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8-pnuharrlr ve umumi Mp'ipt mlldGıl: 

HAKKI OCAKOt;W 

ABONE ŞERAI 1 
Fuarımızı 

5 Günde 
130.835 kişi gezdi 

Harp olacak mı? 

t'iycıdelerimiz ve topçu.lanmız bir geçit T'e.tminde 

Kahraman ordu 

Barışı kurtarmak için son 
gayret sarfolunuyor 

ün Edirnede çok haşmetli 
bir geçit resmi yaptı 

70 bin kişinin huzurunda ve alay ko!u nizamında 
yapılan geçit resmine 7 piyade fırkası rnakinalı tüfek, 
istihkam, topçu. süvari, motörlü ağır topçu alayları 

ve yüzden fazla tayyaremiz iştirak etti 

26 
Ağustos 
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Ordmaa, kendW için ...- tarihi 
olan 26 Almt-'• arefesinde J'•P· 
bil dWI ~ ıecid resmi, sade
ce ba bapnetli ceçiti ..,.,ederek co
... 70 - Edirnelinin deji1.... t 7 
~ Tiirk'&a ele arasana kabart
....... dlnpnm anettiii buPnk& 
lwwwwauluk içinde....,.._ m Wi
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Tü1k umldan geçid T'eaminde 

&lirne 2S (H,,.,.;J - Biirill Tralıya maneoralarma İflİrak 
J.,. oriıımmn hrin EiirMtl• ya_ofıiı •edil rami -.ine te
_,., eJilnei~ lerec«Ie aaınedi olJa. Geeül ramine -. 
1-alaleyin aaal Mlııime 6aJlandL Yiisclen lala lclyyaremia luıh
• aman -1ı..ı.ünisin '-1röwle oe Ellime ltaıHiiOula Tiirldin 
~ ....,.,,., H lacilıimiyetini molör --'-ri İle ilan .ii~-

BGJla Trakya lıarnanJanı OrBeıaeral Salilı. ErluiıeıhrbiYftiyle 
g~tila. Bana, yedi piyaı/e lırluımaın gftt;İfi talıio etti. Ordu. 
masan 6a a.ın.t oe llatişaın man.zaraaa luır....,.Ja yetmif bin 
aeyird cOffıı oe etralta al/aştan la~ lıopta • .Cecül rami 
aıa_, lıola nisamında J!IPrldı. Piyai/_ela. büuliiilıniJ alır maki
neli tiilenlı alayı1 iatiltfıim, fOJ!Sll alavları, binlace motörlii oa
atalar birbiri arlUWIWlan ıree~ al .... ~. oar ol luiltra
man Tiirlı ord••·· Saleri etralı eanyorda. Hele motörlii aiır 
topewılanmala aiioarilerimisin •eeişi allaılan 1011 1-ldine cı· 
lıarttı. . 
G~d reami dört aaal aiirdü. 
Rami •~dden .anra Mareftll Feozi Caiırıal Muır alreri 

heyeti, ecnebi ataşemiliterler ve miaalirler tereline E'imede 
6ir öiıe siya/eti Nrdi. 
••..aı N _,.mi ~ M.... EJirneffrı l.tan6ala ltare-

lıM ettil.r. - SONU 3 CNcC SAHİFEDE -

Tehlikeler 
Büyüktür 
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Hitlerin tehdidi 
-+-

HAICKI OCAKOCLU Almanyanın sabırı tükenmiş ve 
:?:E=:=.. ... ~= kadehi dolmuştur yani bir damla 

11188nlık adına vikaeltilen bant 
ıtıesajlanna fimdilik kıymet veren b k d h• taş b•ı• 
)oktur. : u a e 1 ıra 1 ır ••• 

Eier büyük devlet merkezlerin- 5 
~ gelen haberlerin samimiyetine ! J •

1 
• B 

1
• 1. • lnanı;;ak lazım gelirse dünyanın, 5 ngı terenın er ın se ırı 

l:orkulan feci Akıbete doğru hızla • 
liirüklendiğinden fiiphe etmemek, draya gıdecek ve akşam 
hattı cihan harbinin başlamasını bir 
aün m*lesi haline getirmek icap Berfin 2S (IJ.R) - /flllİfg, Fraıuıs. Japon. 
eder. ltalyan aelirl#i birbiri ardUICtl hariciye nazırı 

B ndan d la d k. kal ı h Fon RibbentrwJaıe hıuanında Saıuöl~ Hitler 
u 0 yı ır 1 P er eye- taralından lıalial edilmitlerdir. Ba ıririWneler-

eaıtla çarpmakta. dakikadan dakika· ..ı ._ __ , ol • ti . .__ "JıL..!_, • ., 6 _._ ___ ._ 
~ , ,.., ... , ..... L - ' • ... ;n alınmasına intİ· ~·~._!"8"11 da~,~ .,.B Hm·ııvuu•1r;_,::_,!!,~ 

mcmıye e eırııaır. • ı .,. nar ,,...,.ana, nu-
a!:ar olunmaktadır. relrete lıatiyen lıarar oermiş oUaiamı aeıkea 

Vazivettelı:i vahametin bu kadar : bildirmittir ••. Sanaö!Jl4!nİn be:ranatma ııöre Al: 
'fırlığ-ına raimen hizl"f" hütün ümid- ; "!aft aabrı tiilıenmiflil'..,Ktıtje_la J~ar. Yw 

bugün tayyc.re ile Lon
tekrar Berline dönecektir 

Ba aarih tehdide raimen. alaluular malıliller
Je Almanlar taralımlan POlon:vanın alnbetini 
Almanyanın miüldei:vatı iatilıametinde laallet
melı ii.ure bir lıonleraıu to....,._ı · iein Al
manyanın 6ir ,.,.,,_.,. balanacaiı intibaı -oar-
dL Ba iBe66Wn ne netice oer~ l..niis n1a
lam de"'" ir. Alman aiyaai malalilleri IMilis ae
liri B. eoil HenJeraonan ırarm tanar• ile Lon
dra:ytı nlerelı laildimetine isa1aaf oerec.ii H 
aonra ilerlaal s ... ıu.. döneceli bilJirilmelıtedir. L • la ı ld ğu idd" .-:.ı·ı • 6ir daınl.a ona ftıfırmastG lıalı 11elebilır. IQ'in n mış o u ıa cıql emez. • 

&.l41Ul11111ö'l'Wll' : .................................................................................................................................. . 
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B. Ruzvelt 
ltalyaya Gönderdiği Mesajdan Başka 

Hitlere ve Leh Cümhur
reisine de mesaj yolladı 

Ruzveltin teklifi 
1 • Dofrudan Jofru ya müzakere 
2 • Bitaraf bir hakeme müracaat 

llüba ~ -- oJaıa ş.mölYelik -... 

