız ... 
sülcllnet ve nefsine hakimiyet göstermiş- •Bu iddia İngiliz siyasetinin yanlış bir Londra, 24 (A.A) - Avam kamarası yapılacak olan tesidi merasimi münase-
tir .. Polonya hükümetinin hücum halin- tefsiridir. Biz şarki Avrupada kendımi- bugün saat 14.45 te toplanacaktır .. Bay betiyle bütün memleket, bu büyük ınilli 
ele istiklalini müdafaa azim ve kararım h , 1 . ki t . . alı Çemberlaynin beynelmilel vaziyet hak- şenliğin fevkalade muazzam olması için 
. . . . .. 1 ze ususı n· mev emınıne ç ŞDllYO-
ilfuı etınesı tahrik mahiyetini almamış- Alın ·nı nf tl . . f kında izahat vermesi beklenilmekte ve hazırlanmaktadır. ruz.. anyanın mı me aa ermı e-
tır.. . .. . . . da etmesini de istemiyoruz. Fakat milli b~ izaı:atın bir .saat kadar süreceği tah- Yugos lau • ~unanistan 

•Polonya Alınan hükumetiyle ihtilllfı- menfaatlerin ancak kan dökmek ve di- rrun edilmektedir. tediyat itilafı 
nı müzakere etmeğe daima Amade idi ve g· 'll il . . tikJ•"-' h 1 k Bu izahattan sonra başvekil, Kamara- Belgrad 24 (AA) - Gazetelere na . . . . . er mı e erın ıs C:Ullll ma vey eme , · -
~ ki hlllıl da ama~~ .. Yeter .~'suretiyle müdafaa edilebileceğini kabul dan milli müdafaanın menfaati namına zaran Yunanistan ile Yugoslavya ara
bu munakaşaların cebru şıd~ı:t tehdidı ı edemeyiz .. Eminim ki bu arzettiğim mü- hükümete fevkalade salahiyetler veril- sında tediyata ait yeni bir iti!M akdi 
kullanılmadan cere:an edec~gıne k.ana- talaalar ayni suretle Fransız hükümeti- mesini natık olan kanun layihasının ka- maksadiyle önümüzdeki ay içinde mü-
at ve hır anı.aşma basıl olduıı_ıı takdir.de, nin de görüşlerine tekabül etmektedir. bul edilmesini istiyecektir. zakerelere girişilecektir. 
bunun metnine ve rulıuna. r'.ayet edile- •Dominyon hükümetlerinin vaziyetle- Müteakiben muhalefet fırkaları lider- Sonbahar panayir i 
ceği emniyeti mevcut olabilsın.. · b" .. 'ddi b' k • !eri so"z alacaklardır. Nutukları mu"tea- B l d 24 (AA) L' bl' k 

1 
h lıld rı ızım ıçın cı ır cesaret aynagı e gra , . - ıou ıanamn 

·AJ_m~ as kie~u azırml ;:" 0
• de: olmuştur .. Belçika kralı majeste Leopol- kip cereyan edecek olan müzakereler, büyük sonbahar panayiri, iki ey!Ulden 

receyı. b beuşturh lık h mline d e. et şımdi dun sulh lehindeki teşebbüsünü de tak- fevkalade salahiyetler kanununun bu- 11 eylule kadar devam edecektir. 
tam hır har azır a edir .. Hafta dirl k ıl d k İn il k h iki k M ı· i d 
b d Alın kıtal Leh h d d 

e arş a ı .. g tere anuna ve gün er · · amara tarafından kabul USSO ın or U 
aşın a an arının u u u- mili tJ d . . . dil b 1 ~ 

na teveccüh etmeğc başladıkları haber .. e e.r aras'? a emruy~.t .. v~ ıw.nada e . e i ip edilemiyeceğini gösterecektir. erlıanını lıallul etti 
-'·--·· B be 1 1 b"di ki İng' müstenıt bır nızamın teessusunu gormek Umumiyetle zannolunduğuna göre Roma 24 (AA) - B Mussolini or-
au..ı .•. u.~hr. u se ~ e a il r ·- , . . , 
liz bükü. .. ti d 'hti t tedb' 1 . alı arzusundadır. Bu da ancak beynelınilel Avam kamarası kanunu, Lordiar kama- du, donanma, hava kuvvetleri ve milis 

me e ı ya ır erı yor. taahh"tl . dilir' ihtil°" d 
F k b db. 1 1• b' hdi h u ere rıayet e ve auarın rasın an geçerek kralın tasdikine ikti- genel kurmayları başkanlarını kabul et-

• a at u te ır er as a ır te t a- hallind k t ist' alind f 1 d b'l d lmak d ğil' dir D e uvve ıın en eragat o u- ran e e ı mesine me ar o üzere, miştir 
reketi mahiyetind.~ e .. _ ost!arım nursa mümkün olabilir. erkenden kabul edilecektir. sıilP • HmV AT 
kuvvete karşı mudafaa etınege hazır- Harp ulh b' ••b· d ğil' dir p l. t il 'd akd d ği . . . • veya s ıze ..., ı e .. ar amen onun · erı e e ece · iç- ANLAŞMASI 
!anmak as!A bır tehdit hareketi olmaz. Ü ·ı tın k . t . ki k ul' timal be lınil 1 ••rudir 

•Alman - Sovyet ademi taarruz pak- . ":'ı e . e ıs erım arar mes ıye- ar, yne . e vaziyete "' . . . Belgrad, 24 (Ö.R) - Sırp - Hırvat 

lin b h hük
. .. k tını ellerınde tutanlar, mukadderatları Lordlar kamarası, saat 15 te toplana- anl b bah t 10 30 da b 

tına ge ce, u ususta um verme • . . aşması u sa saa . aşve-
. . bu karara baglı olan milyonlarca ınsanı caktır. Müzakeratı lord Halifaks aça- kil z tk · Hırv t k" l" partis' · zamam gelmemıştir. Yalnız şunu hayret- .. .. . . ve ovıç ve a oy u ı 

le kaydedebilirim ki İngiltere ve Fransa olume mahkfun etıniyeceklerdir. caktır.. reisi Maçek tarafından imza edilmiştir .. 
ile mukabil emniyet hissine müstenit Öğleyin iki devlet adamı Bled civarın-
erk5.nıharbiye müzakereleri devam Türk - Fransız ticaret an/asması daki şatosunda Naip Prens Pol tarafın-, 
ederken, Sovyet hükümeti gizlice Al- dan kabul edilmişlerdir. 
manya ile müzakere halinde idi ve bu 
müzakerenin gayesi Sovyet siyasetinin 
bizim bildiğimiz esaslarına mulıalifti. 

•Berlinden gelen haberlere göre pak
tın imzası Almanya için büyük bir dip
lomatik zafer olarak selfunlanmıştır. Zi
ra İngiltere ve Fransanın tek başlarına 

Yüzde 65 olan takas 
94 e çıkarılmıştır 

Polonyaya karşı taahhütlerini ifa etme- Paris, 24 (A.A) - Türk - Fransız ti-ı ticaret müsteşarı B. Halit Nazmi Kış
leri az muhtemel telakki edilmiştir. caret anlaşması, dün akşam burada iki mir, Havas ajansına, bu anlaşmamn iki 

•İlk vazifemizin, böyk tehlikeli bir hükümet delegeleri arasında imzalan- memleket ticaret münasebetlerini tak-
bayali dağıtmak olduğuna derin kanaa- ınıştır. viye edeceği ümidinde bulunduğunu 
timiz vardır. İngilterenin Polonyaya ga- Havas ajansının iyi haber alan maha- söylemiştir. 

Ticaret nazırı B. Gentin de müzake-
relerin cereyanı esnasında hfıkiın olan 
dostane zihniyeti tebarüz ettirmiş ve 
şöyle demiştir : 

- Bu anlaşma, evvelce siyasi sahada 

rantisi, Rusya ile bir anlaşma hiç mev- fillerden öğrendiğine göre, Türkiye ile 
zuubahis bile değilken verilmiştir. Rus- Fransa arasında evvelce yüzde 65 nisbe
va ile anlaşma ihtimaline asla tabi de- tinde bulunan takas, yüzde 94 e çıkarıl
ğildi.. İngilterenin Polonyaya ve diğer mıştır. Bundan başka, Türkiye, Fransa
bazı devletlere karşı hattı hareketi Al- da Türk tütün ve afyon satışlarına ya
man - Rus paktı sebebiyle değişmemiş- pılan zamlar ile yeni menafi temin ey-
tir.. !emektedir. Eski Fransız alacaklarının yapıldığı gibi, Türkiye ile Fransa ara-

•İngilterenin Berlin sefiri şansölyeye deblokaj ameli}esi, tamamiyle Fransız sındaki itimatlı iş birliği azmini ekono
bir mesaj vermi>;tir. Ta ki, bir suitefch- Türk ticaret sosyetesi tarafından yapı- mik sahada kaydeylemektedir. 
hüm mevcut olamıyacağına kanaat ha- lacaktır. 

sıl olsun .. Bu mesajda beyan ediliyordu Fransız salahiyettar mahfilleri, Havas Haua lıoruma lıursu 
ki : Lüzumu halinde İngiliz hükümeti ajansına, tamamiyle hususi takasa da- --*--
mevcut bütün kuvvetlerini Polonyaya >·anan yeni anlaşmanın iki memleket Yozgat, 24 (A.A) - Burada açılmış 
yardıın için kullanmak azim ve kararın- arasındaki mübadele hacmini mühim olan pasif hava koruma hizmetleri kur
dadır.. Şansölyeye, İngiliz hükümetinin surette inkişaf ettireceği ümidini izhar 

1 

sundan iyi neticeler alırunış ve bu kurs-
fikrinc , Alın•nya ve Polonya arasında etmiştir. ta staj gören 83 kişi muvaffakıyetle im-

. " •inıinin nda, Türki e tihan vermişlerdir. 
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• Hitlerin Milli Şefe mesajı 

Bu haberi Alman sefa-
rethanesi tekzip etti 

Istanbul 24 (Telgraf) - Cümhuriyet ve Yeni Sabah gazeteleri, Berlinden 
tayyare ile avdet eden Alman elçisi Fon Papenin reisicümhur Ismet Inönüne 
Alman devlet reisi B. Bitlerin bir mesajını getirdiğini yaznn~lardı. 

Haber, Alman sefarethanesinden aldığı malumata atfen bu haberi kat'I 
olarak tekzip eylemekte, Fon Papenin Almanyaya yaptığı seyahat.in hususi 
olduğunu beyan eylediğini bildirmektedir. 

Sal5.b..iyettar makanılarımız, bu hususta ademi malfunat beyan etmişlerdir. 

Cümhurreisin1iz lnönü 

Başvekil ve hariciye ve
kilini kabul buyurdular 

Istanbul 24 (Hususi) - Cürnhurreisimiz bugün Florya deniz köşkünde ;_.,. 
tirahat buyurdular. Akşam üzeri başvekil Dr. Refik Saydam ve müstakil 
grup reisi B. Ali Rfuıa Tarhanı kabul buyurmuşlardır. 

Izmirden dönen Ticaret vekili Milli Şefe tazimlerini arzederek Izmir fuan 
hakkında izahat vermiştir. Akşam üzeri hariciye vekili Milli Şefe mülaki 
olmuştur. 

Fon Papen bugün Perapalasta hariciye vekilimiz tarafından kabul edil
miştir. Mülllit bir buçuk saat sürmüştür. 

lngiliz sefiri de hariciye vekilimizi ziyarette bulunmuştur. 

Erzurumda dolu 
Selden bazı köprülerin 
yıkıldığı bildiriliyor 

Erzurum 24 (A.A) - 21-8-1939 giinü 17,30 da yağan şiddetli dolu netice
sinde husule gelen sel Hasankalenin Veli baba ile Dellfil hanı arasındaki ah
şap köprüyü götürmüştür. 

Trabzon - Iran transit yolu üzerinde yeniden yapılmakta olan beton köprü 
de sellerin tesiri ile hasara uğradığından, köprü üzerinde geçiş muvakkaten 
inkitaa uğramış ise de beş altı saat içinde alınan tertibat ile vesaiti nakliye
nin geçişi temin edilmiştir. 

Yine son günlerde yağan şiddetli yağmurlar Tortum - Oltu ve Tortum -
Yusufeli arasındaki yolları ve köprüleri tahrip etmiştir. 

Reis Ruzvelt 
Harbe mani olması 
kralına bir • 

mesaı 

ıçın İtalya 
gönderdi 

Londra 24 (ö.R) - Reisicümhur Ruzvelt ltalya Kralına bir mesaj 
göndererek Amerika milletinin ve kendisinin kanaatince ltalya kral 
ve hükümetinin harbın önüne geçmek İçin çok şey yapabileceklerini 
bildirmiştir. R eisicü mhu r geçen Nisanda gönderdiği ve ltalyanın cevap 
vermediği mesajını hatırlatmakta ve ltalyan hükümetinin sulh yollu 
bir tesviye için her hareketinin Amerika milletince sempati ile karşı
lanacağını bildirdikten sonra küçük milletlerin istiklallerini muhafaza 
hususunda mutlak bir hak sahibi olduklarına dair olan Amerika nok
tai nazarını izah etmektedir. 

Bu mesaj, ltalyayı A lmanya nezdinde bir teşebbüsde bulunmağa 
doğrudan doğruya davet etmemekle beraber umumi manası bu ma
hiyettedir. 

Roma 24 (ö.R) - Papa sulh lehinde radyoda bir mesaj neşretmiş
tir. Hıristiyanlığın ruhani reisi bütün devlet adamlarını sulhu koru
mağa davet etmekte ve bütün insanlığın bu davete iştirak ettiğini, 
bütün ana kalplerinin kendi kalbile beraber çarptığını bildirmektedir. 

Fransanın Berlin sefiri 

Tebaasını Almanyayı 
terke davet etti 

Berlin 24 (Ö.R) - Sovyet - Alman paktının imzası Almanyanın Bismark 
siyasetine tamamiyle avdeti şeklinde tel8kki edilmektedir. 

Paris 24 (Ö.R) - Fransada bir milli birlik kabinesi teşkil edilmektedir. 
Başvekil bütün vatandaşları ittihada davet etmiştir. Iki sınıf ihtiyat silaha 
çağırılmıştır. Mi.!!1 ıı_ıüdafaa naz~ına büt~n hususi n.akil ~~ıtalarını ~ü":"d.e
re salfilıiyeti verilmıştir. Hususı otomobiller tamamıyle musadere edilmiştir. 
Pariste sükfuıet hüküm sürmektedir. Şimdilik şehirler arası telefonu resmi 
muhaberata tahsis edilmiştir. 

Paris 24 (ö.R) - Dün Fransamn Berlin sefiri tarafından bütün Fransız 
tebaasına Almanyayı terketmeleri tavsiye edildikten sonra bugün de, Havru; 
ajansının istihbaratına göre Almanyadaki Ingiliz kosolosları tebaalarına der
hal Almanyayı terketmelerini tavsiye etmişlerdir. Amerika sefiri Amerikan 
tebaasına aym tavsiyede bulunmuştur. 

Bir habere •• gore 

Bir Alman müfrezesi 
Polonya toprağına girdi 
Varşova 24 (ö.R) - Salahiyetli Leh kaynağından bildirildiğine 

göre bir Alman askeri müfrezesi bu sabah Polonya toprağına girerek 
huduttan bir kilometre mesafede Badlo çiftliğine kadar ilerlemiştir 
Bu çiftlik şarki Prusya hududu civarındadır. • 

Londra 24 (Ö.R) - Varşovadan bildirildiğine göre 26 - 27 - 28 
yaşlarında ihtiyatlardan mürekkep daha üç sınıf bu gece silah altına 
çağmlmıştır. Polonyanın Berlin sefiri Polonya devlet adamlarından 
birinin Berştesgadeni ziyareti hakkındaki bütün haberleri tekzip et
miştir. 

Yunanistan beş sınıf askeri 
silah altına çağırdı 

Atina 24 (ö.R) - !ki sınıf topçu ve 3 sınıf muhabere ihtiyat efradı si!filıa 
çağırılmışlardır Bu tedbir manevralar sebebiyle ittiha>: edili= •ir 
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polisle işim yok!,, dedi H . t . 1 . .. k td· Al d 1 t rin~e p~ gö~~ğe taha7üı e~ez-
arp sıgor a prım erı 1 yu se ı. rnan . ev e ~::~~ ::r ~~ı. ner:e:yı::ı~~~~;n~ 

ittihat ve terakkinin ailBh tedarikinde\ - Evet erenleri tahvilatı beş .puvan kaybetti. Ham m. addeler yükseldi bilinmiyen, fakat çok defa irsi bir şeydir. 
vasıta bulmak. gelen silahlan emin eller· - Al ~u eVrakı oku.. Şuraya da ev- Peynir yemiyenlere yalnız acımak lazım· 
le komitacılara vermek, ittihat ve terak· rakı aldım diye yaz, imzala, bana ver! dır. Çünkü onlar peynir yememekle ken-
kinin mason tahlifi şeklindeki yeminini Re-,~~ efe~di, ~em~ ';12:ıttığı kağıdı Londra, 24• (Ö.R) - İskoçyadan av-ı B~ nizaınlar ~ayişi ~uh_afazaya, v milli ı beş bu~ puan kaybe~lerdir .. ~ dilerini en faydalı yıdal~ı:.·a birinden 
andıran merasimde büyük rol oynamak aldı, şoyle hır goz gezdırdı. Merkezletin det eden ınaJeste kral Corç bu sabah mudafanya, milll emnıyeti korumaga ve madde pıyasasında kuvvetli bir tereffil ii"uıntum bırakıyorlar demektir. 
ıeldinde olan bu yardımlar Selanikteki biribirlerine havaleleriyle, mevlevihane- Londraya gelmiş ve derhal Bukingham ! İngilterenin dostlarına müessir bir yar· [kaydedilmiştir. İngilteı:e bankası iskon- Peynirlerin hepsi _ mayalarla yapıJdık
ittihatçılann bir çok mü~ülleri bertaraf lerin şerhleri. dede mühürleri dopdolu sarayında husust müşavirleri arasında clımda bulunmağa matuf olacaktır. Ka- to haddini yüzde ikiden yüzde dörde çı- )arı için _ nazmı gayet kolay gıdalardır. 
etmelerinde mühim ama olmU§tU. kağıttan ilk bakışta bir şey anlamadı. yapılan bir içtimaa riyaset etmiştir .. Bu- bine, parlamentonun şimdiye kadar çı- karmıştır. Lüzumu halinde emtia bor- Mideye girince onun hazım usaresi çtkar~ 

Hat'eket ordusunun lstanbula gelişi Memurun beklediği parçayı imzaladı, nu müteakip kabine fevkalMe olarak kardığı kanunları tadil veya talik sala- sası yedi gün kapalı tutulacaktır. masını tenbih ederler. Onun için peynir· 
ittihat ve teukki merkezi umumisinin verdi. içeriye çekildi. toplanmıştır. hiyetini haiz bulunacaktır. Nevyork sigorta kumpanyaları Alman }eri hazını bozuk olanlar bile kolayca 
Selinikten lstanhula taşınışı. Meşrutiye- iki gün içinde bir tomar halini alan Hüküm.ete tam salahiyet verecek olan limanlarına sevkedilen mallar için harp hazmedebilirler. Gene mayalarından c:lo-
tin ilam, 31 Mart vakasmı müteakıp Ab- evrak, sedaret mektubi kaleminden ıs- kanun layihasının bu akşam avam ve Lonclı-a, 24 (Ö.R) - Borsada birinci sigortası primini yirmi misline çıkarmış- layı peynirler mideden sonra baiınak· 
dülluunidin hal'i sıralarında da yine Ta· dar edilmiş bir kağıttı. Üzerinde dahili- Lordlar kamaralarınca kat'i olarak ka- sınıf esham ve tahvil3tın kıymetleri tes- tır .. İngiltercye gönderilen mallar için lara gidince orada başka gıdaların te

ilt paşayla beraber ve el ele çalışan Re- ye nezaretine hitaben şöyle yazılmıştı: bul edilet'ek derhal kanun kuvvetini ik- bit edilmiş ve bu kıymetler a§ağısında prim değişmemiştir. Zira İngiliz donan- feasüh etmesinden hasıl olan gazlara rna.-

Pd. efendi, inkılap bittikten, her iş may- Dahiliye nezareti celilesine: tisap edeceği tahmin ediliyor. Bu ka- muamele menolunmuştur. masının, harp halinde, şimali Atlantikte ni olurlar. Bundan dolayı peynirleri ba· 
na oldulctan sonra Yedikule dergahına cBidayeti meşrutiyette Selinik vilayeti nun l§yihası kabine emirnamesiyle bazı Yapılan muamele hacmi zaif ve tama- deniz yollarını kontrol etmeğe t.amamiy- ğırsaklan hasta olanlar da yiyebilirler. 
çekilmiş, dedenin tevazzuhu, muk.dimliği mevlevihanesiııde mukim iken bilihare nizamatın neşrini i~tihdaf etmektedir .. miyle normaldi .. Alınan devlet tahvilatı le muktedir olacağı kanaati vardır. Hatta bağırsakları bozuk. ishale tutul• 
ıd tanıyan şeyh Ahdü]ba.ki efendinin ha- Dena.adet mevlevihanelerinden birisine muş küçük çocuklara peynir yedirirler. 

bM1 onu nakibliğe tayin etmişti. naklettiği bittabkik anlBJJlan dervişanı lstanbul güreşçileri 2'eldi '.L\Jman. Rus paktı - Peynirlerin terkibinde diyartaz bulun· 
Reşid efendi, kısa süren bir komiteci tarikati mevleviyeden Re§id efendinin - --·-- duğu için, gıdalarla gelen azotlu, yağlı 

yara.nhğmdan sonra tekrar tekkesine ka- serian bulduruJarak makamı valayı se- \re şelterli maddelerin vücuda yanyacak 
vuşmak bahtiyarlığı ile bU1'3.cla neyceği~ dareti uzmaya miiracaatmm temini ile s b t .. .. b Japon • Rus münasebet- hale gelmelerini kolaylaştlmlar. Onun 
dni üfleye üfleye zaman geçiriyordu. inhası hakkında alakadarlara emir huyu~ er es gureş m usa a- lerinde tesir için yedikleri yemeklerden istifade ede• 

itte. bu aıralarda Talat paşa dahiliye ru1ması babmda .• l't yapacakmış.. miyerek zayıflıyanlar peynir yemeğe 
nezaretinden sadarete geçmiş, ik.ndan 30 Nisan 1331 k ı •• h • • • • Moskova 24 (A.A) - Gazetecilere be- başlayınca semirmeğe bıışlarlaT. Peynir 
dine alm11, umumi harp pat1amış, Os- Sedaret mektubi kalemi müdürü a arına uç ş e . ) r g 1 rıy o r yanatta bulunan B. Fon Ribbentrop ez- bütün yemekler için bir maya oiur de· 
manlr imparatorluğu bu yersiz davaya Fazd cümle şunları söylemiştir: melttir. 
fisebi1u11ah karışmış, işlerin düzeni bo- Buna daliiliyenin bir kağıdı eklenmiş Almanyada ve Ru'syadaki vaziyet bu Peynirlerde şekerli madde hemen hiç 
ralmuş, iı (cihadı mukaddes) ilinma şu cümlelerle evrak polis müdürlüğüne - BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - iştirak edecektir. Bu kadrolar tetkik iki büyük memleket birbirlerine düşman bulunmadığ1 için şeker hastalığına tutul~ 
dayanmı~. gönüllü mevlevi taburunun havale edilmişti. 56 kiloda Çakır Ahmet, 61 de Yaşar edilecek olursa gerWc Ankara takımın- bulundukları zaman daima fena. olmuş, mut olanlar için ehemmiyetli bir gıda 
teşekkülü işi alda gelince de sadrazam, Dena.adet Polis Müdüriyeti aliyesine: Erkan (1936 Olimpiyat birincisi), 66 da da ve gerekse Istanbul takımında çok dost bulundukları zaman da eyileşmiş- olur. 
ıeşkilatçılığı sebebiyle bu eski dostu arat- (Fevkalade müstaceldir) Servet, 72 de Faik Öztürk, 79 da Koç kuvvetli ve teknik güreşçiler vardır. tir. Dünkü giln iki memleketin mukad- Bizim memleketimizde yapılan peynir~ 
IDJf, buldurulması için emir vermişti. Melfuf sedaret mektubi kalemi tezke- Ahmet, 87 de Ali Ahmet, ağır sıklette En Çetin müsabakalar 61, 66, 72 kiloda deratı için çok mühim bir gündür. Füh- lere Avrupa memleketlerinde yapılan 

R.etid efendi, bir akşam mevlevihane- resile makamı ııedarefi usmaya münlcaa- Çoban Mehmet... olacaktır. Sevgili güreşçimiz Çobanın rer ve Stalin dostluk üzerinde karar kıl- peynirlerin vitamin bakrmından tetkik .. 
Din geniş meydanında dem1ene demlene tmm temini emir buyrulan dervişan ta· Izmir takımının bu müsabakalara, ne karşısına çıkacak Ankaralı Satı.1.nuş ba- mı.şlardır. B. Molotof ile imzaladığım teri henüz yapılmamışsa da Amerikahlar 
••---ıanm serın' rüzg&rını bagvrına çe- rikab mevleviyeden R-id efendinin ban- şekilde iştirak edeceği henüz takarrür kalını ne yapacak. Istanbulda Samsunlu ademi tecavüz ve istl~ı:ı"e paktı iki mem- k d &YuunıA -... ~ kendi yaptı lan peynirlerle lngUtere en 
ke•ek y----'- yanık ne"'ni üflerken iki .,,: dergahta bulunduguv bittahkı"k :..bu ha· etrni§ değilse de Şefik Kandemir, Bekir Ahmetli zorlukla kazanan Çoban, Satıl- leketin yapıcılıkları ve sıkı işbirlikleri ~ am& J • •- "' aldı.klan p~ynirleri tetkik etmişler ve 
polis memuru mevlevihane kapısını ça]- beri aaadeti meserin tebliğiyle müracaa- Yolcu gibi Türkiye güreş birinciliklerin- mış'm kaı·şısında ne yapacaktır, merak için değişmez sağlam bir temeldir. lıep!!İnde A vitamini, bazılarında hem A, 

de derece alınış gürııo~rilerin ış· tirl:l.k: ede- ediyoruz. Her iki takım da fuar kupası- Bu iki milletin tarihinde belki en mü-dılar. Açan ayakçı dedeye 11ordular: bnın temin ve inbast mercudur. -n hem de B vitamin]erinden ehemmiyetli 
- Burada bir Reşid efendi Vannt§f 30 N'ısan 1331 ceği muhakkaktır. nı kazanmak için humalı bir gayretle hinı dönüm noktalarından biridir. Al- miktarda bulmuşlardır. 
~ Nakib Reıı'd efendı' mı'"' Dah:ı1 : ·-e _ft_ ... 1 namına müst-ar Bu saydığımız kadroda, Ankara takı- çalışacaklardır. Güreşçilerimize muvaf- m.anyayı ve Rusyayı çember içine al.mı-

~ 1 '-'>' •ULU& -<:ır Vitamin miktarının peynirde cinsine 
POIJ ... bı·ra ... ··rtçe ceT~p verdi·. R-efik mmda Suat Savaş, Doğan Erdinç, Celal fakıyet dileriz. ya teşebbüs olundu. Alınan _ Rus anlaş-

~ - -- .-.. göre değiŞmesi tabi1 ise de yüzde A vi-
- Ben nak.ib makib bilmiyorum, bu· Aynı gün bir şimşek hızıyla merkez- Atik, Seyid Ahmet tibi milli takım kad- Beden terbiyesi genel direktörlilğü ması işte bu çember altına almadan doğ- ta.minin en az 1700 en çoğu SOOO, B t 

rada Reşid efendi var mı. yok mu) Onu den merkeze ve lstanbulun yedi semtin- rosuna girmiş kıymetli güreşçiler bulun- ana sporumuz olan güreşe l~yık olduğu muştur. 'Vitaminin miktarı 60, 2 vitamininin mik· 

6 l deki mevlevihanelerı· dola .. an evrak her duğu gibi, Istanbul takımında da Ah- rağbet ve ehemmiyeti celbetmek ve Iz- B. Fon Ribbentrop bu paktın Japonya 
11 Ye... " Ç kır y k aik b b l d d tan da 40 ile 200 ölçü arasındadır. Bu 

- Var. Reşı"d efendi var amma o merke:zuı" ve mevlevihanenin .. erhleriyle met a ' aşar Er an, F . ' Ço an mir ö gesin e güreşin taammüm ve in- üzerinde yapacağı tesir hakkın a soru-
.., M hm "b" T · k mill1 ak d kiş f • k · d b miktarlar haylice büyilk olduğu gibi bq-

t
-•-'-... ~:n . _ '-"b·ıı 1 1 b.. .. .. k e et gı ı iır t ımın a sene- a ım temın etme içm icap e en ter- lan bir suale de şu eeva ı vermiştir. . 
e.ıu;;.-.- nwu tomar aşa tomar aşa uyumuş, a şam k 1 k l d l • ı d d Ierce yer alınış güzide güreşçiler vardır. tibatı alınış ve halkın güreşlere kolayca Ben eminim ki, bu pakt Rus • Japon a meme et er e yapı an peynır er e e 

- Vakt.iy]e Selanikte bulunm11 .. mu üzeri, kerahat vaktinde Yedikuleye gel- · • b 1 • • b" · b h .... 1936 olimpiyot birincisi YCl§ar Erkan gelmesini temin için de yirmi beş kw:uş münasebetleri üzerinde ve aynı zaman- vıtamın u unmaması ıçm ır ·ııe ep a· 
bu adam~ mi,, işin müstaceliyetine binaen hemen 1 

Istanbul bölgesini temsilen bu güreşlere gibi küçük bir ücret koymuştur. da Alman. japon dostluğu üzerinde me- tıra ge emez. 
- Gal;ba evet! yola çıkarılarak muhatabı Reşid efen- M.lidenler bakımından pe·-!rler, seb· 11i sut tesirler icra edecektir. .ruı 
Memtıır k&.ğı.tlara baktıktan sonra söy~ dinin eline varmıştı. zeler ve yemişler kadar bereketli ola-

lendi: Nakib, evrakı baştan başa okuduktan J -- mazlanıa da bir çoğunda, en lüzumlu on 
- Tamamı.. O olacak. Çağır buraya sonra hafif bir giilümsevişle başını salla- ap onya İngiliz kolonisi iki madenin sekizinden az çok ehemmi· 

o Reşid efendiyi!.. dı. Karşısında merakla hadisenin içyüzü- Danzlgi terketti yetti nisbette bulunur. 
Ayakçı dede İçeriye girdi. Meydanın nü anlamak için bekliyen ayakçı dedeye Danzig, 24 (A.A) _ İngiliz kolonisi Tuzlu peynirlerin uzu da vUcudumuzta 

ucunda pençere önünde yamk yanık ney kısaca izah etti: ve İngiliz vapurları bu sabah Danzigi pek lüzumlu olan bir maddeyi bol bol te-

OAiyen Reşid dedeye seslendi: Bu izah tekkenin içinde süratle yayıl- Al d ı k terketmiştir. min eder. 
- Destur yahu!... dı. Dedeye kadar aksetti. Ağırbaşlılığı man .an . ayrı m a Danzig, 24 (A.A) - D. N. B. bildiri- Peynirlerin insanı beslemek kudretine 
Reşid efendi başını çevirdi, kapmın ve mevkii ile tekke hal~m hürmetini yor : gelince peynir insanı etten daha ziyade 

yanında elleri önünde kavuşturulmuş du- celbetmiş bulunan Reşid efendinin sad- ten-tayu•• ıu•• nu•• go•• sterdı• Polonya heyeti Varşovaya hareket et- besler. Mesel~ bir kilo etin kemiği ka-
ran ayakçıya karşılık verdi t razam1a olan dostluğu hu mevkii dede- A '" .1 miş ve bu suretle Polonya gümrükçüle- lori alınabildiği halde birim peynirlerin 

- Hayrola erenleri ninkinden de yüksek bir deTeceye bir ri meselesi etrafında yapılmakta· olan en yağsızları bile bir kilo da 2000 kalori-
- iki polis arıyor. anda çıkardı. Polonya - Danzig görüşmelerini tek ta- den ziyade verirler. 

1 d k k . ·· ık Tokyo 24 (Ö.R) - Japonya Sovyet - Alman paktı sebebi]e harici - iki po is mi arıyor) Yanlış olına- Reşid efen i, evra ta 1 mustace ay• raflı olarak inkıtaa uğratmıştır. Yüz gram hesabiyle - bugünlerde en 
.n dedem. Benim nolisle alakam, polis- dına tam bir Jakaydi ile mukabele etmiş, siyasetine yeni bir İstikamet venneğe karar verm~tir. Başvekil bugün 

,. h k k"' Al S R 'l akt kd d NııNV*- ileri aırada bulunan - Edirnenin beyaz 
I''- ı·Qı·m yok. hafif bir tebessümle işi nıühimsemedig"i· Ü ümet er anına manyanın ovyet usya ı e p a in en ev- 0 .,.. .. - s d Erzincan• Erzurum peyniri 303, Kırklarelinin beyazı 34 

Öteki boynunu bülc:tü. ni göstermi .. , ertesi günü de sedarete vel japonya ile istişarede bulunmadığını bildirmiştir. a ece Fon Rib-
" k h k 1 fi . . kah ı Demir"olu E•zuruma kalori verirler. Kırklarelinin kaşar peynl-- iki ters memur, derd anlatamadım. getirmemekle bu Iaka..,diyı' devam ettir- bentrop, Mos ovaya are et etmezden evve japon se rını u ede- _, .-,,. 1 be lik So R Jıl t ri. tabii daha kuvvetli, onun yüz graıııJ 

Çagı ... r Reşid efendiyi buraya diyorlar. mi<>ti, rek., Danzig mese esinin se p olduğu gergin · ve vyet usyanın ya GfftllŞ 11'-
~ "'" J hala k da Alın 412 kalori getirir. 

Re .. id efendi neyini bir tarafa, meyini Faka• Talat paşanın böyle senelerden lngiltere ve Fransaya iti tehli esi karşısın anya için Sov- Erzurum, 24 (A.A) - Erzincan - Er-
~ "' kal d " b l Yurdumuzun başka taraflarından çıkan 

O"te tarafa bıraktı, sı"'-'-elı" ba ... nı iki tarafa sonra kendisini batırlavı<>ında bir fevkala- yetlerle bu paktı İmza etmekten başka bir çare ma ıgını i dirnıiş zurum ray ferşiyatı Erzuruma 21 kilo-
KK .,. J"">l Alın .. peynirlerden. ilkin beyaz peynirler, hep~ 

sallıya sallıya la.havle okuyarak aşağı, delik de sezen, mahiyetini kestiremediği ve general Ustiınaya. paktın imzasından sonra,_ anyanm japonya metre mesafeye kadar gelmiştir.. Onü-
il d l k ·· ebe 1 · · daha kı v --'· ~ t · muz·· deki pazar gun" il ilk tren t;t.._ ____ si yüz gram hesabiyle lzmir 264, Kara• 

L-pının önüne indi. Memurlara selam fevkaladeli°"' türlü ihtimallerle tavsifeden e ost u munas t erını sı yapmaga ~şacagını emın et- ı:u.ı.urum al ..1 
llUl 0 • cabey 400, tulum peyniri 299 k o.n. 
verdi. nükteci mevlevi üç aün sonra sadraza- ıniştir. Merkez nahiyesi olan -ilçeye varmış bu-., kil k l b• · L1~1 İl Şimdi mevsimi geçmiş olmakla beraber. 

_Merhaba erenler!.. mın evine gı·trnek, paşayı konagwında zi- Başve · japonyanın artı beynelınile vaziyete ır ıstiıufu siyase.. lunacaktır. çe ve civar köyler halkı 
ka k ak d ıd w k gelecek sene için lüzumu olur eli.ye, ha-

Polis sordu: yaret etmek kararını vermişti. ti esası dahilinde rşı oym mecburiyetin e o ugu anaatini iz- bu güzel hadiseyi kutlamak için şimdi- Ça 
h · · den hazırlanmaktadır. tınmızda kalına, Dilpeyniri 290, -

- lmıin Reşid efendi mi? -~w• - Bİ'J'MEDİ - ~~~~r_. __________ _ ______ ses =------- - ··-- _ _ ____ _ _ ---· 51 - yırpeyniri 253, Kirlihanım peyniri 247, 
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lifenin karısı Zübide beni çok kıskanırdı. emrettiği işi istediğinden daha ala becer
Padişah az bir zaman için bile olsa saray- eliğini müjdeledi. Zübide de emin oldu
dan ayrılmasını büyük bir fırsat bildi. ğu zencileri çağırarak onlara bol bol pa
Baııa hizmet eden cariyelerden birisini ralar vererek beni ortadan kaybetmele
gizlice yanına çağırarak. Ona <şu haşhaş rini emretti. Herifler beni sandığa tıkın
parçasını görüyormu sun) Bunu elbise- ca doğru mezarlığa götürdüler, hen ken• 
nin arasında sakla, hanımın uykuya da- dimde değildim. Elimi ayağımı, hatta 
lar dalmaz bunu ya bumuna, ya ağzına gözlerimi kıpırdatamıyordum. Lakin 
bkf Sana öyle bir bahşiş vereceğim ki, olan biten her şeyi duyuyor, işitiyor ve 
hem senin hem evlatların. hem de to· biliyordum artık hikayemin ötesini an
runlann parayı avuç avuç saçsanız ser- latmağa lüzum yok. 
vetinizi bir türlü tüketemiyeceksinin de· Çünkü ötesini sen kendi gözlerinle gör
miş. Cariyenin sevinc;.ten çıldıracağı gel- dün. Sen olmasaydın. kara topraklar 
rniş. Zaten cariye evvelce Zübidenin hiz· içinde diri diri kalacak ve kını bilir, na
metçisi imiş. Bundan dolayı bu işi yap· sıl ölecektim. Ben saraydan çıkarıldıktan 
ınağıc ana minnet bilmiş! Bir gün mi.nde- sonra halife geri döndümü, yoksa o git
rin üzerine yaslanarak uykuya dalmıştım. tiği vilayette kaldımı bilmiyorum. Artık 
Kız haşhaşı usulcacık burnuma tıktı. kim olduğumu öğrendin ya) Ona göre 
Kulaklarım çınlamağa ve vızır vızır Öt· ı davran, ve benim burada olduğumu kim
meğe, başım da fırıl fırıl dönmeğe baş- seye belli etme. 
ladı. Uykudan uyandım. Fakat üzerime ı Kutelkulup hikayesini bitirince zaval
bir ağırlık çökmüştü. Başımı kaldıramı· ılı Ganimi bir korkudur almış. Kuteltak-
70Tdum. Keudimi başka bir dünyada sa- lup halife Harunül Re§idin gözdesi ol
ıuyordum. Cariye, Zübideye koşarak duktan sonra kimse ona göz atmnğa de-

ğiI, yanına gitmeğe bile cesaret edemez- muş. Yemek vakti gelip çatınca Ganim muş. Aşkın dalgın esiri Eytip oğlu Gani· Lor peyniri 202 kalori. 
miş. Ganim korka korka, ta odanın öte- yine eski.si gibi çarşıya çıkmış. Eve ne ınin hali işte böyle imiş. Kaşar peynirlerinden: Balkan katarı 
ki ucuna çekilerek orada yapa yalna lazımsa hepsini satın alarak konağa dön- Gelelim Zübideye. Kutelkulup işini 384, Burea kaşan 429, Ixmir 415, Ke· 
oturmuş. Halinden şikayet etmiş. Hem müş, bir de ne görsün, sakin ve durgun kendi istediği gibi halletmiş ama, bu se- radeniz kaııan 418, Kar• 428, Kars 
sevmek, hem seV11mek, hem de sevdiğin- bıraktığı Kutelkulup yaşlar, heyecanlar, fer başka bir dert, başka bir kaygu baş- Gravyera peyniri 432, Kare Krem peJ'• 
den ilelebet ayn ve uzak düşeceğini bil- telfışlar içinde... Maam.afih yaşlan çok göstermiş. niri 35 8, Çerkea peyniri dedikleri S S 3 
mek acısmı tatdıkça, deli divane olu- devam etmemiş. Kız Ganimi görür gör- Nerede ise halife gittiği yerden geri kalori. 
yormuş. Kara bahtına bir türlü razı ola- mez gözyaşları birdenbire dinivermiş. dönecekmiş. Halife gelipde Kutelkulu- Bu hesapça en çok kalori vererek en 

roıyor, felaketine dayanamıyormuş. Onu Yaşlı bakışlariyle Ganime giilümseyerek: bu sorunca, Zübide halifeye ne cevap çok besliyen Çerkee peyniri denilerı 
bu halde gördükçe Kutelkulup o kadar - Sevgilim çarşıya çıktın beni bwada verecekmit? Zübide aklını başına dev- cins peynirdir. Fiyata göre besleme kud• 
üzülüyormuş, o kadar üzülüyormuş ki yalnız bıraktın, bana pek acı bir hicran şirmiş. Ba~ını iki eline almış, arpacık retini hesap ederseniz, en ucuz Kırk• 
içinden: «Bu kadar üzüntü altında ezile- çektirdin, diye boynuna atılıvermiş. Ga- kumrusu gibi düşünmüş taşınmış. Sağa larelinin beyaz peyniridir. On kuruııa 
ceğime keşke kara topraklar içinde gö- nim ona şaşkın şaşkın bakmakta devam komuş olmamış, sola komuş olmamış, 700 kalori alırsınız ve ekmeksiz olarak 
mülüp kalaydım, ne şu çektiklerimi çe- edince o duygularını daha ziyade tafsil nihayet hu işin içinden çıkamıyacağına yeseniz bile bir günde size lüzumu o1aıı 
keydim!> diye söyleniyormuş. Zavallı etmek mecburiyetini hissetmiş: aklı kesince eskidenberi tanıdığı bir ih- kalorinin dörtte birini onunla temin et· 
Kutellaklup böyle düşüne düşüne kendi- - Çarşıda bir saat kaldın. ama gel de tiyar fettan karıdan akıl danışmağa kal- mi~ olursunuz. En kiban da Karsın Kre{ll 
11inden uzağa çekilmiş olan Ganimin ya- bir bana sor. Bana o küçük saat up uzun kışmış. peyniri; On kuruşa ancak 90 kalori. 
nına yanaşmış. Onu öpmüş, kollarının bir asır gibi geldi. Sana anlattıkla.nma O kadını çağtrmış, bir odaya çekip G. ~ 
arasına alarak çocuk okşar gibi okşamış. hiç aldınş etme; artık olacak oldu! Seni kapıyı sıkı sıkı kapattıktan 11onra ihtiyar ---

WW:&•zP.h'!W~~...-..: 
Ganime karşı duyduğu sevgi bütün ben· ne kadar sevdiğimi görmüyormu sun} kadına derdini sa)':lp dökmüş ve ondan 
liğini birdenbire öyle bir sarış sarmış ki, Dünya yerinden oynasa, kıyametler kop- akıl fikir istemiş. ~3.dın gözlerini yumup 
onu artık gizlemek imkanı kalmamış. sa hiç umurumda değil. Senden ayn kal- bir düşündükten sonra: 
Aşkını bütün hüyüklüğii ile Ganime iti- mağa hiç dayanamam, artık evleneHm. - Kutelkulubu diriltmek mümkün 
raf ediyormuş! Onu öpmüş, öpmüşT La- Lıikin Ganim: değildir, halife hazretleri de neTede ise 
kin halife korkusu Ganimi kör ve sağır - Aman Ganimciğim söylediğin hiç geri dönecektir. Ben size acele bir ma
etmiş, Kutelk.ulup onu koilarma aldıkça yapılır şeymi? Hiç kedi gidip arslanın rangoz göndereyim, marangoz öyle bir 
o öteye çekiliyormuş. postuna oturur mu) Padişaha ait olan bir us.tadır ki ne isterseni:ı size onun tıpkısını 

Neden sonra iyi aşık yan yana otur- şeye ben nasıl el uzatabilirim"> tahtadan yapabilir. Kutelkulubun bur-

DOKTOR 

Behçet Uz 
Çocuıı lıastaıııııar• 

Mütaltassısı 

muşlar, yalnız ve yalnız kendilerini gö- Der, sonra Kutelkulubun kollan !lra- nu şöyle idi, dudağı böyle idi diye bu 
rerek uzun uzun konuşmuşlar, dertleş- aından kurtularak uzağa kaçarmı~. Gani- marangoza tarif edersiniz. Marangoz 
mişler. Üzgün yüreklerine bir az su ser- min bu hali kızın aşkını daha ziyade Kutellaklubun tahtadan heykelini yapar. 1 
pilmiş. Kederli ruhları bir az rahat bul- ateşlemekten başka bir şey yapmıyor- •• ,Rf'l'Mlf!ni --

Hastalarını her gün saat 11.30 dan 
1 e kadar Beyler sokağında Ahenk 
matbaası yanındaki hususi kıliniğiD 
de kabul eder .. 