Siyasi müzakereler 
Hitler dün Şansölyelik binasında 
Ribbentrop da hazır bulunduğu hal
de lngiliz, Fransız, Japon ve ltalyan 

sefirlerini davet ederek görüştü 

Harp hazırlığı arttı 
Alman-Sovyet pakb 
................................. ayw_ .... n bona•ada 1181' tlirl8 ••••ele ~••IE edD& 
........ ......, ............ ,.., d1701tu .... 

- YAZISI 1t ma SAYFADA -

Türk - Leh dostluğu 
86.yiJk elçimizin Lelı C'/Jmlaarrei•İne itimat• 

nameaini oermeai çok parlak bir 
tezalılJre oeıile olJa 

V al'IOVB, 25 (A.A) - Polonya ajansı 
bildiriyor : 

Yeni TUrldye büyük elçisi B. Cemal 
Hüsnil Taray, di1n öileden..,,,. Niai
cUmhur B. Moecicld,e Ml11......,...,.ı 

takdim etmlftlr. 
Türkiye büyük elçisi, refakatinde Ri

yueticümhur memurlarından bir zat 

ve bilyük elçilik erktin oldulu halde, 
bir hafif stlvarl krtasmm ortasında ller
liyen bir otomobille lcral ptosuna ha
reket etmiştir. Büyük elçiyi, ptonun 
avlusunda sancaklı bir piyade taburu se

IAmlamıf ve muzika İstikW ID8l'flD1 çal
Dll§tır. 

Y eiıl bUyOk elçi, RiyueticUmhur si
vil ve asker! memurlannm kendisini se
lAmladıldan bir kaç 181onu geçtikten 
sonra ileride hariciye nazırı B. Beck ta
rafından~. 

- IONU ' CMCO 8AB1nDB - ~ lriiilük elçimiz B. Cenıal Hini 



......... 
Sayın Müatahsil, müteyakkız ol 

Ticaret müdürlüğünün 
bağcılara ve palamut ye
tiştirenlere iki tamimi 

Tehlikeler 
1 ~ ŞEHiR HABERLERi, Büyüktür 

Ekmek 
- BAŞTAJtAFI l iNd ~; 
Bu defaki harp faciasının . ~ UG 

Üzüm ve incir satışları o keder müthiş ofacSlktır ki bir ·stı· 
tabnesini tahayyül etmek buoU :O,. 

--../4'-- yenlerin bile, alallar;mı he§lanna 

Fabrikası için Siyasi buhrana rag'-' men T:a~:~:;~~-dün>:ayt(:!i 
h k 

den altüst eden, harp ihtıına ~~ 
Mmtaka Ticaret Müdürlüğü, en mü-ldaha çok para veriyorlar. 3Z1r11 l 3 r t 1 k •• ette giin ve saat meselesi haline ~ 

Na ihraeat maddderimiz arasında ':~ L-~~d~ aizamlara riayet etmekle Belediye ekmek fabrikası ~le sa iŞ ar ço musaı ır ~~~~~-~et ~~DJaJlal.,,,,.. 
alan Uzüm ye Palamut mahsullerinia ~ nrm &en ı .uzaııc:mm arttırmq ve bem me gUl olmaktadır. Hava fabrikası A .acml ,~vıı.u. IJaA.U 
bir ,ekilde bazırlannıaanı temia İçm de yuıd ticaretinin yübelmesine hizmet . ş....., ilanal lun ha gazı .. __..1 olmuıtur. 1_ı,.A . . s· . ......ı. l '--- H--'-~~a ha rl . 1 ınşaaw o ca vagazı u~e- rı~ L F: f • ,;1 • • n_t......_ 1 _.J: ~ ınüatahsili tenvire karar vermı~br. ın e-.~ o aca=nız. "'l'"~ :"Y'l 1 ış er rinde tenüüt n ılacak ve akın bir ih- urR • tanaız an Ofmaaı pi VtJaQad iYi .- ,~n netrO wıan ycuı t!IJ..I 

b-~-' d'" · d 1 t •. tab il . . - 1·- -..:.ı d'I ' y p y ..T lmmJnın llMUJa• mal6mÔUI· s:;.r"" 
'""'~ara, ıgerı c pa .aı:ıu ~m :ı - ve 'YJ ~Vçs~cr 1 crJ.Z:... timalle mette murabbaı 5 kuruşa indi- L l d An Laradan mal.l:.mat ···t·nı·tdı· __ t..., L._.:J::~~--~ ~-- 4 _ _,J ~ 

terine ait olmak üzere ıki tamun hazır- * ril _, ..... :_ ROrf ı an ı - R u ~ Pli'" IU\l.JJPSn WINCI. :Qt:; ~.ıP 1 

d....:ı_:__. eCl!IU.U"'. Af ~--..l"- - ·-.!~ 
lan'IDlf ve alakadarlara •ön ,..;...,~~ir. Palamut ihracatmıo iki eenedeoheri Ondan sonra da fzmırde ~ ek- Dün borsada Uzi1m. ve yemlf Ç8%JIS1D- maralı UriimJerbı tamamı ..ııldı,tı "1zı y.a, manyayı ~~ ~ 
Bu tamiıriler, müstahsili ,..k.mdan alaka- konlıola tabi tutulduiunu biliyorsunuz. mek ihf kaqtlıyacak_ cesamette da incir sahflan normal tekilde cere- fiat yoktur. Dün bazır1arum. Qz.ilm n in- de .eıbett bırakımt, kend..ı ~ biti" 
dar etmesi itibarile aynen yazıyoruz: Bundan maksat yabancı memleketlere b" kı ıykacıf 

0

b
1 

.k . dil kti' yan etmıJtir. incir piyuuı istekli. üzUm cirler parti parti vapurlara yllklmm1J- itlerinden dini çeke.rek ~ ~_:s. ~ 
.. ır e ne a n ac;ı 1nşa e ece r . . ,L--'-~-t-.1: 1.._ı.. izli' _a~•- L_.c.... __ -.:I- ... ~· .,,.-