_z _ __ *_Ri_...., __ '-" ... 111111111111 
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Başpapazın gelişi 
Genç kadını biiabiitiin şafırtmııtı. Vaziyet 
içinden çıkılmaz bir vaziyet almışa benziyor 

Unutgan ık deni
len bir hastalık 

vardır 
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nesinde Milanoda bir tüccar. bir gün ka- _ 38 _ 12,30 Program, 12,35 Türk müı:ii 
rmnın ortada hiç l:ir sebep yokken. bir- P1. 13,00 memleket saat ayan, ajana !re 

denhire ortadan kaybolduğunu gönnüt s k• 1 meteoroloji haberleri. 13,15 - 14,00 mil, 
ve Polisin araştırmaları da bir netice ver- e ız yı sonra zile (bnfık program - Pi.) 19,00 P'"OJ· 
rıemifti. Nihayet tüccar herkesin b&§ına ram, 19,05 müzik (dana müziği - P1), 
gelebilccelt böyle bir Udiseye boyun ei· 19,30 Türk müziği: Fasıl heyeti 20,l;J 

mdtıen başka çare hutmanuş. andan ee- M'!lsa,. Çobanlık ederek afırlık borcunu konuvma. 20,30 memleket saat .,.an. 
neler geçtiği için yayq yavaı karlSU\t ajanı ve meteoroloji haberleri, 20,50 
d • b -'·--·.. ı. ~emr·f Ve ~••ayibin kızı if e Türk müziği: (Okuyan: Muzaffer nlcar, n-""1 bir arahk .Dimitriyosu oda- 1 sesleri duyd a unutmaga aF---r-· VUj A:/" 

---ıt"'~ 1 tL. Fakat geçen hafta tüccar, yazıhanesin- / h k k h Çalanlar: Vecihe Dıuyal. Fahire Fcrau. 
smda görmek ve onunla~ bir Jto.. Başını çevirip te baktığı 7.aman ise de kendi iııleri ile meşgul olduğu sırada, eO enmefe O azanmlf Refik Fersan) 1 - raat peşrevi 2 -
n-.na yapmak armsıma kapıldı Fakat b.rş.ısında. arkasındaki merasinı elbise- b" ı· . · · ___ L ._ _____ _. -'- • Dede - rest Un natık (rast getirip te.-1 ır po n açerıye gır~ o .. "" 8CDCQen1>en 
daha evvel vaziyetten imparatoriçeyi 'sini daha henüx çıkarmam.q bulunan kaybolan kansının bulunduğurıu bildir- Bir aralık .Musa- ErlcekliğinJn tesiri iine kendi içinden inaıunqtı. Fakat her dile) 3 - Faik Bey - rast prkı jaleler 
haberdar etmeği, onunla kon~ başpapaz Nıkola ile karşılaştı.. m.iştir. Tüccar, polisle birlikte karakola altında işin sarpa saracağını düşündil.. fCYİ. Allaha bıraktığı için Şnayp penam- saçsın) 4 - Arif bey - rast 3arkı (V._. 
sonra harekete geçmeği daha uygun bUl- Niko~ -~ Y~ tqlkı biraz evvel getiTilmit olan ihtiyar bir kadını gônneğe - Sen, dedi, arkama geç_ Ben ön- herin bu t~ifini de yine Tanndan bil· taım_~n gnyri el çektim) 5 - bnuwı 
du.. • başv~ ~uzü gıbi sararmıştı.. gitmİJ. kadın Duomo ismindelci hu tüc- den gideyim.. Yol istikametini arkadan di. _ takıımı:,w ~ - Şühii • rast tarkı (U711· 

- Marina.. DedL Ben... Kanlı odayal O da tittjyordu.. can t:örünce büyük bir a2bl buhran tte· sen tarif edersin.. Şuayp peygamber ise. Masanın düşuo.- sam gogsune koysam fU hummalı b..., 
gidqonmı.. İmparatoriseyi orada bekli- Onun da halinde bir :fevkaladelik var- . L b 1' b Sat.·- .n-ı ...... ı gözlerini ona dikerek cesini reddedecek mahiyette telakki et- 7 - Refik Fenıan - rast prkı (Affeyle 

çırerc;ıı; ayı mış r. '"".., ti....,.. 

yeceğim.. Sen bir imkWı ara.. Ve benim eh.. Filhakika sonradan bu kadının tücca- sordu: tiğinden. derhal onu kcnd.isine bağlamak suçum ey gii)iter), 8 - Mahmut Cdıi· 
orada olduğumu lmparatoripeye haber Başpapa7., genç kadına sak1aşarak rın kamı olduğu anla~lmıştu. Kadın - Neden?.. earelerine baı vurdu. leddin paşa - rast pr1a (Fitndcr giz\en-

ver- sordu : 1906 senesinde birdenbire unutkanhk - Çünkil. dedi, göilerim göımcğe Mukaddes kitaplar diyor ki: mit) 9 - rast saz semaisi, 21 ,30 konut-
Kanlı~ Karilerlmiz, şüphesiz~ - İmparator ~-g~ illeıinc tutularak, b~ı alıp yola çıkmış hakkı olmad® yerleri görüyor w beni cBir erkeği bir yere .ağlam l>ağlama· ma 21.4) neşeli ptiklar - R 21.SO mi-

brlarlar, Bizans sarayının~ esrarcngız - imparator hazretleri, ımparatonçe H ı---A ·tm~. Orada mem1eke· günaha sevkcdiyor. nm yegİlnc prtı avrat oldağmıu ihtiyar zile: riyaseti cümhm bandosu - Şef: Da· 
...ı--......at- • entrikalı bul hazretlerinin dadır: Birazdan ve o mıunya gı .,..... 
~~"' ve yme ~ ~ ~ - ÇI- tin dilini öğrenmiş ve kendisine de bir Safura nrlaıda knldı, Musa öne geçti $uayp çok İyi anlam~ Künçer 22,40 müzik (opaa a,.,...ta-
malara sahne olan~ odasıydı.. karlar, haber~ . . . iş bulmuştur. Artık eski madam Duonın \'e böylece yollarına de1.'mll ederek şeb- işte bu milli.haza ile Musaya: n) 23,00 eon njam bahcrlcri. ziraat. e.-
. ~un ~ velıabtlık ~ - ~- Şimdi ~ vermelisiniz... kendisini hakikaten bir Holandalı zannet- re girdiler, Şuayp peygamberin evine - Oğlum, dedi. Eğer burada knlır- ham Ye tahvilat, kambiyo - nukut boıw-
iken i.stemiyerek. zorla evlendirildıgı Kendisine çok mühim manmıtnn var_ • L l K .ı._. .ı._ l geldiler san sana kızımı da veririm ve hep bera- (fiat) 23.20 müzik caibant • PU _ • . mcge uq nmıştır. oc.a.stnı nıç nntır n- -
kansı Teodora ile yaşadıgı bu oda .. Le- Mannanın kafasındaki muammalar ar- -· ____ '- d A ak hal a . den bir Musa, ŞUl\YP peygamberin elini öptü. her bir nile hayab yaşarız. 24.00 yannki program. 

1 ıktık da 0 

'- b- bn Ü •• ""lm b" h 1 lm 0 
• ~la ır. RC yay gl AD - ·VD on sa tannta ç tan sonra ımpara- tır.;. us t n çozu ez ır a ege ıştı. . Lfil . d k l I Yanına olurdu Şnımbin S!>rgusu üze.. Musanın gözlerinde memnun bir ~ık OPERAf,11a w OPERE.ı.-. . • . •. . . . tunst ~ esıne o a nnşm~ ve ta yan - -v - .. 

tonçc olan Tcodornya yutak odası vazı- Başvckıl, çok muhim diye ımparatorl- 1 .. h~ . . . hkik d ı_ t rine kim oldug·unu, nereden geldiğini, çAfttı. 20,05 Hamburg: Sevil berberi. • - . . .. • . po ısı uvıycbnı ta e crs:en, o l1l: 
fesı gormektc devam etmişti.. çe ıle gorüşmek ıstiyordu_ .. tik el . h t 1 k .ı. d Mısırdan ne suretle ve niçin çıktığını c - Hangi lcı7Jnt verirsin~> diye aor- 20.20 Sofya: Luçiya di Lammemı •. • . • • •. • uç aenc mes eyı a ır ıyam , .::a anı 

Burada Tcodora, oda hizmetçisi. Ma- Başpapaz, yıne çok muhım maruzatta _ .. . . K d k .. anlattı. Şu.avn onun puta değil, Tann- <lu. 21 ,05 Biikreş: Rigoletto. tüccara gostermıştir. a ın ocasına go· .,, .. , 
rina ile beraber kocasmm kendisini ih- bulunmak ~çin imparatorun huzuruna .. .. ..bi bulırana Jc ılmakla ya tapanlardan olduğunu anlayınca da- Şuayp: 21,05 Stokholm: Sicitya adumda. 
malinilen mütevellit çok acı göz ya~ kabul edilmesi hususunda 1Sl'ar ediyor- :rb~-~ormb~dasab. .1 __ 1_vap .ıı •1 ha ,,....k memnun oldu.. c - Hangisini istersen1 dedi, fakat BÜ'RlK KONSERLE& 

c.r~er, ır en ıre anuaanugı na :.caı ~-
öokmilJ ve yine burada %ehirlenmek :su- du.. im ı_ •1 . . . . L,,1 ,,_ B" . _ __,_ m'---"'- kaL b,.n Safurayı münasip bulurum.> 16.SO Londra - Regional: Kon.er. 

• • . • o ıq, a.ocesıru. t'l r-uu. evuu. nuwu;a - ızım y&nlOUD.UI ı.:sıu.u: • • •• 
retiyle bayata ~a etmişti.. Maamafih Marma, başpapazın gt?lme- bütün mazisini hata.baıqtır. Teklifinde bulundu.. Musa 0 geceyi Musa k.alb ışlennde de kendlSlfte Tan· 18,40 Ştrashurg: Komıer. 

Bu oda .• Bir zamanbr kömür gözlli sine, iıuparatoriçenin od.asma girmeğe _ da "rdL Maksadı ertesi gUD yjne nmn yardım ettiğini görerek teteliür et· 20,25 Münib: Mmeoıgıılc.i V. S. 
clilbere .. Karbonopsinaya da vat:ık oda- bir vesile olduğu için memnun c3a ol- llaklunda 0:ıuna ~ etmektL ti. O nktA Mısırda evlenmifti. Fakat hu 21,0S Droitvieb: BetoYen konseri. 
il vazifesini gôrmilştil.. m~~.. Bany~ • Y Bunu hisseden Safura Şuayppeygam- iıdmç Musanın arzu Ye eeygisile olma- 21 • .35 Franfurt: Orkestra koaeeri. 

Ve yine bu oda.. Teodoradan şonra - Şimdi gidip haber veıtjhn.. yeni l»tr ~eşil bere: mqtı. FiıaYUD nasd istene öyle lıareket 21,40 Br~lav: Bah V. S. 
~atoriçe olan Leonun ilk göz ağnsı Diyerek koridora daldı.. D~~ -~~ruz ~yosun~~ _Baba ... Dedi .. Bu adamı buakmıya- etmişti. Mua Peygamber işte ba mrrtl~ 22.0S Va110n: Polonya masiküi. 
ve metresi Zoiçenin de yine esrarengiz ~~ Ya~ ~ış ~~ w soy~e so: .Y~ . 

1~· Ş1mdi hm ... Gördün ya.. Çok iyi bir insan, hem ve ilk a ~ :ri_ne bir P~berin lem- 22,05 Viyana: Alman • 8ulpr kDll-
ölümünc phit olmuştu.. ge~ bütün ağır~ içinde muş gıbi de gali~ n~ iddia • de çok emin bir adam.. Yanımızda bl- na lcllll' Lısaettt. seri. 

Nihayet şimdi de üçüncil imparatoıi- kendısını naza çekmişti.. ~rikalı hırka~ doktorun yaptığı sın.. Koyun siirlimUzü otlatmakta ve su- * 22,20 Ştutgnrt: Bnunsuı l inci ~ fo-
çenin bıışvekil ile gizli bwuşma ve seviş- İmparator, onun başucunda ve ayak- keşif bu merkezdedir.. . deki ka lamakta bize yardımı dokunur_ O devirde kızlar muhakkak bir ağırlık nisi. 
melerine ~e oluyordu. ta dunıyordtL. Mis Agnes ~ 15~ _ bu • Kızının bu sözleri üzerine Şuayp: mukabil evlendirilirdi Mma Şuaybe: 22.35 Pnıg: Ridki komcri. 

Ma · i · · · olması :ti • dın doktor Cıncınatideki yüksek mck- r:o_L d di. ı.._ Lı_• • A .. 22 3S Ştutg t 8 -~L best L•'-Kısa fasılalarla birbirlerini taklp eden rınanm çen gırmış ızerıne . •. . .. _Peki amma- Dedi, onun iyi ve 1mv- - r~at. c ucn :naa.ınm. yagun- ;,, ar : ·~·ur e&aJ": 
üç impnratori_çenin de mahremiyetleri- ona tatlı bir sesle : tep tnlebcl~ uzerınde ~~.beler ~pı- vctli olduğunu gördün .. Emin adam ol- daki çanktan ve sırtımdaki çuldan baş- başta cPer Günb besteki.n Ed-
ne girmiş. hususiyetlerine dahil ve bü- - Ne var_ Diye sordu?_ yor .• Her gun ~lebenın Junnastikten duğunu nereden biliyorsun? ka malım yok. Tard Briyg olmak üzere. 

,_ ·-•--~ b 1 lan Genr kadın_ Kapının kenarında bir sonra banyo yaptıga sulan toplıyor. Son- - Varsın olmuınl Ben kmmı aana ODA MUSİKİLERi tiln esrar.wnna V"1Ul u unmıı.. o ıır B r-- · S L.- bab lir 
-y ---:ı.. ra bu suyu :ı..;-·-vl bir muayeneden unun w-..t:nne aıuı:a asına ge - .. _ı!L 1 •- _..a:ıı • 18.1 O p . Be J4arina başvekil yanından ~ reverans .;r.,-.- : ~'"'"" . . ustcn1'; te ma verme~ 9'Uuae tcrrice ra· aru: toYcn. 

saru-a bu odanın sara . . ki t - Haşmetpenah.. Dedi. başpapu Ni- geçiriyor_ O zaman suda bir yağ mev- ke~ !olda ola~ hüdıseyı, rüzgann etek- zıyım. Yeter ki bizimle hend>eT olt 18,3S Prq: Çaykonk.i kunrteti. 
y içinde şeame kola - 1-- k ühim bir t- cut olduğunu görü.yor Suyu tahlil ede- lennı kaldırdıgmı, Musanın bu mama- M b kl"fi kabul etmeci" t9,05 Doyçlandzender: KJiııik iitbıd-ve felaketinden gayri ihtiyari titredi. eenaıuan ço m maruza · .. k .. h . k. · usa. u te 1 L 

Acaba bnlı oda... Yeni bir kurban ta lı11111unm.lr lbıer-e huzura bbw buyu- rek bu~ çıkarıyor~ llboratuvarm- rayı gorcrc gunn a gırmeme .~ ar- - Ba hale •enden :ny.de kızma ait bir lar. 
• ' nılmasuu istirham ediyorlar. dakl farelere :recfirVor- O zaaum fare.. kada yDrtımekmı fariğ olarak one geç- hak. Ben S.funaya ztm:e olarak bbuJ 24.0S Prag: Çek mmiki& 

daha mı hazırhJordu. 1erde D y· mininin -..ı.-.. 1.~ ... dan ile- tiğini anlattı ~ ...... .a.... ..... .... -• 
V: • t her hald k rhhnci" ki ~ Leon bir kahkaha kopardı.. • · ıta ~......, .. ·· . 1_ ediyorum. Fakat onu tezenüce tamamen ~TLERırt KONSE.......-

tıAras azı;e aratori ~~,~ısı: - A.nJadım_ Dedi. onun marumb rl gelen lremik hastabğmm geçtiğini gö- Bunun ınerı~.Şua.ybm Musaya u.~ hakkım olması için senin pnmda tam 15.15 Frankfurt: Dmolina Cianm.i 
ımp çe) g '--'-""-ten çok nu_ 1 __ ı....._ ıiiyor ve ıını neüceye vanyor : olan muhabbeti bır kat daha arttı. Kendi _1_• __ , w banldt tın-%: BenJ"amino r-:...ıi. 

mi§ ve bunu da imparatordan gizli ola- Uil.IU&B m'-UIUll ouaam.ur- ~~ • • seıı:ız eene oru~ Ye ço e ~· >uOK• 

rak d- ·· ·· Sonra imparatoriçeye d5ndil: lnsan, banyo yaparak. vilcudt.mdan kendıne. . . . • teklif ediyorum. 1&,30 Hamburı: F. Hoyman; Çellc., 
t_~ağı lQillllll~enCI" , . - Cicim.. Dedi, sana şimdi anlatmak bir ınikdar vitamin kaybetmektedir.. - Bu <lelıkanh. dedı. Tann dınmc Maksat, esasen Mu.sanm Medayinden 20,0S Kön.ipherg: fspenyc)I PİJ' ... 
uupıı1Cator sarayda ve ını içkiye .. Jd ~. ..b. kta h Onun 1...ın c:!oktol' A--- Helmer bilh.u- taptığına ıve t& Mısırdan ka1ktp buraya 1 td • . . b t kl·f ş P m---~L.._· · u-......:t Gö .... hal . . uzcre o u6 .. m en mu ım no yı mu - ~· e .. ~~ ayn maması o ugu ıçın ıı e ı uay uauı; ı•oaqµ• ..... 

~ ~. ~e .iken lmparalorJÇe- terem başpapazı da dinledikten sonra sa zalf kimselere deniz banyonun veya geldiğine göre, berhıt1de boş olmasa Peygamberce ka.hut edildi. 20.0S Zaarbrüklten: Teganm1er. 
nm başvekil ile gizli ~Ll§tulunu du- izah ederim.. Çünkü benim sına söyli- sık sık yıkarunanm tesiri olacağını söy- gerek! O da memnundu. Mına da memnun- 20, 15 Londra • Regional: Vetzelia _. 
yacak veya tesadüfen gorecek olur.sa kleriınin bana .. IiJecekleri liyor_ Ve bu hakikatin eski Romalılar Safuranın tektifıni kabul ede..dt Musa- dıı. Safın-a da memnundu. fideleri. 
bir ~nın zuhuru pek mubterneldL ~::lakası .,,.~un sar tarafından bilindjğini il.be eruyor. yı kendi yanında atıkoymağa karnr ver· _ BiTMEDi _ 22,U o.lo: Teganni. 

Marina.. Duniuğu yerden b1raz b- •• B..._ED. - Hakikaten. eski Romalılar yıkandık- di. 
aıı1d.dı.. •&ifa • tan sonra vücutlarına yağ sürerlerdi ki, Ona: 
İstemeye istmıııeye merasim salonunun bu suretle, banyoda kaybolan yağı tela- - ETl!tl dedt Ben hem Tanrıya ta· 

ortatpndpn ~ ve iınparatoriçe.: Eyvah! fi etmek isterlerdi.. panm, hem de m!anlan Tann dinine 
n.ln odasına giderı genlf .korldon dolru düvet ederim. Fakat buradaki insan!ar 
yUrümeğe başladı.. -tr- elen Bayan Mak Arturdu. Kocası .kendi- beni dinleme:t!CT. Ttpkı Mmr halkı gı"bi, 

Tam bu suada kil ki arkasmdmı ayak Kocam beni Neo yor k- sini NeY)"orkta bekliyordu. puta, ateşe tapaYla ... ~·ara halt yolunu 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
YARDIM, EH BVYCIK: 

Kadın. Londradaa otomobile binmiş, gösterdiğim için de, hem hana, hem de 
ta bekli }'OT. Fak at fakat ooaeler çok kalabalık olduiu İçin kızlarıma düşmanlık ederler. Bu itıôar1a 

k süratle seyahat edememif. Amerikaya biz burada çok yat01z kalm~hk." Büyük 
Vapur açtı hareket eden vapura yetişemedi. Tann senin yotunu bi:rim yerimize dü-

Moretanya transatlantiği Sutampton Ne olacaktı~.. ı:ıürdü. Borada bizimle bitlikte kalmak Ö-

nhtımından hareket ettikten •onra, toza Milyarder !kadınm emrine saatte yüz tersen kaH 

ViCDAN ZEVKİDİR.. 
YURD YAVBULARI 

Okudııtrunuz mektep kitaplanru 
Çocuk Esirgane kurumuna verirse. 

• o.iz yeni yılda kitap nlaımyaca.k at· 
bulanmış mükellef bir otomobil .durdu. l;ilometro aüratle giden bir kano otomo- Bu teklif Musanın hoşuna gitmedi de
Şlk bir lcadm ineli ve vapurun uzakla§- bil verdiler. Bindi ve Sutamptondan bq i!i1. O da eıs:ı.sen bannacnk bir yer aranı-

5 kadaşlanıma )'nl'dım etmiş we kil·. 
=~üklükfe bu ıze,•Jri tatmış olursanaı&. i 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

makta olduğunu görünce: kilometro açıktaki vapura yetişti. yordu. Vakıa Mısır kahinlerinin bahset-
- Eyvnh t. diye luıy1mdL Deniz dalgah olduğundan yolcuyu Ta- ti~i adamın kendi olacağına ve Cenahı 
Bu bayan Los Ance1es milyarderlerin- pura hayli güçlükle alddar. Hak tarafından Firavuna taslit edilece-

cevap verdi: cü Lui çok kuvvetli b1r muhafız kıtası, 
- Monsenyör.. Bize rahip Reymond fideta bir alayla geliyor. 

emir verili. - Nereden biliyorsunuz? 
- Reymond mu emir verd..i? Nered~ - Sir •. Biraz evve], luzyvanımın eğer 

~imdi o? kayışını sıkmak için yere ayak bastı-
' • - Gerisin geriye ·dolu dizgin gitti ve ğını zaman uzaktan bir taktın silvari 

Bu•• y u·· k ta rJ• h Ve arkAmızda bıraktığımız şu köıcden kay- seslerine ben.zer sesler hissettim. Kula-ma Cer a f 0ma01 1 bOldu. Hep beraber sizi takip ediyorduk. ğunı yere verdim. Bu sesler süratle yak-
• Bir aralık Mösyö Reymond atım dur- laşıyorlarılı. 

( I K I N C / K / S J M ) durdu. Yere indi. Kulağını toprağa da- Derhal geri döndüm. Geçtiğimiz: yol
yadt. Sonra bize durmamızı ipretle da bir tepe vardı. Oraya çıktını ve p!Ş-

- 2 8 - emrettikten sonra tekrar atma atladı ve mizdcn gelenlerin kimler olduklannı tTC 

Monsenyör Lui, çocUklult ve gençtik Ve yine bu hanın içinde de~il mi idi gitti. Bakınız, momenyör işte dönüyor .. ne kadar olduklarını gördüm. Dediğim 
hayatının sM bir hava içinde geçtiği yer- ki aslı, soyu üzerinde olan büyük sırn Kendisinden de sorabilirsiniz. gibi mukavemet imkansız.. Binaenaleyh 
lere yaklaştıkça içinde bir heyecan du- öğrenmiş, kendisinin Fransa kralı on Filhakika arkada ve köşeden rahip kaçmalıyız.. 
yuyordu. Dçllncil Luinin oğlu olduğunu bir.zat Reymondun atı gözükmii§tü. Monsenyör Luinin ka§lan çalıldt. 

Biraz uzakta yol ortasında. bir han gü- kont dö Brevanın a~ndaıı duymıı~tu.. Monsenyör Lui kendi hayvanını atı- Cesur, merd karakterine ve asa!eUne 
zükmü§til- Monsenyör Lul işte bu hatıraların ratle ona doğru sürdü. Sesini duyura- bir firarı asla yediremiyordu. Böyle bir 

Etrafta ondan başka bina yoktu.. içinde yol alırken onlardan rahip Rey- bilecek mesafeye ya1claşınca haykırarak hareketi büyilk ayıp telakki etmekte 
Bu han .. Adeta bir mem.il vazif~ gö- monda bahsetmek üzere atını <1urdul'- sordu: ldL Maamaf ıh :Rahibin dediği doğnı ise 

rUyordu. madan arkasına döndil. - Ne var Reymond! Bir şey rnl ol- mukavemet bir avuç insan ile imldnsız 
Mon nyör Lul onu görilnce hatırla- Hayret... du! ve çılgınlık oturdu. 

dı. Rahip Reymond.. Yola çıktıktan beri Rahip Reyınond, atını bir kat daha - Hakkınız var .. dedi. DövUJ saati 
Dudaktan arasında: yanından ayrılmıyan Hllgno papa!ı ar- hızlandırarak cevap verdi: henüz çalmadı .. Kaçalım .. 

La Kuron oteli.. kasında yoktu.. - Kaçalım .. Kaçalım Sir .. Pek az son- Yolda bıraktıktan ve kendilerini bek-
() c mınldandı.. Ve tam bu sırada da arkasından gelen ra çok' geç kalmış olunız. !iyen kUçlik grubun yanına ge~lerdl 
B ı isim onun üzerinde, nnun kafasın- muhafıilar birden atlannı durdurdular. - Şu halde cenabıhılk bizim tekrar Rahip Reymond: 

d lbinde bir çok hatıralan canlan- Bu da monsenyör Luiyi lldncl bir hay- karşılaşmamızı isliyor demek. Pekala.. - Sir, dedi. Hatınmda kaldığına gS-
dı.m ı. reto ve batta ~e dilşUrdU. Kar§ılaşınz. re siz bana gençliğinizi bu civarda, bu 

O L ıı da, bu hanın önünde nıstma- - Bu ne demek! .. dedi. Neden dur- - Sir .. Her hangi bir mukavemet ve- havalide geçirdiğinizi söylemiştin\%. 
c • B vmıın kaçınln ısın: şahit ol- dunm. Ben böyle bir emir vermedim.. ya müdafaa lmkAnSl7.dır. Ve böyle bir - Evet ... 

En )'lllwı olan blr muhafız tereddütle hareket delilik olur. Çünkil on dördUn- - BJTMEDf -

Paris kokotları büyük 
bir korku, heyecan içinde 
Meçhul bir cani kandırdığı kadınları 

ipekli çorapla boğarak öldürüyor 
Bir kaç sene evvd Fnınsada genç bir Şapkası fazlaca eğik olduğu için bu ada

cani eline geçirdiği kaılmlan ipekli ço- mm yüzünü görmedim. Yukan çllctdar. 
raptarla boğuyordu. Yalcalanan bu cani iki. üç aat sonra merdivenden birisim 
mahkemede bütün cinayetlerini itiraf indiğini qittim. acaba kim diye küçük 
ctmİJ n giyotinde can vermişti. Şimdi pcnçereden bılktnn. Bu, Hubcrtle gel• 
bunun bir yenisi Parlsin bldınm kadın· adamdL Kapıyı açtı. çıkh, gitti. Bunu t.
lannı dehfcte düfiirmüftiir. Son gelen bit gördüm. Çünkü. bu gibi kızlann p

Paria guetCleri fU tafail' b Termektedir- c:eyi bir erkekle ~rdik1eri nadirdir. 
ler: Sabahleyin yulcan çakbm. Hubcrtin oda 

Geceleri yaya bldınmlan &zerinde kapm aralıktı. Seslendim. Ce..-ap alam11-
dolaprak milfteri anyan eğlence kadın- )'IOC& içeri girdim. c~ kız ölmüştG. 
1 an büyük bir korku Ye heyecan içinde- Katil, k.ızcaim ipekli çorapla ~ 
dider. duldan aonra bquu yatak çal'f&İma Nr· 

Haklan da var. Çünkü son zamanlar- mış ve kaçmış.. 
da esrarengiz bir adam türemiş ve iki Paria zabıtası müşkül bir vaziyette. 
sene içinde bu eğlenee lcadınlanndan ipekli çorapla boğulup öldürülen lcad.... 
dördünü, ipekli çorap1arile boğup öldür- lann eaym dördü bıılmuı. Fakat btiJİa 
müş. btiriyeti henüz meçhuldür. 

Hüviyeti henüz tespit ohınamıyan hu 
cani, sokaltta tesadüf ettiği kadmtan 
kandırıyor, ya bir otele ~a evine gö

. 
BiRGilDE 
Bir adam ltaybolcla 

türüyor, aarhot ettilcten eonra ipekli ço- Birgi nahiyesine bağlı Bezdegüme k6-
rahı ile boynunu sıkarak öldürüyor: et- yünden Hacı Kara Mehmet olullarm
biaclcrini. bilezik ve yüzük gibi şeyleri- dan Kimil o~lu Mustafa llı1 bastabla
ni, paramnı alıp kaçıyor. na mUptell olduğundan, beş gün eYftl 

Cani ilk evvel Öjeni adlı bir lm:ı öl· köyden çıkarak bir daha köye d~ 
dürmüş, nesi n't, nesi yok atıp kaçmıt- ml.ştir. Bu şahıs aranmaktadır. 
tır. Ertesi günü zabıta zaya}}ı kızcağm Yeni Ceza evi lllllCISI 
yatağında boynunda bir ip~lt çorapla Belediye, yeni şehir planında umuııf 
boğulmuş bir halde bulmuştur. hapishanenin yerini şimdiki evlenme .._ 

Kısa bir müddet sonra Hubert ismin- iresl arkasında tahsis olunan blr adf 
de bir eğlence ltadmı da aynı suretle O:ıerinde g&tenniştlr. Yeni ceza evi bi
öldürülmüştür. nası en kısa bir zamanda tahsis olunan 

Hubertin ev sahibi. zabıtaya verdiği ada üzerinde inşa edilecektir. Bu işe lı 
ifadede diyor kiı · bin lira tahsisine ihti}'8Ç gösterilrnl§dr_ 

- Gece yansına doğru yanında, uzun Şimdiki ceza evi yıktınlacnk ve mır. 
boylu. i7i giyinmit Wr adamla seldi. da bir park meydana getirilecektir. 
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Kültür pavyonu 
. .. . 

FiLiSTiN 
Türkiye maarifinin ve san' at hareke-Paviyonunda bu memleketin bizesat
tinin güzel bir meşherini bize getirdi mak istediği maddeleri bulacaksınız 

--.tr-
T ürk iyede Ya udi 
-*- ! -*-

İill" gaze e, takyim! va-
kayiden evvel lzmırcl!e, 
bir • ransız d "'toru 2• 
ra~uıôan Fra sazca o a
raı, neşredilm· tir. av· 
yonda bu gaze eyi gör· 
meyi ihmal etmeyinizue. 

-·:::r-
Genç ve çok değerli Maarif Vekilimiz 

Sayın Hasan Ali Yücelin büyük başan
lanndan biri olan Kültür pavyonu, maa
rif vekaletinin şimdiye kadar meydana 

getirdiği eserler arasında başlıca ehem· Kültür pavyonunun ttmumi görünii§ii 

y 

_ ...,11;-__ 
Ticaret vekilimiz B. Cezmi Erçin'in 

Fuann açıldığı gece Devlet pnviyonlnrım 
ziyaretleri esnasında tebarüz ettirdikleri 
uibi Fili tin paviyonu lzmir Fuarına, 

Türk mÜslehlikleri için büyük bir yenilik 
getirmiştir. 

miyeti hfilz sayılabilir. Kültür pavyonu, temizden Takvimi Vakayiden bes sene Hrların resimlerinden müteşekkildir .. 
çok cazip olan çehresiyle İzmire ve İz- evvel İ~rde, Fransızca olar~k bir iki Birinci kısım, memleketin muhtelif kö
mir fuarını ziyaret edenlere ~~ gazete in~ar et1'!1iştir ki gazetecilik ta- şelerine ait mahalli havayı hep bir ara
çalışmalannı kısa ifadelerle gostermış- rihi.ıniıi son derece alftkadar eder. ya toplaması itibariyle çok şayanı dik-

Filistin, iyi iktısadi münasebetler tesis 
eylemek arzusunda bulunduğumuz bir 
komşumuzdur. Kendilerinden satın ala· 
cağımız bir çok maddeler mevcut bu
lunduğu gibi, yine kendilerine bir çok 
ihraç maddelerimizi satabileceğiz. 

Filistin pavyonundan bir görünüş 

tir. Bunlann ilki Şarl Trikon isminde bir kat olduğu gibi ciddi ve verimli bir me-
sa §ayanı istifade görüyoruz: lirası kıymetinde 15 buçuk milyon por• 

ş. di kül' t"- u kısa notlarla 1 · · tmektedir ırn ~ pavyonun Fransız tarafından, ayda bir defa olmak sainin olgun eser erım arze " 
ifadeye çalışabiliriz : üzere çıkarılan aSMYRNEEN • adlı bir Cümhuriyet Halk Partisinin ressamlan-
NEŞRİYAT SERGiSİ gaze~dir .. Fakat ayda bir çıkması ona mıza temin ettiği bu çalışmak fırsatın-

Filistin Siyonist teşebbüsünün ve ça· 
lışmalarının bir neticesi olan bugünkü 

Malfun olduğu üzere dünya yahudi· taka) sandığı FiJistinden ihraç edilmio
lerinin en münevver olanlannı Almanya tir. Bu miktann üçte ikisi yahudilerin• 
ile Amerika sinesinde bulunduruyordu. dir. Yahudi zirai koloniler, portakalcı· 

Almanyada eczacılık ve kimya aanayiini lıktan maada, hububat ekini, siltçülük, 
kuran ve yaşatanlar, şüphe edilemez ki tavukçuluk, sebzevat ve meyvacılık kı· 
yahudi Alimleri idi. içlerinde Aynotayn sımlannı dahi inkişaf ettirmişlerdir. Ya
gibi dahiler de bulunuyordu. hudi koloniler tarafından son sene zar· 

Harf inkılAbının onuncu yıldönümil k 1 dan sanatkArlarımızın azami derecede mecmuamsı bir mahiyet te verme te o -
vesilesiyle Ankarada açılan muazzam istifade ettikleri de pek aşikAr görül-
ne§liyat sergisinin gördüğü rağbet bu mektcdir. 
serginin, daha kUçUk bir mikyasta bile Akademi profesörleriyle müstakil 
olsa, İstanbul ve İzmir gibi büyük vilA- ressamlar birliğine mensup sanatkarla-
yetlerimizde de tekerrürünü bir zaruret nn eserleri plll.stik iddiaları muvaffakı· 
haline getirmişti. yetle müdafaa eden şuurlu bir kül teş-

Neşriyat sergisi İstanbulda on birinci kil etmektedir. 

modern Filistin, dünya milletlerine lı:arşı 
1esini yükseltirken bazı hak.Jarırun yerine 
getirilmesini istiyor. Filistin, bu teşekkü
lün çok çalışmalarile iktısaden çok yük
selmiş ve orada yeni bir ülke, hem de 
modern bir ülke meydane gelmiştir. 

iki seneden beri lzmir F uanna geniş 

ölçüde İştirak eden Filistin Siyonist teş-

Almanyada meydana getirilen bir çok fmda 33,000,000 litre süt ve 50,000,000 
spesiyaliteler, bir çok ilaçlar şimdi Filia· tane yumurta istihsal edilmiştir. Ziraat 
tinde meydana getiriliyor. Yakın şarkın mektepleri, mektepli çiftlikler, ziraat 
ecza ihtiyacı, hemen kamilen denilecek tecrübe istasyonlan, araşbrma enstitüle

yerli mallar sergisinde açıldı .. Ve son Bu büyük resim sergisi, memleketi-
derecc rağbet gördü.. Bundan cesaret mizin bugünkü sanatı ile İzmir halkı ve 
alarak Maarif vekilliği, iki seneden beri fuarın bütün ziyaretçileri arasında çok 
Kültürparkta inşa ettirmekte olduğu etraflı bir ifade temin etmektedir. 
kültür pnvyonunu bu hayırlı işe tahsis Resim zevk ve anlayışını umumilestir-
ettirmekle, lzmire karşı büyük bir ka- ııı mck bakımındnn çok ye.rinde olan bu 
dirşinaslık göstermiş oluyor.. hareketi takdirle karsılarız. 

Derhal haber verelim ki ıreşriyat ser- ** 
gisindc altı bini mütecaviz çeşit kitap Eserleri gözden geçirme;;,e evvela 
satışa arzedilmekte ve f iatlerinden yüz· Holk Fırkasının çalıştırdığı rcssamlnr-
dc yirmi tenz.ilfltla satılmaktadır. dan başlıyalım : 
Yalnız bu hususlar bile neşriyat ser· Mahalli havayı bize en kuvvetle su-

gL<:i için kafi bir cazibe olmakla beraber, nnnların başında şüphesiz ki Hfunit Gö-
bir de •Bibliyoğrafya bürosu~ tesis edil- ı·el gelmektedir. Onun Erzurumdaki in-
miştir ki kitapla alakadar olanları ayrı· ccdcn inceye araştırılmış, mahalli at-
en sevindirecektir. mosferc akortlu ve yckdiğerine kontrast 

Bu büro müracaat edeceklere aradık- olmakla beraber küllü bozmıyan renk 
lan ve bulamadıkları her hangi bir ki· filıengi kendisinin çok esaslı köklere tam 
tabı tedarik için araştırmalar yapacak, J{,iltür pavyonunda bir köşe bir şuurla bağlı olduğunu göstcrmekte-

ri kurulduğu gibi muhtelif kumpanyalar 
memleketin su ihtiyacını temin edip yeni 
kaynak ve kuyuları kazdırmaktadırlar. 

Kolonilerin kısmı Uza.mı kooperatif şek· 
!inde tesis ve idare l"dilmf'ktedir. 

Sanayiin inkişafı da geri kalmamıştır. 
Hali hazırda Filistinde takriben 3 7, 000 
kişi istihdam eden 6, 000 e yakın yahudi 
sanayi miiessesesi mevcuttur. Bu mües
seselere yntmlan sermaye miktarı 12 
milyon İngiliz lirasına baliğdir; senevi 
mütedavil sermayeleri 9 milyon İngiliz 

lira!!ından fazladır. lstihsal&tın başlıcn 

nevileri: mcvaddı gıdaiye, dokuma, el-
bise, makineler, ağaç mamulatı, deri rnn-
mulatı kimyevi müstah:uırat, tao, çimen· 
to, elektrik makineleri, kağıt mamulatı 

onu tedarik edecek ve yine yüzde yirmi dir .. Hamit Görelin eserleri muayyen 
tenzilAtla ıaı·ıb·ıne verecektir. + • • . duğundan, İzmirde çıkan ilk gazete ıLe h k 

a ızınırın bir bilginin tekrarı değil er mevzu ar-
Lr•'tiir sever, münevver muhiti içın' Spectateur OrientaJ. dır diyebiliriz. 1 · · · d kilatı, Filistin Paviyonunda bize gayet 

Filistin pavyonu 

ve matbaa işleridir. Filistinin en mühim 
iki yahudi sanayi teşebbüsleri, Palestine 
Electric Corporation (Filistin elektrik 
şirketi) ve Paleatine Potash Company 
(Filistin Potas şirketi) dir. 

&UJ b 1m d şısında yeni rahne er tanzımını uyan 
böyle bir teşebbüsün ne büyük bir ih- Çünkü •Smyrnee• revaç u a ığın- ve idrAk eden bir şuurun ifadesidir. kıymettar teşhirler getirmiş bulunuyor. 
tiyacı karşıladığını aynca kayde ltizum dan çok seyrek çıkmaktadır. Ve kısa Cemal Talluyu akademi sergisinde de Bu paviyon daha açılış gününden itiba-

, bır. mu"ddet devam ettikten sonra ka- h ,.,.e takrı'ben J 5000 •ıy' aretçı·ın var mı·· gördüğümüz yeni bir paletin araştırma- ren er g..... '" J • 

#eşnyat sergisi bize bir hakikati da- panmıştır. . . • ları içinde buluyoruz .. Antalya etüdleri sinesine çekmektedir. Paviyondalt.i me-
ba öğretiyor.. Neşredilen .kitaplardan Onun ye~e ın~ara başlıyan Le de bu paletin muvaffak nümuneleridir. murlar ziyaretçileri gayet müsait bir oe· 
lifi derecede malOmattar olamamalan Spectateur Orıental ı~ say~dan baş- Bir hayli zamandan beri sükut içinde kilde ltaroılayarak kendilerine yeni Filis· 
keyfiyeti... lıyarak vakarını ve cıddlyeUni muhafa- olan Saim Özerene bu vesile ile tekrar tini tanıtıyorlar. 

İtiraf cclelim ki hemen hepimiz bu za etti.. Her hafta cumartesi günleri kavuşmuş vaziyetindeyiz .. 

l 
Eski istidadını Konyada yaptığı bu 

eserleriyle de teyit etmektedir. 
Bedri·Rahmi Eyip oğlu her zamanki 

ahenk ve zevkini Edirne manzaraların
da da ayni zarafetle göstermektedir. 

Malatyada çalışan Ali Çelebi bir kı

sım mnnzaralarında mesafeleri ve mesa
feler içindeki formları çok filıenkli bir 
şekilde ifade edebilmiştir. 

Gittikçe yumuşak ve ahenkli bir hal 
alan Zeki Kocamemiyi Rizeden getirdi
ği etüdlerinde duygulu bilgisinden mev
zuuna göre istifade etmek istiyen bir ar
zunun içinde buluyoruz.. Ma~alli ol
makla beraber şahsiyetinin duyuşunu 

gösteren etüdleri ayni zamanda güzel 
bir renk Uhenginin ündcsidir. 

Mahmut Cudanın Trabzondaki etüd
lerinde hazan atmosferden uzaklaşan 

renkler gözükmekle beraber ayn bir 
Pavyondaıı bir kö§e görüş zaviyesi arzetmekted.ir. 

hususta müracaat edebileceğimiz, bas- muntazaman intişara başladı. Gazeteyi Gaziantepte çalışan Fıyhaınan Dura-
ma ~ .:zı ve resiırileri derleme müdürlü- çıkaran Kamp Dandre isminde bir run daha ziyade mahalli tipleri tesbite 
tünün hazırladığı bibliyoğrafyalan bul- Fransız doktorudur. O zamanki devre, çalıştığı görülüyor. 
l8k :ı.ı, kanştırmayı ihmal etmekteyiz... kapitU18syon1ara rağmen Türk hukuku- Hikmet Onat Bursadan yapbğı etüd
TabiJerimizin kataloğlnrından istifade nu müdafaa ettiğinden muhtelif tazyik- !erinde biraz kurbağalı dereyi hatırlat
pek mahdut olduğundan onları kale bile lere maruz kalmakla beraber siyase~i maktad~. Bay Saminin İzmir etüdleri 
almıyoruz.. değiştirmedi.. Fakat nihayet gazetenın bir haylı aydınlık olmasına rağmen iti-

iştc bütün bu sebeplerden dolayı bu- idaresini terketmeğe mecbur oldu. . raf e~.ek lfızım .. ki ~iraz kartpostallaş-
rada on altı küçük ve dört büyük came- Arkadaşımız Selim Nüzhet Gerçeğın mak ıstıdadını gosterıyor .. 
kAnda mevzu üzerine tasnif ed.ilmi§ ola- cTiirk gazeteciliği- adlı eserinde bu ga- Bunlardan başka akademi profesörle
rak teşhir edilen kitaplar her çeşit al§- zete hakkında daha bazı malumat mev- rinin ve müstakil ressan_ılar .birliğine 
byı cczb~dccek mahiyettedirler .. İfade- cut olduğundan alakadarlara oraya mü· mensup sanatkarların resımlerı arasın-

PAVIYONDA DOLAŞIRKEN: 

Filistin paviyonu gayet iyi bir şekil
de tanzim edilmiştir. Paviyonda geçen 
sene yalnız 3 f firma teşhir yaparken bu 
sene teşhir yapan firmaların sayısı 5 7 
dir. Çok ümid olunur ki, Filistinliler ge· 
lecek sene daha geniş ölçüde İştirak ede
rek lzmir Fuarına ve memleketimize kar· 
şı alakalarını temadi ettirsinler. 