Sayın Bagcılar: yollanacak palamutları temiz. istenilir bir * pıyasası ~ Bu ~ets - tir. nuJJA mUIJO.nsza ~~uegı ~ 
Bütün s~n~ ü_z:ı~ titriycrek bin bir hale koyarak göndermektir. Geçen iki - - f:e sebep, son :siyul vaziyettir. ilncir 1'r ~· Avnı~ m~~nin • itte'" 

emekle yetıştırd 'inız maluUI aıtı1c mer- .rılm mahsulünü temizleyerek yollama- Şehir o te 1 i mahsulü mevcudu piyasada az olduğu nı yemelerıne seyırcı kalmayı 
dana geldi. Ovalarımızı kaplıyan zlim- mız çok fayd:ılı oldu. Palamutlanmız için mevcud mallar satılmıştır. Incir Evvelki gün Pariste ihzar olunan m"'· demek olur. t1 

rüd bağlanmı.zın iri ve olgun salkımlarla yabancı piyasalarda beğenildi, iyi fiyat- 940 fuarına iDı mahsulünün eyi kcliteler.inde dün öğle- Türk-Fransız ticaret anlaşması hakkında . B~ vaziyet, ~ovyet ~~ya~~· 
süslendi~ini görerek seviniyor ve öğünü- larla sattldL Biliyorsunuz ki, mallarımız lıısmı yetifecelı den sonra 20 paralık bir yükselme kay- henüz şehrimizdeki .allkadarlara maJO- şimdıye kadar takip eyledıgı Pk n· 
yoruz. .Bai bozumu zamanının :ya.klaftJiı ne le.adar çok Ye ne kadar yükaek fiyatla Belediye, Şehir otelinin 940 fuarına dolunmuştur. mat gelmemiştir. Bununla beraber an- kaya aykırı düftii~ gibi ya~n ) e İ!l 
eu sırada •izinle lkontlJDlak isteriz. satılına, bundan hem sizler hem de mem- yetişmesi için şimdiden faaliyete geç- Borsa idaresinden aldığımız malt1ma- l<ı§manın imzası haberi piyasada mils- disini bekliyen büyüJc tehlike eda 

Hepiniz bilirsiniz ki. üzümü kurutup lekct o kadar çok faydalanır. mıştır .. Şehir otelinin p1.ariları Nafıa ve- :ta göre dün piyasaya gelen incirlerin ta- bet bir tesir yapmıştır. Fransa ile iş gö- kendi elile hazırlanması manasına 
alıcının eline teslim etmek. onu bağda Dış paur1aTde palamutlnrımıza Takip kaletince tasdik edilıni§tir. Şehir oteli- :maını satılmıştır. Borsaya 1744 çuval in- ren tüccarlar derhal, oradaki komisyon- gelebilir. • • '9 
yetiştirmek kadar, belki ondan ~aba güç bir çok maddeler .atılıyor. Bunların sa- nin ilk katı ilk teşrin ayında inşa edile- cir satışı tescil cttirilm.i§tir. Dünkü mev- cuları dcHiletiyle faaliyete geçmişlerdir. Almanya ıçm hayat sahası 'rp 
bir iştir. N"x::e baicılar Tardu ki üzümü tıibi olan milletler. bizim müşterilerimizi cekür .. Diğer katlan da peyderpey ek- rudat 800 çuvaldı. Mallar tamamen ku- Uzilm ve incirin takas mevzuuna gir- cephesinde değildir. Almanva "' 
kunıtmasını ve hazırlamasın.ı iyi bilme- elimizden almak, kendi mallannı satmak siltmeye çıkarılacaktır. rumadığı için mevrudat azdır. Piyasa, diği hakkında Ticaret vekilinin te~ira- lonyayı ortadan 'kaldırmak, Ro~ 
diklerinden zarara uğramaktadırlar.. için çok çalışmaktadırlar. Bunun için -*- ancak Pazartesi günü hararetlenecektir. tı bilhassa müstahsiller arasında bil- yayı çiğnemek, Ukranyayı ele geçı 
Cümhuriyet Hüldimeti. bağcının ve do- biz de mallamnızı. altcılara. emsali mad· • • h • Dün borsada 2127 çuval üzüm satıl- yük bir sevinç uyandırmıştır. Dün yap- mek, Karaderiize inmek davası pe-
layısilc memleketin bu ziyaını önlemek delerden daima iyi, daima üstün tanıt- Uç şe Jf mıştır. Fiatlerin esaslı bir değişiklik gös- tığımız :tahkikata nazaran bu hususta findedir. edi· 
içia nizamlar koydu. Apğıda gö.terilen mağa çallf!llalıyız. Hükümet bu mabat termcsinc şimdilik intizar edilemez. henUz mmtaka ticaret müdürlüğüne. Böyle bir davanın harpsiz elde le· 
bu nizamlara uymakla hem ceza görmek- için büyült fedakarlıtdara katlanıyor. Su G .. r ınb aJ Dün 7 numara üztlm 8,50 kuruş, 8 takas heyetine Cümhuriyet merkez ban- lebilmceine imkan yoktur. Bu ta 
ten kendinizi koruyacak ve hem de mah- arada sizlere düşen vazifeler de vardır U ~f alJalı arına numara 9,25 kuruş, 9 numara 10,25 ku- kasına tebligat yapılmamıştır. Ticaret dirrte harp muhakkak olacaktır. 
aulünüzü daba yüksek fiatla satmıı ola- ki burada hatırlatmayı faydalı görü- lnıgiin IHqlanıyOP . ruş, 10 numara 12 "kuruştan muamele müdürlUğü, tüc~rların isteğini üzerine Bir dakikalık bir ihtimalle Alr1'811

; 
cabıım:: yona:: Bu akşam saat 17 de fuar .saha.smdaki görmüştür. Pjyasaya gelen 11ve12 nu- keyfiyet! dün Vek~letten sormuştur. yanın lıarbı bzandığanı tasa~~ 

1 - Eğer üzümü kağıt. bez nya tal.- 1 - Memlekete büyük kazanç geti- açık bava tiyatrosunda Uç tehir g{İre1 edersek Sovvet Rusvava kar!lı -~"; 
ta üzerinde kurutamıyacaksanız,, 8ergi ren palamut ağaçlarını talı. etmeyi- takımlan arasında temsill müsabakalara Yenı· Barem kanununa .. cadcle açmakla ;şe ba.shyan. iknua 
~rinizi taşsız ve temiz toprakla •van- na. np ~lanacaktır. İstanbul ve Ankara gü- gore mevkiine geldi~i ~ündenberi A11f;': 
ln1f olarak haxuiayınız. 2 - :Palamutluı zamarunda. rufuz- reşçileri bu müsabakalar için :bazırlıkh panın Komünizme karsı kaleci1i~ıfll 