Filistin, Siyonistlerin idaresi altında 

yakın şarkın belli başlı bir sanayi ülkesi 
olmuştur. Filistinin komşuları hemen bir 
çok ihtiyaçlanm bu dost ülkeden yap· 
mak suretile kendilerine karıılıklı ticaret 
imkanını vermektedirler. 

Bu paviyonu dolaııırken Filistin kim
ya endüstrisi, Filistinde eczacılık sanayii 
hakkında geniş ölçüde malumat topla
yor ve meydana getirilen eserleri büyük 
bir zevkle seyrediyoruz. 

Bu paviyonda, Türkiye pazarlarım 

alakadar eden eşyanın ve sanayi madde
lerinin tamamını bulmak mümkündür. 

Bilhassa yemek p_işirmek, otomobil 
yedek parçaları, sun'i eşyalar, çelik sa· 
nayiine ait eşyalar, bir elektrik akümüla
toru, su sifonları çok ,ayanı dikkat eş· 
yalardır. 

FiltSTtNDE ECZACILIK: 

Biz bu nokta üzerinde durmağı bilhas-

mizdcki hakikat serginin açıldığı gün- racaati tavsiye ederiz. da üzerinde durulacak bir hayli eser sik bir anlayışın muvaffak mahsulleri-
d'n beri yeki'ın~ kabaran satıştan da RESİM SERGİSİ mevcuttur .. Arif Kaptanın Natür mortu dir .. İzmir sergisinde teşhir edilen ta!>-
anlasılır.. Kültür pavyonunun resim kısmı üç ve Eren Eyip oğlunun manzaraları renk laların bir kısmının da bu sergide yer 
Ncşı iyat sergisinde İzmir neşriyatına esas gruptan müteşekkildir .. Bunlardan ve form balonundan Ahenkli işlerdir.. aldığım ilfıve eder ve bu gilzel teşebbU

da bir yer ayrılmıştır.. Bunların kemi- birincisi, cilmhuriyet Halle partisinin ge- İhtimal ki Ayetullah Si.lınerin portre ve sü hararetle alkışlarız. 
;reti gönlün arzu ettiği mikdara ereme- çen sene Malatya, Edirne, AntaJya, Ga- mehtap gibi işlerini sergi heyeti terbiye- ** 
mekte ise de keyfiyetl~rinin yüksekliği ziantep, Erzurum, Bursa, Trabzon, Kon- si belki de duvarların vilsati karşısında Kültür pavyonunda fstanbulun imar 
ile bu noksan kolaylıkla telafi edilmek- ya, Rize ve İzmirdc çalıştırdığı ressam- boş bir yer bırakmamak endişesiyle planına da geniş bir yer ayrılmış ve ba-
feilir.. !arın eserlerinden diğer ilci kısmı da aka- konmuştur. zı maketler teşhir olunmuştur. 

7 tz IlRDE ÇIKAN iLK GAZETELER demi profesörleriyle mUstakil ressam ve Şefik Bursalının, Edip Hakkının, Ze- Bu pavyonu ahzırlıyanları tebriki bir 
•ı Tlirkçc olarak intişar eden ilk gaze- heykeltraşlar birliğine mensup sanat- ki Faile İzerin etildlerl iddiası olan klA- borç biliriz. .. 

derecede Filistindeki ecza depolanndan 
temin edilmektedir. Hele eczacılıkta kul-
!anılan bandlar gayet güzeldir. 

Filistinin lzmir fuarına İştiraki mev
zuu bahsolduğu zaman T elaviv konso
losumuz B. Celal Kara!apan Filistinlile· 
re büyük. kolaylık. göstermiıtir. 

Paviyonda yaptığımız tetkikler sıra· 

sında, B. Kletz bize Türkiyeden ve lzmir 
Fuarından bahsederken gayet iyi bir )j. 

san kullanmış ve: 
-c: Bütün Filistinliler, yahudi vatan

daşlarına yüksek ve ~ıcak bir kabul yüzü 
gösteren Türkiyeyi derin bir muhabbet-
le seviyorlar> demiştir. 

Hele Çekyalı mültecilere karşı lzmir
de Türk makarnalı tarafından gösterilen 
yüksek İnsanlık eseri kendilerini büyük 

bir minnet içinde bırakmıştır. 
Filistin pnviyonunu gayet cazip bir §e· 

kilde hazırlıyan yahudi ajansı yüksek 
delegesi B. Eliahu Epstein ve T elaviv 
ticaret odası umumi katibi B. lsac Kezi 
tebrik ederiz. 

NASIL ÇALIŞIYORLAR? 

Son 20 sene zarfında 400,000 yahudi 
Filistine dönüp burada yerleşmişlerdir. 
Buraya nakli mekan etmek istiyenler için 
ziraat ve sanatlan öğrenmek ve muha· 
cirleri müstakbel iş ve !avaş hayatına ye· 
tiştirmek için Merkezi ve Şarki Avrupa
nm başlıca hicret memleketlerinde su• 
reti mahsusada chazırlama merkezleri> 

Filistin elektrik şirketinin sermayesi 
takriben 4,500,000 İngiliz lira11ndan iba
rettir. 1500 kişiyi istihdam ve Erden neh· 
ri üzerindeki T el..Or (hidroelektrik ie
tasyonu), Hayfa, Tel-Aviv ve Tab.ri
ye' deki dört elektrik fabrikasından ee

nede istihsal ettiği 72,000,000 lilovat 
saat tevzi etmektedir. 

Filistin Potaıı tirketi ise Bahri Lut'un 
madenlerini istismar etmektedir. 1000 
den fazla yahudi ve arap amele çalıotı· 
ran iki büyük fabrikası vardır. ·Şirketin 

geçen sene ihraç ettiği potas ve krom 
madenlerinin kıymeti 323,000 İngiliz li· 
rasını bulmuştur. 

Yahudi sivil tayyareciliği dahi gittik· 
çe ilerlemektedir. Filistinde iki tayyareci 
mektebi ve müteaddit havai seyrüsefer 
şirketleri mevcuttur. Bunlardan cPales· 
tine Airways Ltd.> (Filistin Hava Yol
ları şirketi) Beyrut hattını işletmekte 

olup yakında da Kıbrısla irtibatı temin 
edecektir. 

Yahudi milli ocağının büyümesi ya
hudi şehirlerin inkişafında da görülmek
tedir. 1909 senesinde Yafanın kumluk• 
larında tesis edilen ve büsbütün yahudi 
olan Tt-1-Aviv şehrinin ahalisi oimdilik 
160,000 nüfusdan ibarettir. Belediyenin 
varidatı geçen sene zarfında takriben 
500,000 İngiliz lirasına baliğ olmuştur. 

Bu şehirde büyük ardiye ve antrepoları 
havi bir deniz limanı, bir hava limanı. 
kuvvetli bir elektrik fabrikası, müteaddit 

tesis edilmiştir. fabrika ve imalathaneler, barıkalar, ya· 
Muhacirler esas itibarile rençper, ser- zıhane ve ticarethaneler mevcuttur. Tel-

mayedar, mütehassıs işçi ve talebeden 
ibarettir. Bunların kısmı izamı 30 yaşın· 
dan daha gençtir. Filistin ahalisinin üçte 
ikisi, ziraat, sanayi, inşaat, nakliyat gibi 
el iıılerile ve ancak yüzde 15 i ticaretle 
meşguldür ki keyfiyet diğer memleketler· 
deki yahudi kütlelerin içtimai bünyesine 
bariz bir tezat teşkil eder. (Orada tİca· 
ret ve serbest meslekler daha fazla gö
rülmektedir.) 

Filistinde yahudi iskanın vasfı mümey
yizi, yahudilerin toprağa dönüşüdür. Ha
li hazırda Filistindc takriben 12 5,000 nü-
fusu havi 250 yahudi zirai koloni mev· 
cuttur. Ziraatin en mühim kısmı • Porta
kal bahçelerinin işletilmesidir. Son mev· 
aim ar&nda 

Aviv, asri Filiatinin ticaret merkezi ve 
Şark Fuarının lrnrmavıdır. Burada, yÜk· 
sek ticaret ve hukuk mektebi, müteaddit 
mektep ve liııe, hastahaneler, tiyatro, si· 
nema, konser salonları ve sanayii nefı.ac 
müz~i gibi asri beldenin bütün müeaae· 
sah mevcuttur. Tel-Aviv ayni zamandn 
da İbrani matbuatın merkezidir: burada 
5 günlük gazete ve bir çok haftalık ve 
aylık mecmuaları neşredilmektedir. 

Hayfada dahi yeni inkişafın neticeler! 
bariz bir şekilde görünmektedir. Aha· 
lisinin yarısından fazlası yahudidir. ika· 
met ve sanayi mahalleleri, Karmel dağı· 
nın eteklerinde, Hayfa körfezi sahilinde 
ve şehrin sahilindeki genis ovada sıra· 
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1476 M. j. Taranto 
78'6 P. Mihale! 
627 K. Taner lO 5o 16 Kauncımn N1ustafa, uzun süren kı§ı ln§ır, uzun pamuk sakallı, bir halde gö· l.ZMIR MEMLEICEI' 
5~9 Ş. Riza H. 9 13 25 köyUh yere g8mülli basık tavanlt kahve• tüt\ür. Bütün kapıları çalar, sadaka lster, HA.Si' 4 ESJ DJlfflf.IYE 

O •aada hani beni kıta kıtır 1 Saate baktım .. Tam dört.. ıı52 M. H. Naılı : 1~ 5o sinde ğeçitmi ti. Havalar düzelip de v tenlere anndet gelir, verıniyenlere ise MV'J' AJIASSISI 
kesmif olsalar da bir damla lla-1 lmlihantfa mu1ıakkal .g~ al- ~61 ,P, mark 13 )'l1tler ycştllehn\~e bıtlaytntll kahveden beddun etler, o Bene o aileye oeamet ÇÖ· M b •• _,,__ • 

k d 1 l kt 395 j. Kohen 8 13 50 "- " . Ev uıaycıae aoe : uwıc.ı Be7ler sokak nım a ma.z ı.. ı mış o aca ı.. 
8 

ç\kmı . btr ~ftten ioaret i>JtUZlerlni oflÜ• ket. ger yarın kapıruzı Çalacak bar ihtl· No. 15 TELEFON ı 3951 
EM....ıen lnryrai solnınuıma '"· Cebimden 'lriiriilr aynamı çıka- '27o Ş. Rcmt.l 15 ne katarak ttırlasına citmisti. yar olursa ırakın aücendirmeyin~. 

cim hs ıribi bir 'CeT-eyanın hpla- raralr lıenaime f>alıtım. l'elôşlan 219 M. Beşikçi 9 12 Günlerce elindeki uzun Uvcndii'Csl ile Mevı:u derlnl~miı, gençle ihtiyar ara· IZMIR ASLiYE MAHKEMr 
dı~ı d.ydam. -•pılm .. olan lrnıvahnu düult· 201 l· Taraııto Ma. '7 50 13 25 ·'· d 'b 'k' 1 . . d b" .. k b 1 M c.-o~ ~~ . 7 istOK&izce n ım atalı l tiyar o uz. erıru sın a ır muna a~a a~ amı tı. ustafa Si 2 inci HUKUK DAiRESiN· 
Şimdi ne faaft eıfecJıtim. tim. Cef>imdelıi fi~len, ımeneAşe 167 Ü. Tnrım o§irkcti 8 5o 16 dürte, dürte tarlasını sürınU , tohum dö· bundan ötesini dinleyemez olmutı derin· DEN: sayı: 939-130l 
Snllafdara Allah yardım da.. ıhfnmından, onun llolmsuntlan 123 F. Solar1 9 25 13 50 külec~k blr hale getirmi ti. den derine dalmıştı. 

Jeti.er .. Benim ıelimi cebime attılı- •• ~ndüm.. l!O jiro ve şü. 6 25 18 50 bmir ainıer kumpanyasında 
.R.?-J Artık onun için yapacak şey ka abnya Bu d lgınlık çok aünnedi . .Şimıelc gibi "f tt• J d .A M'th t T kb 

tan eonra vinıen rJ..:ıl--•.~ımı wö-- I' anımdan av.rnıad·'"- cep fa- 120 Alyoti bira. 6 50 12 50 'd '- . . b" h 1 k cd .,_ k • . d t._.Jl d K d" • • h <L mu e lf er en ~ ı a e a• &M&Uf"L... ., - ••• '"ti-·· gı ercı;; ıyı ır to um u t anıı. etme ti. y. nn en ıu: a L en ısını ana atu. ..,.. ta f d B' G . 
ren fOlöt: rağımltı ~larımı faraclun.. 115 H Alanynlı 12 75 12 "15 • k s .. . v tl k" J&ran ra m an ıaanıa azı 

_ ın__ ,.:..; tanı)'Orum- IH!yun' 
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Bır n şam kom~lan agır efenın hnı gır efenin kısraiına e. ayıp oy yolunu keı I ~ iL il • d 20 N .cı Ali 
Dwı .... - "- 1•elme-~ 86 Hı"lını' u'~r 11 50 . d" •1 v• 'dl • t ma muıa eaın e o. ua 

• .. • -·.. ı- ıs'te ı. Atın verı ccegı vaa m n mca tuttu. auda •a d N d'd l h' 
Jeli. Çolı paTanl%1 aldım. Ycrnı- 1'a1amddi 6u endiıeyi Wbim- 63 S. Paterson 11 13 50 . . v ., nın a ı e a ey ıne 

__ _. _11..~ .~-"---~ Jll r .. .J akşamdan yenı ızıpkasını, yenı kuşagını iki saat sonra köyÜn kenarınn vaııl arılan bnaa d ••t d 
n~a para )'Olall uraoacının pa- uen ge en su aağdh: 57 Uya Galemidi 13 50 13 50 ~ -ronma avaıma mu e a· 
rannı 6en vere)'im. - Hayır •. Muha1ıkak '(lelecek.. 54 Y. t. Talat 10 1.2 nldı.. olmuotu. Efenin atını derenin kcnann- İr dava anuhal suretiyle daveti .. 

Hınti alanmasa idim fo16riin O ıcitldi f,ir lu•. Ba·ı.-~ı•-ına 1..~n. Ö 5 Horozlar ötmeğe başlarken yatağın- da bir ağaca bağladı, seaaizce köye girdi. ye varakası nıüddeialeyha Nadi· 
bo,,,..,... ~fım. %emiyor .. He,; neJ:n'";,ıan ;y. :: A~t~~:=~etı ~~ ~~ 1 ~S dan fırladı. Süratle yeni elbiselerini giy- Evlerinin kapısı önünde attan lndi. içer· denin ikametılhının meçhuliye-

- P.Jti •• dedim. Ben fazla.iv. lesin.. Ne mecburiveti var izi.. 11 
'
5 

di. ihtiyar babasının sakladığı banknot- de ihtifar ~nası ile bb.ha ı derin bit uy- tine mebni l:zmirde çıkan Yeniasır 
.,- ., 19 l'aliıl Tnner 11 50 11 SO 1 d 'l k k v k d ·d 'l • • fe .... veririm_ RanJ.viiyii veren ben değilim, o.. 14 F.snaf bankası 11 75 arı men ı e sarara uşagınm arasına u a ı ı er. gazetesmın 7-7-1939 tarih ve 

_ N.,..~ gidecejis? Otıırcluitım -yerden Wlııp fıal-
11 

S. Erkin 
13 50 

12
.
25 

koydu. Sağır efenin doru kısrağına atla- Ynva§ça evvela anasını. sonra birllkte 10174 No. lu nüahasiyle ilanen 
- Balıribaf>aya •• Ftilıat ıfaW. lırp bakıyor, omr gelirken görmek 5 Nihat Üzümcü 13 5G dı. Kasabaya giden yola doğru sürdü. babasını uyandırdılar. tebliğ edildiği ve tahkikat aünü 
Otomobil, lıoma ralaralr _ ___, iıtivordam. 12 50 12 SO Kazancının Mustafa, köyün ilerisinde- Mustafa uykudan yeni uyanan yetmiş• de bildirildiği halde müddeiale•· 

~ ,,.,. .r R!?Si Yeldin h " üzerindelti htillu 'alJğa sola dağı. Nihayet parlrın önünden liseli 
7 

ki tepeyi aşınca, toprak yolda ra van lik ihtiyar babasının yüzüne diklrntlice ha tayin olunu gUn Ye saatte 
hyor 09 itala gitliycR.. lnzltlT binr ikifD ge~mei• '6aıla- No. 

8 
8 50 

giden atın muttarit nal seslerine uyan bir baktı, beyaz uzunca sakalını ok~adı. He- mahkemede hazır bulunmamıf ol. 
Ben, ,amın mattc.. Dörde be, Jdar. No. 9 SO şarkı tutturdu. Memnundu; çünkün gÜ· men boynuna satıldı: duğundan hakkında muamelei 

var. il.it nınd.vüde ~eç Wmlf .,. _Hah .• Jemd imtihanda geç No. 1~ lO 50 zd bir ata binmif, kasabaya gidiyordu. - Kalk baha, çabuk kalk! dedi. ş~ gıyabiye icraıına ve tahkikatın 
yaMrt daM evod onılla 6.laftlftfl- lıalm!Jlar •. ŞimJi nuede üe le- No. 12 SO Sonra. yavuklusuna hediye de alacaktı. fak atmasın; gidersen açkalmaktan kur· 22-9-939 Cuma günü saat ona ta-
m• oı....,. ..,.çler crraauufa ne l&lc(iim de gelir.. No. 11 18 Oatelik kD.Babalı bir kaç ahbap da cö- tulncağız. likine ve davacının şahitlerinin ia-
biiyük ayıp olduğunu biliyorclum. Kolkola girmiı, elleri çantalı İNCiR recek. konuşacaktı. Yetmişlik ihtiyar §Aşırdı. Titriyerek: timaına karar verilerek bu bapta 

Tam eczacı Kemal Kamilin genç kız grupları benim parkta 1474 Şerif Remsi 8 l1 Efenin doru kısrağı, Muatafanın batka - Ne oldu evladım, ne var> diye tanzim olunan 1ııyap karamame-
öniinden geçerken yandaki •okak- bulunduğum yere uzakttın ve cad- 903 M. H. Nazlı 8 12 50 günlerde saatlerce yürüdüğü yolu pek sordu. ti mahkeme koridoruna a.aılmıt 
~an çıkan bir llamyonun dönmek tleJen güle oynaşa geçti~e yüre- 654 '!Utsü ilo T. İncir Ş. 8 11 az bir umanda katetmi~ fürerindeki bir - Babaf Parayı kasabaya ııiderken olduğundan milddeialeyha Nadi· 
için yaptığı manel7Ta otomobili ğimin yağı eriyordu. 453 Esnaf Bankası 10 12 giinlük misafirini bir müddet sonra kasa· düşürdüm. Tohum paurlık ettim. Hana denin tayin olunan gün ve saatte 
durdurdu. Yerimden /ulamak. onlardan 419 Şerif Riza Ha. 8 11 banın kenarına ulattınnt~t. getirdim. Fnknt borç bulup veremedim. mahkemede hazır bulunması ve-

Ben. ba .kua danıflan iıtilade birine yaklaımak: 433 İzzi ve Ali Galip 8 11 Mustafn. kasabaya giren ybhın ba ın- Yanndan tezi yok parayı .ermek IG.nm 1 ya bir vekil gönderme&i. aksi tak-
ipa Jı.nen atladım .. Baba doUıı - lclôl ner.de kaldı? 308 F. Solari 8 11 daki Çefme yananda durdu. ata au Terdi. Köyden kimseden istiyemeyiz. Zatcrı dirde bir daha tahkikat ve muha-
olan Kemal Kamile : Diye sormak arzum luılamı 164 B. S. AW:raki 11 12 Pazar kuracak lcöyJüler akın akın gcli- borçluyuz da .. Sen şimdi benimle gelir- kemeye kabul edilmiyerek gıya. 