2 - Ozümleri .ermeden önce çüruk. lapnadan. toplayınız. bulunduğundan iyi neticeler almamn.a ı • • ı A • • •• vaotı~nı söyliyen, nutuklarında J(o; 
yamk Te ezile taneleri ayıklamayı unut- 3 -Malın içine la70\. toprağın 'Vedi- intizar olunabilir. zmır vı ay etının zam go- münizme at~ pilt!lcüren, niharek. 
maymız. ~er yabanca maddelerin hnpn.uma mey- G~ mUsabak:alarma yamı ve pa- Antilrnmintern paktını hazırlarn~ 

3 - Ozümll iyice kıırutmadan Rrgi- dan vermeyiniz. Eğer elinizde olmadan zart.esi günlc.ıi ayni saatte devam olwıa- d h • ı • 1 !JUretile kf"ndisine müttefikler tern~ 
den kaldınnayma:. kanpraa ayıklamadan pazara getirme· caktır. EğeT güreşçilerin kat'l neticesi ren a J tye memur arı ~vliyen Hitlerin karsısında Sov,·e 

,,_ O - ı . '~'-'' alt 1.. • • ........ ,,, ... _; günü alınamazsa salı günü de R ek "d 1 · "k bakı"""dafl ., - zum en ~u ÇUT ara ıııo.O)'ma- yınız. it'~- usyanın ger t eo 01ı '" 
yımz. 4 - Malları. sergi yerlerini iyice te· mtısabakalara devam olunacaktır. Barem kanunu mucibince vilayetler lan 15 ve 10 lira, nlifus mUdüriinün ma- ve ~erek toprak müdafaa::ıı nokta• 

S - Oiiimleri çuvallara koyark~ el- miilediltten .anra acrüüz. Bir hafta sonra İstanbul, İzmir, Arika- ve kaymaknmlıklarla nahiye müdürlük- :aşı 30 lira, nüfus katiplerinden birinin sın<lan vaziyeti ne olacaktır} 
lı:ım çöplerini tamamile ay:ıklaymn: ve 5 - Palamutlan kuru yerlerde muha- ra muhtclitlerl arasında futbol müsaba- leri nrasında bazı derece tebeddülleri maaşı 15, diğeri 10 lira- hulcuk mUdürU- Biz her ne şekilde olursa otsu; 
aralanna dıprdan yabancı maddelerin faza ederek ıalanmalanna veya nemlen- kalanna baŞlanacaktır. olınuŞtur, nün maaşı 50 lira, hukuk katiplerinin Sovyetlerin böyle bir akıbeti keJl 

1 

kanpnuına meydan YermeyÜÜ%. mclerine meydan bırokmayıruz. -•- Evvelce mevcut yedinci dereceden maaşları 15ve10 lira, daire müdürünün ellerile hazırlamalarını akıl ve iz'al' 
6 - Ozüm ÇUYA0annın yüz kilodan 6 - Tımaiı döicnlc değil tokmalda Gayri sıhhi mülessese- 55, 8 inci dereceden 4s. 9 uncu derece- ~ı 20 lira, .seferberlik müdürünUn ,aJ>;bi olanlar kabul edemezler. • 

fazla gdme.i ,....ktır. Elinizdeki çun.I· dümiriinfu:. lerin c:iv8l'Jllcla mesken den 40 liralık Uç sınıf kaymakamlığa maaşı 60 lira, seferberlik memurunun Baltık devletlerini her han~ ~r 
lar bG,;ibe aiıZ1amu içeriye büke.rdt 1 - Tırnağa, taı toprak ve diğer ya- yapılmıyacak- mukabil 9 uncu ~en 40, se1dzincl maaşı 30 lira, aeferberlik kitıöinin. maa- tecavüze karşı, Baltık milletler!"~ 
kulak yapam. bana maddelerin kanpnanıaa için döğ- Slhhat vekaletinden gelen bir tamım- dereceden 50• yedın':' dereceden 6~· al- ~ı 20 lira, maiyet memurunun maqı 10 muhalefetlerine rağmen, garantı aJ 

7 - 8ettcA fazla cana1ı Ülıt Ülıte koy- me itini temiz yerlerde yaptım. de, kanun! hükme uygun olarak mes- tı~eı dereceden 'lO liralık olmak lU.ere lira, vilayet milmeyyizlnln ficreti 30 lira hna almak noktaamda isıar edellı 
hl~ n çvnl1ana bJdml• iodin1- Buıllan billile yapanarırı: piyasaya ken1erden uzak yerlerde açılmasına mü- do~ sınıf !:!ıil 0;;:n:~hrda 

40 
!"- olın~. Gelen kadro 10 aylıktır. Yal- Almanyaya hemhudut olmamak c#' 

tnesinde kanca ve çengel kullanmayınız. gönderdiğiniz mallar temiz. beğenilir, saade edilen birinci sınıf gayri sıhhi mü- me evv um ro 1 mz ficretler 9 aYtık olarak ge1-;~-. relerini araştıran Rusyanın bu pakbtt .. 
ralık 126 adet 45 liralık, 114 adet 55 li- U.UOJı..LL k 

8 - Satılmak üzere Borsaya getirilen göz alıcı otur ve yu°ksek fiatla sahhr. esseselerin civarlannda ve bazı mahal- Çandarlı nahiye müdürü B. Mefahir la Almanyaya şark ve şar ı cenı.ı 
ralık, 138 adet kaymakmalı~a 'karşı 40 ., ~ 

lizümler, alakadar memurlarca gözden Sizler de sarfcttiğiniz emeğin karşılığını ferde sonradan evler ve insanların nar liralık 
181 

adet 
50 

liralık 114 adet. 60 Bchlüldilin maaşı 25 liradan 35 liraya hudutlarında tam bir serbestue ,,.-
geçirilecek ve çöplü. tatlı veya diier ,.a- bıılduğımuz gibi difoya piyasalarında metine mahsus binalar ya-ldığı bildi- ' çıxanl~tır. Ka~ıyaka nahiyesi mUdü- nişleme imkan ve haklarını ta~JJllS" 

'ki~ liralık 75 adet, 70 liralık 8 adet kadro 
bancı maddelerle karışık, iyi kurutulma- daima ünlü olan mahsullerimiz bir kat rilmic>+ı... 1__ aka k d ril B. Macid Öngcn, Akıncılar nahiyesi sına. ihtimal veremeviz. 

li.... verilmiştir. Bu gebep\e -ym m a - • 
tnı,. ıslatılmı~ oldukları anlaşılırsa sahl- daha ~öhret kazanmış o1ur. Hepinize ha- Umunıl hıfz.us1hha '.kanununa aykın rolannın it.asında kıdem nauın dikkate ıııUdüril B. Raif At.akul. DavutJaT nahi- Muhakkak bu p:tktın gizli kıSJ~ 
malttan ıJıkomılacağl gibi ulıibi de ce- ,,rı, ~ler ve iyi allfYeJ"işler dileriz. olan bu gı·bi meskenlerin insaSJna bun- yesi mUdürll B . Osman Tulga 'Ve Kızıl- lan olması ve Alm:myamn teca,•ilt m :ır- alınmı~lır. 1 
zalandınlacaktır. v--- dan böyle milsaade edilmly~ gibi, Vali B. Ethem Aykuln kadrodaki ma- bahçe nahiyesi müdürU B. Enver Saat- hadlerini nereye k c- dar götürebi ece--

Aziz bağcılar: Hük&metim.izio, üzüm- ak f ı a inşa edilen binalann da mesken ittiha- aşı 125 lira, muavini B. Emin Refik Kı- çmm maaşları otuzar liraya çıkarılmış- iine dair Sovyet R usyava teınifıat 
ler için koyduğu bu nizamlar hep sizin ) r zına mibaade edilmiyecektir. rışm me~ı 80 lira, mektupçu B. Avnl tır. Cumaovası, Buca, Kınık ve yeni vermis bulunması icap eaer. 
ıaenfaatinir içindir. Biliyonıonuz ki, J'Ur· """"""-•'\- Oranın ma~ 40 lira, tahrirat mum--- Fo~ nılhiye mlidilrleri de um görmü§- Akıl ve mantıkla başka türlü roii· 
dumuza milyonlarcı. lira getire:a çetciT- Umum müdürü dün yizinin maaşı 20 Ura, tahrirat klb'bl~tn lerdir. tal~a yürütmeğe imkan yoktur. 
deksiz kuru Ozümü bizde11 b&Jka mem- tetkikle"'de bulundu Cu maovasında maflil 15 lira. diğer katibin maaşı 10 11- Evvelce .kadrolan 17,50 lira olan da- Bu takdirde Almanvanın bu pa~t 
lelcetler de ıyetiştirmekte ve bize rekabet •-~•-___ ,.._ ....._ ra, evrak memurunun mJll!>cıı 1.5 lira, ev- biliye memur1arına '20 liralık kadro ve- ile yani ideoloiik muhasamayt bıt 

Ankaradan şehrimize gelen Vakıflar .._. ..... ....-.... ....... .,... ··~ k 1 e1· 
etmektedirler. Onlat' ümmlerinift temiz. 11e__. ı.-•-..a- rak katibinin maacı 10 lira, üç idare he- r~, lG fua alanların kadroları on be- mütarekeye Wlama ıureti e pr • 

umum müdürü bny Fahri Kiper dün ge- .. .-... IUNDUM ,.. k 1 c1 rııı 
parlak ve kusursuz olmasına itina ediyor yeti a-za!'!mda biri 90, diğeri 80, dçüncllsU. ~ :indirilrniftir. Bu gibiler, kıdemlerini tijini urtarmağa <;a ~tığını, ıı e 
<re biz.im &zümlerimizin temiz olınadığl- cemi ~~~fl~-pad vykaonlmuna gidcretkika~ saat ybir- .. ;;;::a ov~ bağlı ~~~~ 70 lira, idare heyeti katiplerinin maaş- , ikmal edince tekrar 16 lira alacaklardır. tecaviiz paktını istismar ederelı:: hat1' 

·ı · ·· 1~ il k- ··ı " \.Wnle -..ı ar ıı ve tc tta u- u sergısının yanı ~ t hd"d" lt ela h" 1 D nzig nı ı erı tıurereıt ma arımızı otu ,.me e, 
1 

.. r.t ... r..+ii Cesedin . • iması e ı ı a ın ıç o mazaa a 
ü ·ı . . . 1 .. ı ı o·· unınuştur. gor ........ ~~ - §1.Şmış o ve BİR TAYIN. V h . . . h 11 w t w t h • t:yle· m fterı erımaı a maga Çil ışıyor ar. un- v kıfl •. d .. .. d- bah taaffune "--·laması Ü .• ..:1 ··ıdu l a a p ışını a e ueraş ıeını a m.ın. . 

. . . . . a ar umum mu uru un sa er- ,~ , ç gun evv~ o - İ k d ha kJ k 1 b 1 
yanın en nef11 mahsutlernu ,-etıJtiren kend -1-·flar ""d" .. B Esa Sc ]j v::-r~ .:1--- -1..ft-tdotP zmir tapu sicil müdürlüğüne tapu me. a a a ya ın ge e ı ır. -

d • . . k L en VaJU mu uru . t rez gı.ıuu meyu.ıuıil ~"'"li'_. İ Daha k b" t"b" 1 H"tl yeıı• yur amuzun ticf1Tetını onımaıı;: ve onu • . umum müdürlüğU müciiranından B. O&- zmlre antrenör olu•or açı ır a ır e 1 er . 
g .tfkç .1 .1 tm k • . c·· h . H '" ile birlikte Gazi bulvannda, İsmet paşa Yapılan :tahkikatta cesedin., Eşrefpaşa- n~: ... ;_ t1 b" M" 'h . . t k ure• 

ı ı e ı en e e ıçın um urıyet u- İ d 60 1 d p 1 . l man tayin cd~.;.. iz.mk· kında tanıdı Al h V: ır unı mucızesı yara ma s 
k&meti ltanunla.r kararak m.all bulvnrmda, Bir.inci ve kinci kordonda- a oturan yaş arın a· o ata aıt o - s·r lı Z J:ıaırı;nta U fı'a ın ya n ğı tay .a- tile Danzig'i ete S?ec;irmek, tahakktY 
kontrol altına aliJ~ .Simdi ihraç:;:;;; ld. ~üyük Vakıflar al:aratııu tetkik. et- duğu anlaşılmıştır. v ~ : Ort"Z rihall . ~ ~I babın Beden Terbiyesi genel direktörlü- ku zor istila hayalleı-inden bir rnüd• 