-Çaba• bana f>ir fİfe menehıe toftmaJdarlten böyle bir ltareketin 97 B. Y. Franko 10 50 12 50 yorlardı. Belleri bükülmüt eşe1derin ~e- sen parayı faizsiz bulacağız .. Haydi. Ça· bında hüküm verileceği tebliğ 
fiitl edin.. ne 1taclar ayıp olaca~uiı düs, ünü- 96 A. Muhtar Ataman 11 15 d v "h . k k buk.. Efenin atı d....... kenn-da ,__,_,,_ makamına kaim olmak üzere ilan ::. rinde ayakları yere egen ı tiyar er e • ,_"' -- '~ 

Detlim. Şiıeyı' cebime koyar- yor, kendimi zaptediyordum. 29 O. Egli 11 11 _, d al il Ha d' baba! olunur. 3146 (1776) lerle kadınlara, omu~ann a çuv , e e· yor.. Y ' .. 
kea ele: • • Nihayet iffe •. ifle cöriindü.. 20 Hayim Lcvi 11 13 50 rinde yoğurt bakraçlan ile geriden celen Yetmişlik ihtiyar giyindi. Uzun deyne- --------------

- lnn1 acele .• Dötiii•te oeririm Geliyor.. 18 Jiro ve""· 11 11 t v• . -'d vı ı· d -1- k mf i Kas ba h h L r-·· ' r gençlere, nkran anna örenginin üzerinde gını "' ı, Otı unun t: ın en tutarAA aran- şt . a nın emen er a.apısı yeıt-
par<UUlıı diyaek otomobile arla- O da beni gördü.. 5098 Yekftn gerinerek doğrulup mairurane baktı. lıkta peıine takıldı. mi~lik nurant çehreli bir ihtiyar tarafın-
dım. Adımlarını sıklaşlırdı. ZAHİRE Kendisine dönen gözlerin gıptalı bakı§· Dereye indiler. Mustafa evvda babası- dan hafif hafif çalınıyordu. Pençereden 

Balıribabanın önünde otomobil Kendi.ini gören CJar mı Jiyc el- 60 Ton Bu,.day 'ır: 125 6 ıs ., Ianndan büsbütün heyecanlandı. nı bindirdi, arkadan kendisi de atladı. uzanan baolar bir an içeri çekiliyor. bir 
drırda: talına bakındıktan •onra parkın 73 çuval Nohut 5 8125 Sağır efenin doru kısrağını ~zengile· Şefak abnndan yavaşça katedilen yol nz sonra kapı açılıyor ihtiyarın eline pa• 

- Beni burada f>ekleyin .. Ak- fttıpısıntfan 'girdi. 92 çuval K. Dan 6 6 50 di: bitti. Babaaını kaıaba kenarında attan ra ıukışbnJıyordu .. Ve bu ihtiyar böyle-
falll eH beraber gider ue parana- Pcn6e yanakları daha lnla kı· so "'on n-''-'a 3 25 d" d K ;,ı. D4lK1 Kasabaya yeni giren eşek guruplarını in ırip gönder i. endisi bir tarla kena- ce bir çok kapılan çalch •• 
zı etHfe oeririm. ztumlf.. p B .. k ·· - Btlf lisliine beyim. Sarlarrnın ipek tellerini hava· ara orsa Si gıcırtılı seslerle ilerliyen gamları, bozuk rına ço tu. . öğle oluyordu. Kasabadan ç.ıktı. Bir 

Ptuluı girdim.. Hem yürüyor landuan sapkın rüzgar onlarda,, kaldınmlar üzerinde kırbaç şakırtıları * az sonra ise tarla kenannda beküyu oi-
1._ el ... r J • ,,. J • • ı· r _L_L Knpanı~ F. nras:ında koşan çift atlı posta yayhsını Artık §efnk atmış, herkes kırlara git- lunun yanında idi. 
nem e agac arın arasınaa ve vıne ır aemetını ter ı n nına ve ~wıCJR· dra 
(0) yeri •• Randeoü yerini, ilk le- 107ına yopı#fırnudı 111&r.tiyle ,...,_ Lon v- 1 Sterlin 5.93 bir yıldınm süratiyle geçti, gitti. 
Uille otardrığumrn yeri af'CJffm• gilimin güzel basına f>üsMitiin ... Ne~ - >& ork 109 Dolar 126.675 Bir az aonra ita.abaya istcdifi ıekilde 
yordum. zel bir periııanlık vumifti.. P~rıs 100 F. frangı 3.355 cinni~ti. Hemen bir hana indi. Dq kapı· 

Nihayet görJiim .. lclali değil.. Etralta bi.zi gören var mı yok Mılnno 100 Liret 6.6625 dan kendisini kar ıbyan uşağa kısrağı 
Yeri gördüm .. Boffu.. mu, larlunda olmadan hemen Cenevre 100 İsviçre F. 28.6225 teslim etti. Heybesini sırtladı. Camiin a· 

Olt .. Geltnemiffi.. lttırfılamağa lroftum.. Amstcrdam 100 Florin 67.80 dırvanına bakan kahnye aitti. Kaaalıa· 
V ~ ben •• ondan erwel gelmif· Berlin 100 Rayşmark 50.815 daki tan1dıldan ile buluıtu. 

W.... _ BiTMEDi _ Brüksel 100 Belğa 21.5175 Arpa ile karışık kahveyi içine sindire 
Atina 100 Drahmi 1.0825 sindire içti. Vakit hayli olmuıtu: Yüıdü· 

Boyu uzatmak icin • 
ne yapmalı? 
-~-

insanın boyu, kemiklerin son şekille-
rini aldığı 25 yaşına kadar uzar. 25 ya
pdan l!IOnra b6y ummaz .• O vakit boyu 
kna kaim~ olanlar, endamlannı daha 
uzun göstermek için makyaj ve kurtla§ 
çizgilerinin yarlımından istifade ederler. 

Boy ve endam meselesi mevzuu bahJs 
olurken bilhassa şu noktalan unutmaM 
mak prttır : Bir çok bayanlar, sırf dUz
gWı ve dile durmasını bilmed.i.kleri için 
boyları olduğundan daha kısa görünUr. 
Dik durmakla vücudıı rastgele bırak
mak: arasında 5 • 6 santimetre bir fark 
\'ardır. Yani ayni boyda iki bayandan 
dik durabilen diterlnden 5 - G santim 
daha uzun görünür .. 

Demek oluyor ki dik durmağa al~
makla her bayan 25 yaşından sonra da 
kendisini daha uzun gösterebilecektir. 

Fakat henüz yirmi beş yaşını bul~ 
J'aY Uırın jimnastik yaparak boylarını 
U7.atmaları pek aIA kabildir. 

BOY UZATAN HAREKETLER : 
1 - Dik durmak, baş üzerine kitap 

koyarak apartman içerisinde gezmek. Bu 
hareket bel kemiğini kuvvetlendirir .. 

2 - Aynkta, vücut dik; ayaklar ileri
de .. Kollannw. kaldırımz ve kolları çok 
gergin tutarak dizinizi bükUnilz .. Diğer 
bacak tn çok gergin olmalıdır. Bu ha
reket her bacak lçin on defa yapılır. 

3 - Ayakta.. Sırtı baştan topuklara 
kadar duvara dayalL. Ayak parmakları 
üzerinde durrak topuklan bldıruuz .. 
Kollar yukarıda vücut gergin olmalıdır .. 
Her harekeli yaparken duvarda daha 
,Vkseğe çiıllmlş blr noktaya dokunmak 
llzımdır .. 

Zayi 
938 aeneıi lzmir Emniyet mil· 

dürlüğünden aldığım 32-703 nu
maralı ikamet . teıkeremi Çefme· 
de zayi ettim. Y eniıini alacağım
dan eakiıinin hükmü yoktur. 

A. Ziffer 
Mimar Kemalettin caddeai No. 7 

Romanyadaki 
hazırlıklar 

-..f:t-

Sofya 100 Leva 1.56 ğü verdikten sonra patnra yollandı. Ka-
Prag 100 Çekoslovak 4.3425 labalık arasında hayli dolaştıktan sonra 
Madrid 100 Peçeta 14.035 iyi bir tohum buldu. Pararhğmı yapıp 
Varşova 100 Zloti 23.7875 uyuttu. Taftl pan.yı verecekti. Elini kuşa• 
Budapcş\e 100 Pengü 24.455 iına attL Mendili çekecekti. Elini iyice 
Bükreş 100 Ley 0.905 derinlere kadar daldırdı. sağa sola çe-

Bükreş, (Husuat) - Romanya harbi- Belgrad 100 Dinar 2.8925 Yirdi. Fakat heyhat. Mendil yerinde yok-

ye nezareti muhtemel bir harbe kar§ı ha- Yokohartıa 100 Yen 34.62 tu. 

raretle hazırlanmaktadır. Askeri endüst· Stokholın 100 İsveç Kr. 30.5725 Kutaiını çözdü., .ilk.eledi. Ko7111adıiı• 
ri çok kuvvetlendirilmiotir. Bütün ihtiyat• Moskova 100 Ruble 23.9025 na bti~tle emin olduia halde ceplerini 

1 k 
~ ı· 1 ~ L - Ltl CtiMHURİYET MERKEZ BANKASI aradı; para mendili yoktu. Muatafanın ar as erı ta ım er gormeıı;; uzere .,, a· .. 

KLEARİNG KURLARI dili tutulmuş, olduiU yerde donmtq ltal-
lara çainlmı~tır. Romanya kendi ail&hı- Sterlinıten Ca.Jl'isİ bir Türk lirasının mıştı. Ne olmuştu! Mendil nereye gitmiş 
nı kendi yapmaya baş1amıştır. mukabiliclir.. nasıl düşmüıtü) Şaşkınlığı nedeo sonra 

lııkodra fabrikalan Almanlar tarafın- Sataş Alış zail oldu. 
dan zapteclildikten sonra Rumenler cep- Sterlin 593. 590. Tohum ~u~allannı lıancının ltefaletİy· 

hane fabrikalarına büyük ehemmiyet Dolar 79.34 'i8.94 le hana getirdi. 

vermeğe başladılar. Romanya kendi kuv- Bclgn 4.6940 4.6705 Sonra. bütün tarudıklanna ayn ayrı 
vetine güvenmektedir. Frans12' frankı 29.95 29.80 ba~vurdu. Borç para iatedi Hiç birinden 

Peseta 7.2034 7.1669 ümit verici bir cevap alamadı. Yaln12 
Kral Karolun l 5 Ağustosta Köstence- Flo . nn 1.4792 1.4718 köylüsünden biri, balını satarsa bir mik· 

de söylediği nutuk bütün Rumen halkı- İsveç Frailil 3.5131 3.4954 tar yardım edeceiini aöyledi. 
nm milli İntibahıru mucip olmu~tur. Bü- İsveç kronu 3.2864 3.2698 Bu ümitle akşama k.adar bekledi. Ora· 
tün lngilix, Franaı:a ve Leh gue~leri de Norveç Kronu 32869 3.2702 dan da dine bir ıey geçmedi. Artık hava 
bu nutuk üzerinde durarak dostça tef- Çek kronu 23.20 23.09 lcararmııtı. 

ıirler yapmaktadıilar. Dinıu- ' 35.40 35.22 Köye girmeye bir türlü ayağı vannı-

Rumen milleti Almanyadan gelecek Leva 64.41 64.08 yordu. Kahveye gitti. Peykeye çöktü, 

tehlikeyi müdriktir ve bu itibarla bir te- Ley 83. 82. İ gözü daldı. Ne yapacağını dü~nüyordu. 
cavüze kar§ı ııiddetle hazırlanmaktadır. Avusturya şili. 4.5390 4.516\l) Akşam yemeğini yiyen kasabalılar bi-

........ , ............................... . 
DİBiMDE DOCRV YO·E 
LV GOSl'EREN BİLGİ_; 
DIR.. 
Sevgili çocukJar .. 

Okumaya hevesli, fakat kitap ala
nuyacak kardeşleriniz için okudu· 
ğunuz mektep kitaplannı çocuk. 
Esirgeme kurumuna verirseniz Bil- 5 
gili arkadaşlarınızı çoğaltıwş olur- 5 

Mark 1.98 1.97 rer birer kahveye aeliyorlardL Bir az 
Liret 15.10 15.03 sonra yanında bir gurup teşekkül ettiği-
Drahmi 94. 93.50 ni gördü. O hala dalgındı Bi.r ara 7anın-
ZloU '4.2343 4.2129 dalti ıealere kulak kabartb. 
Pengu 3.6934 3.6807 Şöyle konu§uyorlardı: 

ESHAM VE TAHVlLAT - Yahu ahbaplar, yarın hıdırellez 
1933 TUrk borcu 1. değil mi) 
1933 Türk borcu II. - Evet, ne olacak} 
1933 Türk borcu llL - Olacağı §U: Yarın nereye gidecek· 
1938 % 5 F. ve ikramiyeli siniz) 
1933 ikramiyeli Ergani - Suluçaya, 
Sivas - Erzurum haltı istikrazı I. - Eh, Allah için orası da gidilecek 

• snnuz.. : 
••••••••••• ı ı •••• ••••••• ııwı•••••••••••••: • • • • • II. 20.05 yerdir hani. 

• • • • e 111. - Çocuklar, yarın Hızır bakalım ki-
• 11 • 11 • IV. min kapısını çalacak} Eğer yanılıp da aa-Birinci sınıf mütallassas 

1932 Hazine bonosu % 5 fal.z11 dnka vermezseniz yanarsınız eİ%e söyli· 
1932 Hazine bonosu % 2 faizli yeyim. Dr. Demir Ali 

KAMÇIOl"ILU Cümhuriyet Merkez Bankası 108 L .25 k. - Neden efendi baba? 
u Türkiye İŞ BANKASI 1 b b 1 CİLT VE TENASÜL llASTALIKLARl O 1 n_ - Ayıp derim ev at. u~u i mezsen. 

t vt t 
sınan ı '""'nkası Ama ya§ın çok ufak. Haydı anlatayım. 

VE ELEJCTn K TEDA LER Anadolu demlryollan t. ve ll. cHızır ve llyas iki kardeştir. llyas de-
İZMİR - ELHAl\IRA Sineması nrknsın· Anadolu Dem.irYolları % 60 hisse senedi nizlerde, Hızır karalarda gezer. ikisi het 
da BİRİNCi BEYLfo::R SOKACI No. 55 MUmessil sene bir sahilde buluşurlar. Hım, ekse-
Sabahtan akpına kadar hutalaruu ka· Arslan çimento r.iya Hıdırellez dediğimiz gün llyaıla bu-

k De irmcnleri luştuklan aahilde yakın kasabalarda do-

Talebe yurdları lzmir Türk 
Maarıf Cemiyeti 

1 - Kız ve erkek talebe yurdlannda byt kabul muameleaine bq
lanm11br. Yurdlara kayt olunabilmek için lzmirde her hangi bir okula 
kayt olunmuı olmak ki.fidir. 

2 - Bir dera yılı için talebe yurdlannda üç taksitte 150 lira ücret 
aluur. Memur "H mütekait çoculdanndan yüzde on kardeı çocuklar
dan yüzde on bet tenzilit yçıhr • 

3 - Kız yurdu için kayt muamelesi Köprüde tramvay caddesinde 
685/687 No. lu Muammer Up.Jdaailin kötkünde yapılır. 

4 - Erkek talebe yurdu için kayt moame..\ui talebe yurdu binasın
da yapılır. Erkek talebe yurdu birinci ve ikinci erkek liselerile Tecim 
liserinin bulwıduğu kordon mmtakallnda mskezi, genif bahçeli bir 
b,inaya nakledilecektir. 

S - Kız ve erkek yurdlannda karyola ve yatak yurdça temin edi
lecektir. Yatak takımları okulda mevcut liıtede olduğu gibi ailelerce 
temin edilecektir. 

6 - Talebe yurdlannda iaıe iJleri Ege lisesinin gündelik tabelasına 
göre tertip edilir. 

7 - Talebe yurdlarmda çocukiann huzur ve aük\ınetle derslerine 
ça~ için ...... olu tertipler ••QWMflır. 

8 - leyli lilelerd.ki der• müzak•e ve çalı§ma saatleri miktarınca 
denhıre zaman ayrdmıı,tır. Talebe ba zamanlarda liıelerde o\cluğu gi
bi müzakereci öğrebnenin nezaretinde mütalia salonunda cJ.aterine 
çalıJırlar. 

Telgraf Adresi : Ege lisesi lmıir. 
Telef on : 2920. 

25, rı, 30 3132 (1773) 

Ege Erkek Lisesi lzmir Türk 
Maarif Cemi yeti yatılı - gündüzlü 

1 - Tun tetlıciiitbchr• Lise ve orta kıamm bütün smıflan bu sene 
açı1mıfbr. 

A- Lise kıamı yatılı ücret 200 gündüzlü 75 liradır. 
B- Orta « « « 200 (1: 60 « 
C- ilk (( « « 160 " 50 " 
D- Ana « « 50 « 
2 - Ücretler üç taklitte alınır. Memur ve mütekait çocuklanndan 

yüzde 10, kardeı çocuklardan yüzde 15 tenzilat yapılır. 
3 - Kayt muamelesine ba§lanmııtır. Denlere 25 Eyli'ılde ba§lana

caktU". 
4 - Gerek lise gerekse ilk ve ana okul binaları lzmirin en güzel en 

mamur en ha•adar yeri olan Karantina ve Köprü mmtakasmdadır. 
Lise Köprü (Şakirbey) 141 inci aokakda eski Ticaret lisesinin bulun· 
duğu binadadır. ille ve Ana okul da Karantinada Karakol civarında 
181 inci sokakta 5 No. da Manıw- ~de konağmdadır. Okul binalan 
denize nazır geniı bahçelidir. Dersane ve yatakhaneleri. bol hava ve 
~iyuiyle her türlü sağlık prtlannı haizdir. Kütüphane ve Liboratu· 
varlan da hazırlanmak suretile bu sene tam teıkilith lisenin ihtiyaç
lannı ka1'§ılayacak bir hale konmuştur. 

5 - Öğrehnenler kadrosu da lzmirin aeçilmit muallimlcrile kuv· 
vetlendirilmi§tir. 

Telgraf Adresi : Ege lisesi İzmir. 
Telefon : 

2920. Lise. 
3947. Ana, ilk. 

25, 27, 30 3133 (1772) 



rElll ASIR 

Genel Acentası: Necip Sadık Damlapinar 
BALCILAR CAD. NO. 230 rELEFON : 3045 
ŞUBE : SAMAN İSKELE KARDİÇAU HAN NO. 12 
FUAR : SERGİ SARAYI ... 

IZMIR 

lZMtR BELEDiYESiNDEN: 
tı 
~ 1 - Kartıyaka belediye tubesi 

•ıı:; temizlik itleri hayvanlarına sene-
6 lik ( 11,000) kilo saman satın alın
; ması hat katiplikteki f&rbıamesi 
ı-ı veçhile açık eksiltmeye konul
~ muştur. Muhammen bedeli ( 11 O) 
< lira olup ihalesi 1-9-939 cuma gü-
0 nü saat 16 dadır. iştirak edecek
~ ler (8) lira (25) kuru,luk temi
~ natı öğleden sonra kapalı bulun
~. masına binaen öğleden evvel i• 
~ bankasına yatırarak makbuzu ile 
::r encümene gelirler. 
c:ı.. 

~ 2 - Karşıyaka belediye fUbesi 
~ temizlik işleri hayvanlarına sene
g lik ( 11 ,000) kilo arpa satm alın
a ması ba, katiplikteki ,artnamesi 
a= veçhile acık eksiltmeye konul
;- muştur. Muhammen bedeli (440) 
~ lira olup ihalesi 1-9-939 Cuma eü
;:s nü saat 16 dadır. lstirak edecek

ler (33) liralık te~inatı öğleden 
"onra kapalı bulunmasına binaen 
öğleden evvel it bankasına yatıra
rak makbuzu ile encümene ge
lirler. 

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

3 - Karfıyaka belediye şubesi 
temizlik işleri hayvanlarına sene
lik (11,000) kilo kepek satın alın
ması baş katiplikteki fartnamesi 
veçhile acık eksiltmeye konul
muştur. Muhammen bedeli (330) 
lira olup ihalesi 1-9-939 Cuma gü-
nü saat 16 dadır. iştirak edecek-

ilan 
Yüksek Zıroat Enstitüsü Veteri
ner Fakültesi Askeri kısmının 

Kayıt ve kabul şartları 
1 - Ankara askeri veteriner okulwıa bu yıl sivil tam devreli lise

lerden iyi ve pek iyi derecede mezun olan ve olgunluk imtihanlannı 
venniı olmak §&rlile talebe kabul edilecektir. 

isteklilerin apğıdaki vasıf ve prtlan haiz olması li.zımdu: 
a)- Türkiye cümhuriyeti tebaasından ve Türk ukından olmak, 
b)-Yqı 18-21 olmak, 
c)- Beden tqekkülleri ve sıhhati orduda ve her iklimde faal hiz

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

ibraz etmek). 
2 - lateklilerin müracaat istidalanna §U vesikalann bağlaıinlası 

lizımdu: 
a)- Nüfus cüzdanı veya musaddak sureti. 
b)- Sıhhati hakkında tam tqekküllü askeri hastahane raporu ve 

qı kağıdı. 
c )- Lise mezuniyet ve olgunluk §ehadetnameai veya ta.dikli su

reti. 
d)- Okula almdığıtakdirde askeri kanwı, nizam ve talim.atlan ka

bul ettiği hakkında velisinin ve kendisinin noterlikten tasdikli teahhüt 
aenedi. 

e)- Sar'alı uyurken gezen, ıidikli, bayılma ve çırpınmaya müp
tela olmadığı hakkında velilerinin noterlikten tasdikli teahhütnameai 
(bu gibi hastalıklardan biri ile okula girmezden evvel malul oldukları 
sonradan anla§ılanlar okuldan çıkanlır. Ve bu müddete ait hükümet 
masraftan velilerine ödettirilir). 

3 - istekliler bulunduklan mahallerdeki askerlik şubelerine istida 
ile müracaat edecekler ve ıubelerince ikinci maddede bildirilen evrakı 
ikmal ettikten sonra, Ankarada Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner 
Fakültesi Askeri Talebe i.mirliğine gönderilecektir. 

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

S - Kabul duhul imtihanına bağlı değildir. Şehadetname derece
lerine ve müracaat sırasına göredir. istekli adedi tamam olunca kayıt 
İ§leri kapanır. Ve kabul edilenlere, müracaat ettikleri askerlik tubeleri 
ile tebliğat yapılır. 

19, 25, 21, 31, 3, 6, 12, ıs, 11, 20 3063 (1723) 

ler (24) lira (75) kurusluk temi
natı öğleden sonra kap~lı bulun
masına binaen öğleden evvel iş 
bankasına yatırarak makbuzu ile 
encüme;ıe gelirler. 

16-20-25-30 3007 1691 

Kadastro 1190 belediye 38 ada
nın 454 metre murabbaındaki 7 
parsel sayılı arsanın ıatıfı haf ki· 
tipliktek'i şartnamesi veçhile açık 
artırmaya konulmustur. Muham· 
men bedeli 2270 lir~ olup ihalesi 
1-9-39 Cuma günü saat 16 dadır. 
İftirak edecekler 170 lira 25 ku· 
rusluk teminatı öğleden sonra ka
palı bulunmasına binaen öğleden 
evvel is bankaı;ına yatırarak mak
buzu ile encümene gelirler .. 

17-22-25-28 3024 (1703) 

Belediye havagazı fabrikasın
da tesis edilecek ayar istasyonu 
ilet ve malzeme ve teferrüatının 
satın alınması hatkitiplikteki 
tartnameai veçhile açık eksiltme
ye konulmuftur. Muhammen be-
deli 2800 lira olup ihalesi 28-8-
939 pazartesi günü saat 16 dad1r. 
lttirak edecekler öğleden sonra 
kapalı bulunmasına binaen öğle· 
den evvel it bankasına 210 liralık 
teminatını yatırarak makbuzile 
encümene gelirler. 

14-28-11-25 (1466) 

Mezbaha buz fabrikasına ila
ve edilecek buz havuzu için yapı
lacak bina haf mühendislikteki 
ke,if ve tartnamesi veçhile açık 
eksiltmeye konulmuttur. Muham
men bedeli 2483 lira 65 kurut 
olup ihalesi 11-8-39 pazartesi gü
nü saat 16 aadır. lstirak edecek
ler 186 lira 28 ku~tluk teminatı 
öğleden sonra kapalı bulunması
na binaen öğleden evvel İf ban-
kasına yatırarak makbuzu ile en-! cümene gelirler. 