-mı . . . - . . . mi.p.ir. Büibara ~ mevkiinc Bu adamda kalp hastalıgı vardır. Ken- . aY_~ ~ın :d t ~ K esınmahall . ~ ğüniln tasvibiyle 165 lira maafla İzmir det için daha vaz geçmek yoluna "ir• 
üzu ~ numaralan. tcı:oizlikle.rı. gıetirilerek orada Vakıflar idaresi tara- d.isi Dere köyünde Mustafa ve Ali adla- yın og u ev e • urt esın- bölgesi futbol antrenörlüğüne tayin edi- · b 1 bT · 
t51a1' olUJ> o madı1dan \utu ve torbalan f d . ıt· ·1 L~1 •• d . il nnda iki ı.:.-· • .. .. il . . bek den Hacer Erkutla evlenmek tlzere ka- lcceM L-'bcr verilme'.....__dir. mış u una ı ır. . .. ıu-"' 
b

. L<• , _ 1 d.l k ın an m.,,c;a e ırı en .wu goz en geç.ır - ~ırun uzum serg erını - 6 • nil .11.re f l t k rt _ ı_ yo 1,,.... 
ırer vırer ııo.ontro e ı me te ve uyguı:ı- mi..+' B Fahr' Ki G . b 1 d lemekte "di. Kal kt . den "ld'.ğ" çınnış ve suçlular adliyeye verilmiftir- ş yanız pres ııı u armCü. 
~ iş yapan tüccarlara ağır cezalar ven1- .. ~.ır. · ı per azı u varın a- 1 

• p se esm 0 u u ..-·z dökülürse milyonlarca insanın caııı" 
.mekteclit. Hiikümet. iİfİoe iyi bakmıyan ki büyilk aı:58 tretuvarlariyle Çatalkaya anlaşılarak deiııine ruhsat verilmi§tir. .. ....................... :............... • • nı ve koskoca bir medeniyeti kurtar· 

'Feya hile yapmak İ8ti)-ea bazı dikkate hanının yeniden açıl~ caddeye .nazır • -*- . E Gelenler' Gidenleri oıu·· m mak bahasına belki Almanyayı tat· 
tretuvarlarının dcrtıaı rn~asını ten.sıp ey Dır e.,.•mealn •~.ı!..... ····································· .... \J ~e kötü huYlu kimseler yüzünden malla- -Y - .-• ~P&8aa Eskite!Ur mebusu bay İzzet Enıkan FA- min edici ve Polonyayı koruYo' 

nmızın fena tanınmasına artık müsaade lemi§tir. Bergamanın Turan1ı bölgesine bağb kişehirdcn, Maliye müfettişlerinden B. lmıirm bnnııınş ınanifıdara tüc- bir hal çaresi bulmak mümkün olıd'· 
etıai7or. Onun için .izden :mal alaa liic- B . Fahri Kiper dün vilayete gi~ Bozköy eğibneni B. Mustafanın ailevi Abdulkadir 1stanbu1dan, Ec1.irne Ticaret ca~lanndan bay Osma~ Tata:i d~~ Bu takdirde Almanya ile So~t 
carlar, alacaklan üzümlerin kusursuz ol- vali B. Ethem Aykutu makamın~ zı: mazeretinden dolayı vaki istifası maa- od üI tt' . b Me t Edim d ,,.-.ıoah saat 11 raddclerınde gozlerınıl Rusya arasında yapılan paktı barış 
masına dikkat ediyor ve böyle maDara k-tte bulunmuftur. Vakıflar ıdaresı rü vekaletince kabul edilmiftir. l'~:u e k:m:~mı ~ Salaı:~ , · b...y.ta yummUJtur.. ~ehine bir hareket olarak kabul eY' 

o : x;;r;;;;;;:--· .,;=ıe-1d_::_::_yapbracak- Kfu! ~7ı:~"!'.;!~ı;:=ğlu is- l==~:.:,::ı ı:.: ~:.: 1G.:;:;:::ü.:ııı.:~ Bni olarak ~-
1 iz mir vilayetine F u ARDA taribula, Konya mebusu B. Galip Gün- ::m kal~a~rlstanda lini değiştirmiş Ye hu anla.şma ~ Kavak hdere tekin Konyaya, Afyon mebusu B. Cemal : mnarbima . ıeldir.. dar menfaatleri birbirine zıd ve 

Yeni gÖÇIDenler • Akçen Hata a İz.mir meb B. Rahmi Merhum hayıroi<ı~er hır zattı.. Kay- imkAnSIZ iki memleket arasmd.a fB. 
Şarabını aeJecektir- İstanbul Belediyesi Köken ÖA...:ı:. Adli ı;.affi .. i '--- hı bütü.n ailesiyle birlikte muhitine oılmıştır ki insana bu mevzuda ıııii" 

e ~e. ye m ... ___. 'UA3 .... _ d · L!- •~-·· l k · k"' l b- ' __ .,.. 
~lllMdm-•.. Bu sene İzmir mıntcı';asma kaç IÖV- Mazhar Özel F ·bni 1 rdir ı - erıa 8U' --=-ur yaratmıştır. ta aa yürütme ım an arını ~ 
.._ -- ~eht"r Tt'yatro•u oçaya gı ş e . ·~.AIJ«'r• ta zorluk --1-iyorlar. • PoJ• u : 1, Benlrpw pawıwww' rnen ailesi geleceği henih tasrih edılmiş ~1 6 , .., y;A n1'Y 

Wtifiii EYbf ra.,, .. kaqıa. değildir. Fakat hazırlıklara devam olun- E.n doiru hareket hadiselerini J 
KaYBldıdere .......... mald.t<lır. Gelecek göçmenler Urla b- şahru beklemek. ainir1ere hakiın ° · 

KD!DAL'ft : keles!nde bq süıı sıhhi mürakabeye t1- SAA2' 21.JO DA Cuma rtesı· .. .. d . . b mak. soğuk kanlılığı elden bırakıı>"· •a1nz .,.,,._ • ._...._._ bi tutulduktan ~nra maham müretıeı>- Bı·r Muhası"p gunun en ıtı arcn maktu. 
AI.SANCAK;--.,..-.. ~ lerine Rvkedilecelderdir. Hjç bir hakikatin gizli kalabiJııat:. 
•~ .Romanya ve Bulgaristanda.ıı gt;çme.n A ş h• G • d sine imle.an yoktur. unH:• IHılılıallyealnde)\ ranıyor e ır a,. Hadiselerin seyri çok yakın gi.iO" 

ALSANCAK: nakliyatına bu hafta bqlanacakt.u'- NA- zınosun a lerde hakikatleri gözlerimiz öııiiııe 
.__ zım vapuru Varnaya gitmiştir ve mem-
.-816W"' aontraıde.. leketlmize 2000 kadar göçmen getire- v d. 4 J koyacakbr. . 

A&AYINIZ ! cek B AOme ı perue Tekrar ediyoruz. Harp tehlikeJI 

- CEu _.. 8 _.. .._. tir. u sene Romanyada.ıı 1200, Bul- H k h d b k F'-L-t bd nar,..,.., - . dan 3400 ~:...:1--ktir er a şam er zaman an üvü tür. a.ır.o 
Kavakhdere Şuap Fabrikası ~ ila t.iıı göçmen gew~ .· : DİKKAT : Ti.t'*0 Serp WQ'llllD şeye rağmen Sulh ümidleri taınaote" 

ANKARA j len göç;e:;in = :e;d~r:; artra~nwWır- IJOZIJ[, DA.lfS VE v AR'.l'BTE NVMA.1141.ARI- kaybolmu, larzedi]emez. 
(1782) tir E b ~.:ı - ko ha ih. .Hak.kımızdan ve kuvvetiroizclecJJ1 

'.:.a~7~cnn, A .. V, llguay, ŞWD yvanatı Ü• • •n C 
-....... - çl P" ,j!fJ emin olarak tam bir emniyet ıçı 

ya an yerine getirilmiştir. .,.. hadiselerin inkişafını bekliyebilirit· 

- - - - --------- -----~......-.__.. 
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Dolmabahçe sarayında Talebelerine 
Yurda dönmeleri için 
harcirahları 
gönderildi-

. 
• • • 

Milli Şefin riyasetinde Başvekil ve 
vekiller uzun bir toplantı yaptılar 

!stanbuI, 25 (Hususi) - Almanya-. 
daki stajiyerlerle talebelerimize: . . 

: memlekete dönmeleri için harcirah- : 

lstanbul 25 (Telefonla) - Reisicüm· 
hur Milli Şef lımet lnönü bugün llfllllla 
ladar Filoryada deniz köıkünde meıgul 
•lnıupar, Uf'llll saat on yediye çeyrek 
lala maiyyeti erkeni ile birlikte otomo
lıillerle Filoryadan hareket ederek Dol· 
llıabahçe oarayıru teırif eylemiflerdir. 

vekili Faik Ö:ttrak, Nafıa vekili General geç olmasından tevaiki mümkün olama-

~ ları gönderildi.. 5 
: Almanyanın muhtelif şehirlerinde: 
: ve Berlinde bulunan talebelerimizle S 
E stajiye-rlerimizin sayısının üç bin ka- S 
: dar olduğu tahmin olunuyor.. S 

Milli Şefin muvasal&tlerinden bet da· 
~ sonra baıvekil Refik Saydam, ha
Iİtiye vekili Şükrü Saraçoilu, dahiliye 

Fuat Cebesoy, vali ve belediye reisi Lüt

fü Kırdar da Dolmabahçe sarayına gel· 

~!erdir. 

Baıvekil ve vekiller ıarayda Reiıicüm

hur ismet lnönünün nezdinde bir top

lantı yapmıpardır. 

Bu toplantıya Mareıal Çakmağın da 
iftiralı: eylediği ıöyleniyorsa da vaktin 

mıştır. 

Toplantı geç vakte kadar devam ey
lemif, Milli Şef saraydan ayrddıktan son
ra tekrar Filoryadaki deniz köşküne av
det buyurmuılardır. 

Milli Şef, BS§vekil ve tehrimizde bu
lunmakta olan bütün vekillerin yarın ak
pm {bu aqam) Ankaraya hareket et
meleri büyük bir ihtimal dahilindedir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Atatürk~ün 

Almanya Polonya hududu
na boyna asker sevkediyor 

---tr
Olümünün yddönümü 
münasebetiyle çakarı· 
lacak posta pulları 
Ankara, 25 (Telefonla) - Posta ve 

Telgraf idaresi Ebedt Şef Atatürkün 
ölümünün yıldönümünde satışa konul
mak üzere bir seri pul hazırlanmaktadır. 
Pulların üzerinde Atatürkün muhtelif 
resimleri ve Ankarada ikamet ettiği is
tasyon binası vesair hatıraları vardır. 

-*-
Berlinde hava taarruzuna karşı çatı 

ve taraçalara toplar yerleştirildi · 

Zirat vekili Mos .. 
kovaya gidecek 
Ankara, 25 (Telefonla) - Ziraat ser

gisi münasebetiyle Moskovaya davet 
edilmiş bulunan Ziraat veld]jmjzjn ya
kında Sovyet Ru.syaya gitmesi muhte
meldir .. 

Londra 25 (Ö.R) - Alman kaynağı
llın bildirdiğine göre Polonya hududun
toplanan Alman kuvvetleri 20 fırkadır. 
Bu rakamın hakikatin dununda olduğu 
tahmin ediliyor. Yukarı Renanyada bü
tün erkekler silah altındadır. Belçika ve 
Lüksenburg hudutlarında büyük faali
yet vardır. Alman hava ordu.su erkfuıı 

harbiyesi Berlinden civardaki bir tayya
re karargMıına nakledilmiştir. Berlin 
çatıları ve traçalan üzerinde tayyare 
defi topları ve bataryalar yerleştirilmiş
tir. 

Alman gazeteleri, bükümetin emriyle, 
Polonyadaki askeri hazırlıkların şimdi 
taarruz! bir mahiyet aldığını iddia edi
liyor. 

Polonya salahiyetli mahfilleri bu neş
riyatı bir tahrik addediyorlar. Almarda
rın maksadı Danzig hükümeti gergi.nli
artıracak mahiyette askeri tedbirler it
tihazına sevketmektir. Danzig üzerine 
Ani bir hücum rivayeti esassızdır. Ecne
bi mehafil de bunu Alınan propaganda
sının, harp çıktığı takdirde mesuliyeti 
öte tarafa yüuletmeğe matuf bir manev
rası tel§kki ediyor. 

cŞlzdig Holştayn> isimli Alman kru
vazörü Danzige varmıştır. Danzig hükü
meti Benzin depolarının muhafazası em
rini vermiştir. Hususi otomobllerin sey
til seferine nihayet verilmiştir. 

Londra 25 (ö.R) - Polonya ve Dan
ıig arasındaki gümrük müzakereleri ke
silmiştir. Serbest şehirde bir çok Polon
ya memurları propaganda itlıamiyle tev
kif edilmiştir. Polonya kaynağından öğ
renildiğine göre bazı Alman bombardı
man tayyareleri hududu geçmişlerse de 
Polonya tayyareleri tarafından yere in-
meğe mecbur edilmişlerdir. · 

Bir Alman müfrezesi Katoviç civarın
da hududu geçerek Leh gümrüğüne ait 
bir binaya ateş etmiştir. Varşova beledi
yesi şehir etrafında siperler kazmak için 
ahaliyi gönüllü hizmete davet etmiştir. 
Varşovada ahali sükfuıeti muhafaza et
mektedir. 