Do9!11k•t•o·r--'• §jjr.AliRizak _::::
0

so::k~::ıpa-

caLl't Tuner u·· nlen ~~a9~: :=~~:~ b!m:::; 11 icarı bqkitiplikteki ıartnamesi veç-
hile açık artırmaya konulmu§tur. 
Muhammen bedeli 26 lira olup ihaSinir hastalılıları 

mütahassısı 
iler giin saat üçten sonra Şamh 

sokak No. 19 da Hasta kabulüne 
başlamıştır. 

TEL. 3559 

1 
Doium ve Cerrahi Kadın 

haatalıldarı Operatörü 

Her gUn hastalarını saat üçten son
ra Atatilrk caddesi •Eski Birinci 
kordon• 222 numaralı muayeneha· N 
nesinde kabul eder. 

TELEFON: 2987 
. r/Z7'CA./7Y.JZ7.71'ff.Zf~~«u._._ 

lesi 28. 8. 939 pa:zartesi günü saat 
16 dadır. İştirak edecekler 2 liralık 

teminatı öğleden sonra kapalı bu
lunmasına binaen öğleden evvel it 
bankasına yatırarak makbuzu ile en
cümene gelirler • 

13, 16, 20, 25, 2975 (1678) 

90 Derece Limon Çiçekleri 

HASAN KOLONYASI 
TABİİ LİMON, PORTAKAL VE TURUNÇ ÇİÇEKLERİNDEN MUSTAHZAR BİR SANAT BARiKASIDIB.. 

Nesrin Limon Çiçekleri Kolonyası 
Hasanın yaurusudur ... Daha hafif ue daha ucuzdur-

11 AS AN KOLONYA 
ve I"'OSYONLARI 

Limon çiçeği, Lavc;nt 
çiçeği, Leylak. Yasemin, 
Menekşe, Revdor, Bahar 
çiçekleri, Fujer, Şipr 

HASAN ESAHSLARI 
Ş'pr, Menekşe, Leylak, 
Revdor Y aseınin1 Suar 
dö Pari, Senkflör, Fujer 
F rüi ver Skn ndal 

Biluır:um Hasan müstah
zeratı A ' 'rupa ve yerli 
firmalarının müstesna çe
şit leri ve her türlü tuva
let levazımını şubemiz
de bulabilirsiniz 

Hasan c eposu iz mir Şubesi: Kemeraltı Bükümet caddesi No. 69 TL. 3180 

• - . • 
.. • • 

• 
• 

Toptan sabş yeri Yeni Kavallar çarşısı No. 24 TL. 2862 

Karşıyaka satış yeri Ferah Eaanesi TL. 5023 

Böbreklerden idrar torbasma kadar yollar· 
daki hastalıkların mikroplarını temizlemek 

için HELMOBLÖ kullanınız-

•• 
HELMO.BLO 
Böbreklerin çabşmak kudretini arttırır. Ka· 
dın, erkek idrar zorluklarmı, eski ve yeni 
belsoğukluğunu, mesane iltihabını, bel aerısı· 
nı, sık sık idrar bozmak ve bozarken yanmak 
hallerini gi~erir. Bol idrar temin eder- idrar· 
da kumların ve mesanede taşların teşekkülü· 
ne mani olur-
DİKKAT: HEl.MOBLÖ idrarınızı temizliyerek 
mavileştirir •• 

Sıhhat vekô.letinin 14/7 /932 tarih ve 2/27 numaralı ruhsatını hiizdir 
HER ECZANEDE BULUNUR ... 

Ege ana ve ilk okulları lzmir 
Türk maarif cemiyeti 

ANA ve iLK 

1 - tik yatılı ücret 160 liradır. Oç taksitte alınır. 
A- ilk gündüzlü ücret 50 liradır. Oç taksitte alınır. 
B - Ana gündüzlü ücret 50 liradır. Oç taksitte alınır. 
2 - Okul lzmirin en güzel en mamur mıntakası olan Karantinada 

Mansur zade konağında açılmıştır. 
3 - Ana ilk kısımlar için lazım olan bütün e§ya hazırlanmııtır. 

Tedrisat ve terbiye i§leri en değerli öğretmenlere tevdi edilmi§tir. 
4 - Ana kısma 4,5 ve 6 yqındaki çocuklar alınır. 
5 - ilk kısmın birinci ikinci üçüncü sınıftan açılmııtır. (Birinci 

sınıfa 932-933 doğumlular alınır.) Diğer sınıflara naklen veya im
tihanla talebe kabul edilir. 
• 6 - Kayt kabul muamelesine bqlanmııtır. Derslere birinci teıri· 
nin ikinci günü baflanacaktır. 

7 - Çocukların okula gelip gitmeleri için de otobüs temin edil
mittir. 

T e)graf Adresi : Ege lisesi lmıir. 
Telefon : 3947. 

25, 27, 30, 3~34 (1771) 

I zmir Vakıl lar müdürlüğünden: 
Birin~i kordonda kiin 196/320 numaralı ev Mayıs 940 eayesine 

kadar kiraya verilmek üzere müzayedeye çıkanlmııtır. Senelik kirası 
630 liradır. ihalesi 26. 8. 939 cumartesi günü saat 10 dadır. 

Taliplerin yüzde yedi buçuk pey &kçeıile Vakıflar idaresine mü· 
raca atlan. 

17, 21, 25 3010 (1705) 

Satılık motör ve 
al atları 

Ba~turak Kestelli caddesinde Yıl· 

maz köylü fabrikacmun ahit ve ede
vatı satılıktır.. İçerisinde bir adet 
elli beygir kuvvetinde mazotla mü
teharrik bir motör ve yedek parça· 
ları vardır.. Taliplerin ayni adrese 
müracaatleri •• 

1- 6 (1733) 

UY~,.,~~~?W>JIJ94 

. Kiralık mağaza 1 
1 

ve yazıhaneler 
Ga7J bulvarı Ziraat bankası yanın

da 18 sayılı hrnın tekmil üst katın· 
daki yanhane!:!rle altındaki mağaza 
kirahktır .. 
Resmi ve hususi olmağa elverişli 

ve konforlu<!.ll'" 
~ Taliplerin C: azi buJvan doktor Hu· 
~ lUsi caddesi t2 numarada diş tabibi· 
İn~ müracaat teri ..• 

rl~~.7A"W/Y77TT.:r71"L:7J~ 
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lzmiı·deP götürülecek en hediye 
lzmiri kolonyasiyle 

il 

orijinal 
meshur eden , 

Eczacı Kemal K. Aktaşın 
Baharçiçeği, Altınrüya, Züm.rüd damlası, Gönül kolonya/arıdır 

Hilill Eczan·esi Zümrü~damlasın erkek ve dişi cins koku 
üzerine yapıyor 

NO'J' : KEMAL K. AK!' AŞIN sizden fıüçüJı bir rlcası uardır .. O diyor Jıi : Lütfen gözünüzü Jıapayınız, elinfze her hangi 
bir kolonyayı, ötelıi elinize de benEm ~olonyalarımdan birisini alaraJı hemen Jıarşı!aştırınız, bu size her şeyi olduğu 
gibi haber verec:elı, HiUil eczanesinin ~zmi~i Jıolonyasiyle meşhur etmelı şerefini nqsıl lıazandığını göstereceJıtir-

IZMIR: ANAFARTALAR (Hükümet caddesi) Birinci Beyler sokap köşesL 

. ~ 
. ~ .. t..r- •.-... ""''""'-· '~-



2S GUS'l'OS CUMA 1939 YE'Nl&SIR SAHJFEt 

OV\'en Rees Olh·ier ve Umdal Messageries Dcutsche Le· j Sperco 
ve şürekası Şurekası ~ m:ldZ Maritimes vante Linie Vapur Acentası 

T. 

-+ı: -·! ACEN'l'ALIGI L'l'D. -*- ADJUATİ~A S. A. Dl cu BEL ciNES LTD. K v M p y A G. M. BU G 
LİVERPOOL SGO IIATI'I ANGHYRA vapuru 20/22 ağustos TİLLY L. RUSS v~ 17 ağU5- NA 1G 0 E 
~ACTRİA puru eyl(ll ~yctirufu • HULL HATTI nasında bcklenilmektdlıolup Rotterc:Uım TBEOPBfi:.E GAO'l'İER vapuru 26 tosta bekleni~.. rurtte~ Brcmen VESTA (İhtiyari) vapuru 20/8/939 

gelip Glasgov, Svansea ve Liverpool<Luı ESraELLANO vapuru 27 ağustosta füanbı.ırg ve Anversa llmanlan için Ağustos tarihinde gelerek ayni gün İs- ve Hamburg limanlan için mal alacak- tarihinde sant 8 de gelerek ayni gün sa· 
ınııl çıkaracaktır. gelip 2 eylOle kad:Il" Londra ve-Hul için yük al:ı~ tanbul, p~ Napoli w Mmsilyaya ha- tır.. at 23 te Midilli, SelAnik, Dedeağaç, ıs.. 
~OTHNİA vapuru 20 ey~~ tarihinde yük nlncaktır.. • BALKARLAR ARASI ı:eket edecektir. .., THESSALL\. vapuru 28 ağustostan 3 tanbul, Burgaz, Varna ve Köstenceye 

geUp Liverpool ve Glasgov ıçuı mal~ L!VERPOOL llA.rl.'I AT'rl Bcr tilrJU. izahat ırudtmat ı'çin - eyl(lle kadar Rottcnfam, Bremen e hare.ket edecektir. 
caktır.. ZETSKA PLO ......... BA rind Kordonda 156 D1llmll'ınia LAU- Hemburg llmanlan ı..ıw. mal alacaktir. om.o ınotörü 21/8 de t 8 de ge-

G ---'• tarih) OPORTO vapuru 30 ağustosa kadar T au ~ l ı.:.. 22/8 d"d p 
erek vapurJann mUviUauıt eri. RENT REBOUL ve ŞERİKİ vapur acen- ARCTURUS vapuru 11 eylt'.llden 17 C'reK saat on. Y~ .• e ire, 

lslınleri ve navlunlan hakkında acenta Liverpool ve Glasgov i!;in yük alacaktır. A. Po· VKCOETNO!l tasına müracaat edllinesi rica olunur. cylule kadar. Rotterdam, Bremen ve Korfo, ı.Potto Edda, Bnni:lizi, V:alonn, 
bir teahhUt altına giremez. Daha fazla DEUTSCHE ıınv; - LİNlE Al ,. TELEFON : 2 3 1 5 Hemburg lirıuınlnı:ı lçh,ı mal alacaktır. Draç, Grnvouı, Spalato, Zara, Fiyume, 
tafsilat almak için T. Boven Rees ve Şr. DELOS ''npuru %3 ağu~'fn Ham· Vapuru 12 Ağl.ıstos 939 cumartesi gU- BELGRAD motörü 25 eyhılden 2 Triyeste ve Venediğe hnreket edecektir. 

2353 telefon nnmnrMlna mü.acaat burg, Bremen Anversten gelip yük nil Köstcnccdcn gelip 13 ağustos 1939 ilk tcşrine kadar Rotterdam, Bremen ve ci.TrA Dl BARİ motüıil 24/8 de sazıt 
ilmm rtca oıunur. çıkaracak_. • pazar gunu saat 12 de: H Wlıittall ve Hmnburg limanları it"in maı alacakür. s de gelerek ayni gün t 11 de 1stmı-

Pire - Arnavutluk limanlan • Kotor- • ~ liul, Pire. N U Mn:rsilya C 
Dubrovnik • Split Venedik ve Tricsteye ŞU•• reka"st LEVANTE vapuru 9 ilktcşrinden 15 harek npo • ve enovaya 
hareket edecektir. ilk tcşine kadar Rottcnliun, Bremen ve et edecektir. 

--;, - Hambu~ limanları için mal alacaktır. ZARA motörli 24/8 de saat 13 te ge-
l! GL TELEFON. 31zo TAHLİYE lcrck ayni E~t 19 da Patmo, Lero, 

MA 'JL f,İNE · İ ACHİA vapuru 25 ağustosta bekleni- Kalimn?5' JSWru(Ö.Y Rbdosa 1ınrckc.t 
PİRE MARSİLYA ve PİRE BT!.'YRtn' rHE MO S·HU'J'CH SON yor .. Hamburg Bremcn ve Anversten edecektir. törü 28 

HA VFA - İSKENDERİYEYE hat LİNE l.İMİrED mnl çıkaracak ve Burgaz Vnrna ve Kös- ZARA mo /8 t 8 de gelerek 
•CAİRO CİTY• ı;OKS VAPURU ile tcnce için mal alacalct.ır.' 29/8 saat 17 de P~ Korfo. Porto Edda, 

Marsilya için Beyrut-Hayfa-tsken- r.ivEBPOOL - GLASGOV VE DEN o fS E MiDDEL· Brindlıi, V~ona. ~~ Grav07.a, spa_ıa-

Siz de remden şaşmayınız 

hnrckct tarilılerJ deriye i~~i:ı:~~ket BRISTOL hath HAV LINJE OSLO to, Zara; Fiyuın:ı Trlyestc ve Venediğe . K R E M L E R f 24/8/1939 l8/ 8/ 1939 ETRİB vapuru 4 eylCılde gelip Liver- ' hareket edecektir.. 
~ . 1/9/ 1939 pul ve Glasgovdan yük çıltaracak ve BOSPHORUS motörü 30 ağustostan frA • Dİ ALSA 

.. . 
rem Ba samin 

Uzun 
nıda 

terdir. 
getirilmiş l·cgane sıJıhi krem· 

Krem Balsamin 
ve latanlıkla değil, 

Lo dr.a. t>~ Berlin. 
Nevyork güzellik enstitülerinden yüz
lerce krem nrn.smd:ı birincilik mükafa-
tını kaznnmış olmakla etmiştir. 

Krem Balsam in 
Gündüz için ya~ gece için yağlı ve 

bnlis acı badem ile l'apılınış gündüz ve 
gece ckillcri vardır. 

KREM BALSAMİN; öteden heri truıımnış btıS4.ISl v:ızo ,;e tüp şekfınde satılır. 
bmtı.tz KA ZUK ECZA mst. EYOl'il~U - iSTANB JL 

Nasıf da muvaffak Olf!1uŞ 

"KODAK VERIKROM" 28° ile 
Daima 8 poz güzel, net ve detaylt 

resim elde edebilirsiniz 

SÜRATLI, EMiN ve MUNTAZAM EMÜLSYONtU 

"KODAK VERIKROM" Fiımı 

Kalitesi ve randımanı ltibarlyle 

DAHA UCUZDUR 

Kopyatarınız için ~ 

Daima güzel, canh, detaylı resim veren ve 

zamanla sararmayan VE LOK S kağıdına 

ısrar ediniz. 

Bütün K O O AK satacılardan arayınız veya 

. şu adrese müracaat ediniz : 

KODAK Şirketi - •Joilu, lstanbul 

f3 poz da gOzel! 

2~~~:9 15/ 9/939 ayni uımanda Liverpul ve Glasgov için 1 eylOle kadar Diyep ve Norveç liman- A GAZİOllE 
GOULANDRİS BROTHERS LTD. mal nlacaktır. ları için mal alacaktır_ VOLCANİA. motiiril Triyesteden 14/ 

PİRE (Bu vapur Norveç limanları için ancak 91939 tarihi de hareket edi 28191939 
İs~ra tsen • Mo ler 31 nğustosa kndnr tahmil ~clecektir.) tmihindc N~orktn bulunn!ı.tır. 

uNEA o!' ELL )) ":;_ .. BALKİS vapuru 25 cylulden 28 eylt'.l- O"'..,." .. ..+ & ~~ Trl est d 719/ 
L '-- l ik il p· &U!.R • • V~OrH l knda D ' Dünk' k N li ~"~ mo~~ y e en u~ transat anti vapuru e ıre • • .1 e r ıeppe, e • ve orveç -

939 
truihind luı:rek tI 

25191939 
tart-

N cvyor.k hattı... HAiFA, fSKENDERIIE - NEV-YORK manian için mnl alacaktır. e e 
L11re - Nevyork seyahat müddeti 12 gün PIÖLADELPHİA llATI'I BOSPHORUS motöril 25 ilk teş- hinde Bl:>enos Ayreste bulunacaktll'. 

Ncvyork • fuarı Jçjn hususi fiatler.. GERTROTJ vapuru ağustos nihayetin- rindcn 28 ilk teşrine kadar Diyep Dün· ROY ALE NEERLAN 
Piredr.n hareket tarihi de gelerek, Hayfa, İskenderiye. Nevyork kerk ve Norveç limanları için yük ala· DAtSE KUMPANYASI 

!t Eylul 1939 • . ;ve Philadruphin için mal alncaktır. ~· T a. T. PYGJ\fli\.t;fO~ vapuru 21/81939 Uui-
Gerek \-apurllU'ln muvasalat fıırihlen, GUDRON l\tAERSK ~apuru 10 12 · • '-''-d ı rek Rou .ıft- · Amsl d . • .. uın e ge e .... er........... er am ve 

erek vapur i~m •• • ~ navlıırıl~ link- eylQlde g )erek Hayfa. İskenderiye Nov- ~SA motörU 17 ağustosa doğr.a Hhmburg limanları için yük alarak ba-
kında acenta bır teahhut altına gıremez york ve Philadclphia için mal alacaktır. tieklenıyor. Tuna l.lınariian için mıl aıa.. ke ed kili. 

Daha far.~a tal~lGt a!mıı~ i~n Birinci Gerek vnpurlarm muvasalat tarihleri, caktır. re ~ Y~ES v 4:19 tarihinde 
Kordonda 152 nıunarııda rUMDAL• isinrlCri ve navlunlan hakkında acenm SZEGED motörü Ağustos sonlarına 1 k Rott ~;.. np~ .... ~ da Ham-

ı A 1 T . .• ..ı :ı---• d _ beki . T 1. 1 i . gc ere en.ıam, uW»Cr m, 
~wnt l eniz crr:t:ı ığı .uı.u... m ...... ~ bir taahhiit altına giremez. Daha fazla ogru enıyor. una ıman an çın burg limanları iç!n yük alarak hareket 
edilmesi rica olunur. tafsilat alrnrut için H. VHİ'ITAL ve Şsı. mal alacaktır. edecektir. 

Telefon : 4072 Müdilriyet 3120 No.lu telefona müracaat edilmesi DUNA motörü 7 eyl01e doğru bel<Je- HERMES vapuru 18/9 tarihinde g~ 
Telefon : 3171 Acenta nen oıunur. niyor. Tuna liman lan için mal alacaktır. 1 k R tt dam Amst rd H • f ere o er , e am ve am· 

-- SE Vlt:F. M A 11T ME burg limruıları için yük alarak hareket 
ROVMAIH edecektir. 

Fuarda 183 VE 184 Numaralı 
Pavyonu Ziyaret Ediniz 

BRJSTOL 
Bevoğlunda 
.............. a.••·············· • 

OSMANIY~ 
Sır ecide 
••••••••••••••••••••• 

Bu bu iti otelin milltedri Türkiyenin en eski otelciai 
•• 

B. Omer Lütfi Bengü 
dir 44 Senelik tecrübeli idaresile hütiin müfterilerine kendbini 

ıevdinnİ$tİr •.•• 
Otellerinde misafir kalanlar evlerindeki raha i bulmlar •• !stanbulda 

bütün Ege ve lzmiriPer bu otellerde bul mlar .•• 
Hususiyetleri çok olan bu otellerin fiy tlan da rekabet kabul dmİ-o 

y~ek derecede ucuzdur ...... 

inhisarlar unıum müdürlüğünden: 
1 - Keıif, tarbıame ve plinı mucibince idaremizin Düzcede yap

tırdığı tütün bakım ve ifleme evi kapah zarf usulile ekailtmeye konul
mu§tur. 

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

3 - Eksiltme 5/9/39 Sah günü saat 15 te Kabatqta levazım ve 
mübayaat tuhesindeki alim komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler her gün levuım tubesi veznesinden ve Ankara, 
lmıir bqmüdürlüklerinden ve Düzce memurluğund311 1291 kmat 
mukabilinde alınabilir. 

5 - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarım kamınt 
vesaikle <J'ô 7,5 güvenme parası veya banka teminat mektubu ve prt
namenin «F» fıkrasında bildirilen "RSikayı ihtiva edecek olan kapalı 
zarflarını ihale saatinden bir saat evvel mezkUr komisyon başkanlığına 
makbuz mukabilliıde vermeleri ilan olmıur. 

2 3038 1731 

DUROSTOR vapuru 2 cylulde bekle- a1enslıa Orien Lin·en 
niyor. Köstence, Kalan ve Tuna liman- VİK1NGLAND motörü 22/8/ 939 tarl
lnrı için mol alacaktır. hinde gelercl:: Rottcrdnm, Hnmburg ve 

DUROSTOR vapuru 30 eylO.lde bek- Skandinavva limruılnn için yük alarak 
}eniyor. Köstcnce, Kalas ve Tuna liman- hareket edecektir. 

lan için mal alacaktır. BARDALAl\'D motörü 31/8/939 tari-

'l' ~ V hinde gelc.rck Rottcrdmn, Hiunburg ve 
İNE 1. TD.. Sknndinavyn limnnlnrı için yük alarak 

1NCEMORE vapuru 27 ağustosta hareket edecektir. 
Burgaz, Vama, Köstence, Suliha ve Ka- BORELAND motörU 13/919.'9 tnrlı

las için hareket edecektir. hipde gelerek Rotterdam, Hamburg ve 
Vapurlann hareket tarihleriyle- nav- Sknndinavya ve Norveç limanlan için 

lunlardakl deği~ikliklerden acenta me- yük alarak hareket edeceJ~tir. 
suliret kabul etmez. SAGOLAND motörU 28/9/939 tarl-

Daha fozla taf~ilAt tçln ATATtffiK hinde celerel< Rotterdam, Hiımburg ve 
caddesi 148 No.da W. F. Henry Vıın Der Skandinavya limanlan için yük alarak 
Zee ve ·şsı. Vupur acenttılı*ına müraca- hareket edecektir. 
rıt edilmcsl rica olunur. ZEG U A l?OLS'KA 

TELEFON: %007/ti>OS ıı anyası 

I:.EVANT vapuru 25/ 8/939 tarihinde 
Det F o rene de gelerek Anvers. Danzig ve Gdynia U

manlan için yük alarak hareket ede-
Dam ps ki bs • Selskab cektir •. 
. -~- SERViCE MARtrtME 

COPENHAGEN Roumaln Kum ası 
ON BEŞ GtlNDE BİR l\lUNTAZAl\I PELEŞ vnpuru 1 Eyl(ll 939 tarihinde 

SERVİSLER beklonmekte olup Maltn; Cenova ve 
Mnrsllyn llmnnlarma yilk alarnk luıro

ANVERS • RO'l'TERDAM • DANİ· l.tet edecektir .. 
MARKA· BAI:.TIK. SKANOİNAVİA Holland Auusftıpalya 

S/s. ALGA'.RVE Ağustosun 60tl atfı 

hnftasında yilk alacaktır. SPRİNGFONTEİN vapuru 30/91939 
TUNİS motörU EylOlUn birinci hafta- tnrlhinde •Avusturalya ve Yeni Zclan-

sında yük alacaktır. dn limnnlan. için yük alnrak hareket 
SİCİLİEN motörü EylOliln UçlliıcU ed celttir. 

hnftnsında yUk aTucalttır. O T : 
BROHOLM motörü Ukteşri.nin blrln- İIAndald Hareket tarihleri ile navlun-

ci haftasında yUlt alacaktır. hmiald değişikliklerden dolayı acenta-
Beila tnfSlHit için Fem paşa bulvarın- mu; mesullyet kabul etmez. Daha fazla 

da No. 7 (Osmanlı Baııl{nsı ittisallnde) tafsilAt için İKİNCİ KORDONDA FBA
t J, NAHUM acenteliğine müracaat TELLi SPERCO vapur acentasına mO-
edilm~t.. racaat edilmesi rfn1 olunur. 

TELEFON : 3304 TELD'ON : %004/2005 

Herkese lıilhassa muhterem 
Hatayiılara ınü.ide 

1 - lmıir Baamahanede 1296 ıayılı Dibek aol:ağında HATA 
OTEU namile maruf ve rağbet görücü bir Otel vücuda getirihııi§tir • 

2 - MezkUr otelin mobilyalan tamamen yeni olmakla beraber 
Alaturka ve Alafranga denen bir hamama mevcuttur. 

3 - içerisinde muhtelif akar ıu ve havuzlan ve bahçeleri havidir. 
4 - Temizlik ve emniyet hususunda tam minuile bu otelimizde 

i.atiraluıtmizi temin edeceğina ıüphesizdir. T qrif buyuran muhte 
misafirlerimiz otelimizin her bir hususatı hakkında memnun kalacak
larmı ilin eyleriz. 

5 - Tahtı icanmda bulunan yine 1296 aaytlı sokakta 36 aayıh 
TAN OTEU ile 45 ıayıh ŞARK OTEU'nde de ayni tqkilit 
mevcuttur ... 

Basmahane 1296 sayılı Dibek Sokağında 
Tan ve Şark otelleri müsteciri ve HATAY 
oteli sahibi Bqir Korkut •• 

H. 3 1 - 10 (1696) 



SAHiFE ıe 2§ AGVSTOS C UM A 

Fon Ribbentrop Hitlerin Nezdinde --· 
Almanlar hududa asker yığdılar 

nakil vasıtaları müsadere edildi. Yeni Sivil tayyareler ve her nevi 
hava kuvvetleri silih altına alındı 

B. HitleT 

Londra 24 (Ö.R) - Almanyadan ge
len haberlere göre Almanyanın askerl 
hazırhkları en yüksek derecesini bul
muştur. Leh hududuna külliyetli mik
tarda asker yığılmıştır. Balon barajları 
havalanmıştır. Sivil tayyareler mlisade
re edilmiştir. Keza Sigfrid hattının ce
nubunda Bod mıntakasında külliyetli 
tahşidat yapılmıştır. Yeni hava kuvvet
leri silah altına çağırılmıştır. Her nevi 
nakil vasıtaları müsadere edilmiştir. 

Benzin fıkdanı sebebiyle hususi vesait 
durmuştur. 

Royter ajansının istihbaratına göre 
Almanlar Belçika hududu boyunca da 
büyük askeri faaliyet gösteriyorlar. 
Trev mıntakasında mühim askeri hare
ketler vardır. Lüksemburg büyük Dü
kalığı hududunda ihtiyat kuvvetleri hu
dud muhafızlarının yerine ikame olun
muştur. 

Son saatte Berlinden alınan haberlere 
göre Frankfurt - Kustcrn hattının şar
kında büyük tahşidat yapılmaktadır. 

Son 24 saat zarfında gerginliğin artması 
diğer bir çok memleketlerde de tesirle
rini göstermiştir. 

lngilterede: Muavin hava kuv
vetleri birlikleri ve bmı ordu ih
tiyatları çağrTılmıftır. ilk İfarette 
1fıklarm tamamiyle ıöndiirülmeıi 
için tedbirler alınmıştır. ihtiyaç 
hiııedildiği takdirde hava hü
cumları anında tehlike ifarelini 
verecek olan telefon memarları 
fimdiden vazife ba,ına geçmif
lerclir. Bütün milli müzeler kqpa
lı darmaftaT. Milli hazinelerin 
ambalajı ve emin mahallere nakli 
için leclbirler alınmaktadır. Şehir 
poli• UJbitleri derhal vazife ba1ı
na çağırılmlflardır. Bütün izinler 
ilga edilmiflir. 
Franıada: Hüküm•te emval 

müıadereıi hakkını veren emir
name gece yaruındanberi tatbik 
mevkiine girmiftir. Yeni ihtiyat 
ımıllarının davetini bildiren ilan
lar belediye dairelerine aaılmıı
tır. Bu tedbirler amumi bir ıefa
berliklen uzak değildir. 

Baz.ı olobüıler bu ıabah benzin 
fıkdanı dolayuiyle hareket ede
memiflerdir. Fran11z nazırlar 
mecliri bu ıabah B. Lebrünün ri
ya.etinde loplanmıflır. BQfvekil 
B. Daladiye beyanatta bulunarak 
hükümetin lalbik ettiği askeri 
tedbirleri izah etmiıtir. Bu tedbir
ler ittifakla laıvip olunmuştur. 

Belçikada: Milli müdafaa na
zırı huıuıi izin almıf olan zabit 
ve neferlere derhal vazifeleri ba
ftna dönmek emrini L·ermiftir. 

lıviçrede: Hudut garnizonları 
tam mevcutla hale ıokulmuştur. 

Hollandada: Yeni bazı ihtiyat
lar silaha çaifırdmıştır. 

ltalyada: Aıkeri hazırlıklar bir 
kal daha hızlanmıştır. Yeni sahil 
batarvaları yerleştirilmiştir. Baş
lıca limanların medhallerine de
nizaltı filoları yerle,tirilmiştir. 

ASKERtHEYETLER 
Londra 24 (ö.R) - Ingiliz askeri he

yeti yarın Moskovadan hareket edecek
tir. Tayyare He Helsingfora gitmesi 
muhtemeldir. Fransız askeri heyeti hak
kında henüz bir haber yoksa da heyeti 
teşkil eden zabitlerin de lngiliz heyeti 
gibi hareket edeceği bildiriliyor. 

FON RtBBENTROP 

müzeler kapalıdır. 
edildi. Bü.tün 

kuvvetleri ve ordu 
edildi. Fransada 

Muavin hava 
izinler ilga 

lngilterede milli 
ihtiyatları davet 

emval müsaderesi irararnamesinin tatbikine başlandı 

Fransa, Hollanda, lsviçre, Belçikada 
Hudut garnizonları takviye edildi. ltalyada 
yeni sahil bataryaları faaliyete geçti. Liman 

methallerinde tedbirler alındı B. Stalin 

Alman - Sovyet paktını imza ettikten 
sonra tayyare ile Moskovadan Künis
berge gelıniş ve Şansölye Hitlere me
muriyetinin neticeleri hakkında 17.ahat 
vermek üzere saat 17 de Berştesgade
ne hareket etmiştir. 

1NG1LTERE NE 1Ç1N HARP EDECEK 
Londra 24 (ö.R) - B. Nevi! Çember

layn avam kamarasındaki beyanatında 
şu fıkrayı bilhassa heyecanla kaydet
miştir: 

cEğer sulh yolunu bulmak için sarf
ettiğimiz bütün gayretlerimiz akim ka
lırsa ve insanlığa en acı ıstırapları yük
lemek olan mücadeleye girişmcğe mec
bur kalırsak, ecnebi toprağında uzak bir 
şehrin siyasi istikbali için harbe girmiş 
olmıyncağız. O prensiplerin muhafozası 
icin harp edeceğiz ki bunların imhaSl, 
dünyada her sulh ve emniyet iınkunının 
da imhası demek oluyor. Felllket henüz 
başlamamıştır. Akıl ve zekanın hakim 
olacağını ümid ediyoruz. Fakat sulh ve
ya harp bize tfıbi değildir. 

LONDRADA SESStZLtK 
Londra 24 (A.A) - Hariciye nezare

tiyle yakından teması bulunan mehafil, 
Almanya - ~et misakının imzasına 
müteallik ola~ bu sabah erkenden gel
miş olan haberler hakkında mütalaa ser
dindcn çekinmektedirler. Resmi mahfil
lerde bir gfuıa faaliyet nişanesi görül
memektedir. 
AMERtKALILAR AVRUPAYI TERK

EDIYOR 
Londra 24 (A.A) - Avrupada mezu

niyetlerini geçirmekte olan Amerikalı
lar, vaktinden evvel Amerikaya dön- 1 
mektcdirler. Yüzden fazla Amerikalı, 
Normandie vapuruna binmiştir. 

ŞAYANI DIKKAT BIR EMIR 
Londra 24 (A.A) - Bu ayın 19 unda 

Akdenizde bir cevelan yapmak üzere 
Southampton'dan hareket etmiş olan 
Strahmorc vapuruna yolunu değiştir
mesi ve ARacnize gitmemesi emri veril
miştir. 

DANZİG SENATOSUNUN KARARI 
Faris 24 (Ö.R) - Danzig senatosu B. 

Albert Försteri Danzig cdevlet reisi> ve 
Nasyoıull sosyalist partisi reisi ilan et
miştir. Böylece Danzigde de, Almanya
dakinin aynı olan bir rejim ve ana yasa 
tesis edilmiş bulunmaktadır. Gerçe bu 
kararın henüz serbest şehrin anşlusu 
(ilhakı) mahiyetinde olmadığı kaydedili
yor. Fillen mevcut olan bir vaziyete ka
nuni bir şekil verilmiştir. Fakat hadise
ler objektif olarak tetkik edilirse görü
lür ki serbest şehir senatosunun kararı 
muahede ile ihdas edilmiş olan hukuki 
vaziyeti nazarı itibara almamaktadır. 

Danzig devletinin başında bir Bavye
ralının yer alması, diğer taraf tan, Al
manyanın serbest şehir dahili işlerine 
doğrudan doğruya müdahalesinin bir de
lilidir. Bu şerait dahilinde Berlin mah
fillerinde h&discnin münhasıran Danzige 
ait bir dahili mesele olduğunu ve Al
manyaya tealluk etmediğini beyan et
meleri haklı bir hayretle karşılanm~hr. 
Serbest şehrin Almanya tarafından yu
tulmasına doğru ilk bir adım teşkil eden 
bir hareket karşısında bulunulduğu in
kar edilebilir mi? Mesele şimdi ortada
dır ve bunun ne şekilde halledileceğini 
yeni devlet reisinin müstakbel teşeb

büsleriyle öğrenmiş olacağız. 
POLONYA KURYESİ TEVKİF 
EDİLDİ... 

Berlin, 24 (A.A) - Havas ajansın-

İyi bir menbadan beyan olunduğuna ALMAN NAKLİYE TAYYARELERi yor: siyasi doktrinlerini inkar etmiştiı. Bu İ1t"' 
kinn dahili neticeleri bir gün ke...eal 
lüsaettirecektir. Harici tesirlerine ge .... 
ce, japonya ve Macariatanda1ü aksiili
meller bunlan ölçmek için Ufidlır. 

göre, Polonyanın Breslavdaki diploma- TOPA TUTULMUŞ.. Danziger Vorpostenin haber verdiği-
tik kuryesi Alman memurları tarafın- Berlin, 24 (A.A) - D. N. B. bildiri- ne göre, Danzig polisi, dün içinde yiye-
dan tevkil edilmiştir. • yor : cek olduğu söylenen fakat haddi zatin-

Kurye hudutta tevkif edilerek Polon- Alman gazeteleri, iki Alman nakliye de silMı ve harp mühimmatı ile dolu 
ya konsoloshanesine iade edilmiştir. tayyaresinin Polonya bataryaları tara- sandlklar bulunan bir vagonu müsadere 

fından topa tutulmasını büyük harflerle etmiştir .. Vagondaki sandıklarda, 200 SULH CEPHESiNDE 
RAHNE AÇILDI TEVKİFLER, HADİSELER bildirmekte ve bu Mdic;eyi •işitilmemiş miğfer, 300 gaz maskesi, infilak mermi-

Danzig, 24 (A.A) - Zabıta, ekserisi tahrikı diye tavsif etmektedir. leri, makineli tüfenk aksamı ve daha Paris 24 (A.A) - Gazeteleı, A)malı
Sovyet misakının imza edilmiş oldul" 
haberinin ancak saat 1,45 de alın...., ol
duğunu ya7.maktadır. Bu sebepten dola .. 
yı gazetelerin bu bapta mlitalaıı bcyaıa 
etmc1erine iınkun kalmamıştır. 

şimendifer amelesi olmak üzere yüz Po- Völkischer Beobahter, diyor ki : bir çok harp eşyası bulunmuştur. 
lonyalıyı Danzigdeki Polonyalı tedh~çi- Nakliye tayyarelerinin bombardımanı, Bu işle alfıkadar olarak bir çok kişi 
!er!" eslihn \"e mühimmat vermiş olmak bir memleketin yapabileceği cinayetle- tevkif edilmiştir. 

~""<:'" .. 

ithamiyJe tevkif etmiştir. rin en fenalarından biridir. Eğer Var-
Gazeteler, bir takım hadiselerden ~ova, Almanyayı mütemadiyen tahrik 

bahsetmektedir. Bu hadiseler Polonya edebileceğini sanıyorsa, bu hata, pek 
makamatı tarafından tekzip olunuyor. çabuk bir surette ve birden bire tashih 

1 - Gazeteler, bir Polonyalı yedi ta- olunabilir. Polonya, Almanyanın Alice
banca ve 200 dinamit naklederken hu- naplığı üzerinde fazla hayale kapılma
dutta tevkif edilmiştir. Fakat salfıhiyet- sın, çünkü bu alicenaplığın da hudutları 
tar Polonya mahafili, bu haberi kat'i su- vardır. Alınan nakliye ~yarelerinin 

rette tekzip etmektedirler. bombardımanı şeraiti bunun bilerek ya-
2 - Gene gazeteler, Karçoevski adın- pılmış bir tahrik olduğunu ispat etmek

da bir şimendifer amelesinin Polonya tedir. Koridor yolu ile yapılan demir
gümrük müfettişlerinden B. Rossmann yolu nakliyatında, Polonyalılar şimdiye 
isminde birinden almış olduğu bir , ril- kadar görülmemiş taşkınlıkları esasen 
velveri hi\mil olduğu halde yakalanarak yapmışlardır. Fakat, şarkı Prüsya ile 
tevkü edilmiştir .. Salahiyettar Polonya hava münnkalatı deniz üzerinden vukua 
mahafili, bu şimendifer amelesinin Al- geldiği için, bu S?n suikastlerin hedefi, 
man milletine küfrettiğinden dolayı bun- her halde, Almanyanın iki kıtası arasın
dan biraz evvel tevkil edilmiş olduğunu da her türlil münakaleyi kesmektir. Git
ve Rossmann adında gümrük müfettişi tikçe tahammül edilmez bir hale gelen 
mecvut olmadığını beyan etmektedirler. vaziyetin mesuliyeti, bir kerre daha Po-

Danzigdeki ecnebi mahafili, Polonya lonyaya raci bulunuyor. 
şimendifer amelesinın bu suretle tevkif Deutsch Allgemeine Zeitung, diyor 
edilmelerine büyük bir mana atfetmek- ki : 
tedir .. Zira bu tevkifat, Almanyanın Bu tayyarelere atılan mermiler, bir
serbest şehirdeki Polonya arazisine kar- den bire delirmiş bir askerin eseri dc
şı girişeceği harekatın Po1onya şimendi- ğil, fakat her halde Polonyalı askeri 
!erlerine de ş3mil olacağı zannını tevlit makamların emri ile atılmış mermiler
etmektedir. dir .. Bazı hadiseler vardır ki bilfilıara 

Bundan başka Danzig makamatı, Po- verilecek tarziyeler onları silemez. 
lonyalılara ait bir çok mekteplerde araş- Berliner Börsen Zeitung, şöyle diyor: 
tırmalar yapmışlardır. Polonyanın tayyare dafi toplarının ve 

sahil bataryalarının iki Alınan nakliye 
Danzig, 24 (A.A) - Bundan bir müd- tayyaresine ateş açmaları, enternasyonal 

det evvel haber verilmiş olduğu veçhile hukukun ve sulhun ihlalidir, bu, bir 
Königsber adındaki Alman kruvazörü harp hareketidir .. 
yarın Danzigi ziyaret edecektir. MÜHİMMAT VAGONUNU MÜSA-

Bu ziyaretten Polonya hükümetine DERE ETMİŞLER .. 

Petit Journal gazetesi diyor ki: 
Sulh cephesinde rahne açılmış değil .. 

dir. Hazırlıkların artmakta olduğu bi• 
sırada ltalyanın, hiç olmazsa zahiren. 
tahgidat ve askeri kıtaatın harelr.atı bakJ· 
mındnn pek az faaliyet göstermekte ol· 
ması manidar olabilir. 

Le Journalda okunmuştur: 
Hükümct ve askeri rüesa, vaziyetin 

inkişafını mütemadiyen artan bir teya•
kuzla takip etmektedirler. Memleket d• 
hükümct ve askeri şefleri gibi sükuneti 
muhafaza etmektedir. 

Exelsior yazıyor: 

Moskova misakı, yalnız gözlerimiı-İ 
açmakla kalmamalı, ayni zamanda •i• 
handaki kuvvetlerin yeniden tekru 'bit 
araya getirilmesine yol açmalıdır. Fraae& 
ile lngilterenin askeri kalkınması bu iki 

' memlekete §imdiye kadar malik olmacbl .. 
lan bir otorite bahşetmektedir. Tehlike• 
yi müdrik olan ve icabında tceaat ve f.· 
dakarlık imtihanına girmeğe hazır bulu• 
nan iki millet vardır. Bu iki millet, hiç 
bir zaman bugünkil kadar sakin, azhrl .. 
kar, müttehit olmamış ve bugünkü kada1 

müsellôh bir halde bulunmamıştıı. Po• 
lonya da ayni manzarayı arzetmektedir· 
Yalnız mütereddit1eri Alınanyanm hayat 
sahasını temin etmek veıaesile komşu• 
]arının mevcudiyetine nihayet veTmeşİ• 
ne miıni olmak için bütün maddi ve ma• 
nevi kuvvetlerimizin şaha kalkaca~a 

ikna etmek lazımdır. 

Berlin, 24 (A.A) - Dün Polonyalı

ların ikinci bir Alınan nakliye tayyare
sini bombardıman etmiş oldukları ha
ber verilmiştir. Bu tayyare, dün Danzig 
ve Königsberge gitmek üzere öğle vakti 
Tempclhof tan hareket etmiş olan tayya
redir .. 

Tayyare Danzlg hududu yakınında ve 
Polonya arazisinde bombardıman edil
miş ve tayyarenin pek yakınında bir kaç 
obüs patlamıştır. 

Petit Parisien gazetesinden: 

Bir çok sınıfın silah altına çağmlmae• 
suretile yapılmış olan kısmi seferberlik• 
icabında her ihtimale karşı koyabi)ın~ 
sine medar olacak kuvvetleri başkuman• 
danın emrine vermiş olacak.tir. 

Bütün Fransızların zihinlerine nakşet• 
meleri icap eden formül, şudurı 

Sebat, itimad, ıükünet ve azim. 
Epoque gazetesi, ıüahlanmış olan ve 

yet Rusya ile ademi tecavüz paktını çok döğüşmeğe amade bulunan Fransa ve 
mühim siyasi tavizlerle ödediği beyan lngilterenin mebzul vesaitine, mua:ızaıP 

ALMANYANIN SiY ASI 
TAViZLERi 

Paris 24 (ö.R) - Almanyanın Sov-

edilmektedir. kuvvetlerine telmih ederek şöyle diy<>'-
Buna mukabil temin ettiği diplomatik Cc ] k b"" .. hl"k 1 · ... 1ı 

muvaffnkıyet, geçici bir psikolojik men-
faatinden ibaret olmuştur. 

Şansölye Hitler Sovyet Rusya ile an
laşabilmek için Totaliter devletlerin ide
olojilerine esas olan bütün prensipleri 
terk ve inkar etmeğe mecbur kalmıştır. 
Bilhassa, etrafında Japonya, İspanya ve 
Macaristanı toplamış olduğu Antikomin
tern paktını bırakmış oluyor. Filhakika 
paktın en mühim olan dördüncü mad
desi dki ikid tarafından hiç birinin bil
vasıta veya bili vasıta diğer tarafa mü
teveccih bir pakta iştirak etmiyeceğinİ> 
tasrih etmektedir. 

Şüphesiz, Sovyet Rusya da sulh cep
hesine iltihakı kendi kendine menetmiş 
oluyor. Fakat bu meselede takip ettiği 

hatb hareket .ebebile bu, büyük bir fe-

sur o ma , utun te ı e en go...-
almak ve her türlü fedakarlığa katlatı' 
mak şartile gene almanyaya kafa tuta• 
biliriz. 

Le Peuple, nisbcten normal bir de"" 
rede aktedilmiş olması halinde pek 0 

kadar ehemmiyeti olmıyacağ~nı. fakıııt 
Avrupadaki vaziyetin vahametine bakıt" 
rak nazarı dikkate alınması 'muktezi ı;u
lunduğunu söylediği misakı şiddetle ten· 
kid etmektedir. 

B. Blum, Populaire gazetesinde par-

1 · · d · ·sinde amentonun ıçtimaa avetı temennı 

bulunduktan sonra şöyle diyor: 
l ra· Yakında Almanya ile Sovyet er a 

ıında bir misak ak.ti haberi yüzlincterı 
h··k(l· 

tehaddüs eden vaziyet karşısında u . 
metin ittihaz etmiş olduğu hattı hareketi 