Londra 25 (ö.R) - Bazı liınardar ve 

deniz geçitleri seyrüsefere kapanmJ§tır. 
Fransada hududa doğru askeri trenler 
birbirini takip etmektedir. 

Londra 25 (ö.R) - Ingilterede mü
temmim müdafaa tedbirleri devam edi
yor. Polis ihtiyat kuvvetlerinden 3000 
kişi çağırılmıştır. Bazı vapurların uzak 
seyahatler için hareketi talik edilmiştir. 
Almanyaya kömür sevkiyatı tamamiyle 
kesilmiştir. 

H1TLER DANZtG HAKKINDA KA
RARINI VERMtŞ 

Berlin 24 (A.A) - Saat 22 olduğu 
halde Hitler saat 19 danberi başlıca me
sai arkadaşlariyle ve askeri rüesa ile 
müzakere halindedir. 

Hakim olan kanaat şudur ki, Alınan
yarun Polonya hakkındaki kararı veril
miş bulunuyor. Ve bu karar belki de 
tatbik edilmek üzeredir. 
ALMAN - LEH HUDUDUNDA MO

SADEl\1ELER BAŞLADI 
Varşova 24 (A.A) - Bugün yukarı 

Silezyada ayrı ayrı iki noktada iki mü
him hudut hMisesi olmuştur. 
Alınan müfrezeleri kasten Polonya 

topraklarına girmişler ve vukubulan 
müsademe neticesinde yaralılarını bera
ber alarak çekilmişlerdir. 

Hindenburg 24 (A.A) - Dün gece 
Alınan - Polonya hududunda Makosc
hav civarında vahim bir hudut hadisesi 
olmuştur. Polonya hudut muhafızları 

devriye gezerken Alınan topraklarına 
ginnişlerdir. Alınan muhafızlarının Po
lonya topraklarına dönmeleri hakkında
ki emrine itaat etmediklerinden Üzerle
rine ateş edilmiştir. Polonyalılar muka
bele eylediklerinden iki taraf arasında 
ateş teatisi olmuştur. Alman toprakla
rında bulunan bir Polonyalı asker yara
lanmış ve hastaneye kaldırılmıştır. Bir 
Alınan askeri de ağır surette yaralanmış.. 
tır. 

POLONYADA ALMAN GAZETE
CİSİ KALMADI 
Varşova, 24 (.A) - Polonyadaki son 

Alman gazetecisi de bu akşam Varşova
dan hareket etmiştir. 

Kahraman ordu 
Dün Edirnede çok 

geçi t • 
resmı 

haşmetli 

yaptı 

bir 

İNGİLİZ, FRANSIZ GAZETECİLE
Rİ DE BERLİNİ TERKEDİYORLAR 
Beı·lin 24 (A.A) - Bütün Ingiliz ve 

Fransız gazete muhabirleri bu akşam 
Almanyadan ayrılmıştır. 

FRANSADA HAZIRLIKLAR 
Paris, 24 (A.A) - Resmi gazete, mil

li müdafaa için çalışan bütün müessese
lere cihet askeriyece vazıyet edilmesi 
hususunda yann bir emirname neşrede
cektir. 
POLONYADA ELI SILAH TUTAN 

LARI DAVET .. 
Danzig, 24 (A.A) - Gdyniadaki eli 

silah tutan bütün erkekler askere alm
mı~tır. Keza Danzigde bulunup ta res
ınt ikrunetg&lılan Gdyniada bulunanlar 
da çağırılmışlardır. 

Polonya askeri makamlan bugün bü
tün otomobillere vazıyet etmiştir. 

LONDRA BORSASINDA 
MUMELELER YASAK 
Londra, 24 (A.A) - Borsada hükü

met ve resmi müessesata ait esham ve 
tahvilat üzerinde bilcümle muameleler 
yasak edilmiştir. 

-*-iş Bankası 
Küçük hesa plar piyma
gosund a izmirden 
kazananlar 
Ankara 25 (Hususi) - iş bankasının 

16 ıncı yd dönümü münasebetile küçük 
tasarruf hesaplan arasında tertip edilen 
ikramiye keşidesinde lzmirden 23223 
hesap numaralı Reşad, 21076 Yuıuf, 

19875 Sara, 22859 Sabriye yüzer lira 
kazanmışlardır. 

Bunlardan başka 2 5 talil iye ellişer ve 
5 O talil iye de yirmi beter lira isabet et· 

mi~tir. 

-*-ltal,ya 
Yeniden ik~ ~~ daha 
silah altına ~ağırdı 
Roma, 25 (Ö.R) - Romada neşredi

len resmt bir tebliğde ihtiyat tedbiri 
olarak daha iki sınıf ihtiyatın sillıh altı
na çağırıldığı bildirilmektedh:. 

Fransız Başvekili 

san ın kat'i 

Paris, 25 (Ö.R) - Daladiyenin Lelıis- başlamışlardır. 
taru müdafaa hususunda Fransarun kat11 Paris, 25 (Ö.R) - Hükümetin tavsi
azmini bildiren nutkundan sonra harici- 1 yesiyle bir çok ihtiyarlar ve kadınlar 

ye komisyonu toplanmış ve Alman-Sov- ! Paristen garbe ve memleketin iç taraf
yet paktı hakkında müzakerelerde bu- 1 larına doğru hareket etmişlerdir. 
lunmuştur. Komisyon reisi B. Mistler Londra, 25 (Ö.R) - Hükümete fev
bu paktın diğer mümasil paktlar hilafı- kalade salahiyet veren kanun Uiyihası 
na olarak akit1erden birinin diğer bir Avam ve Lordlar kamaraları tarafından 

öevlete karşı taarruzu halinde feshedi-; dün ak.ş~ ~abu! ve kral tarafından tas
lebileceği hakkında ihtiraz! bir kaydı dik edilmıştir. Avam kamarası perşem
muhtevi olmadığını göstermiş ve Alman-I beye talik olunmuştur. Bru,vekil bunun
yanın askeri bir hareketi halinde de la beraber harp halinde meclisin daha 
Rusyanın bitaraf kalacağını gösterdiğini ı e"."e.l içtimaa davet edileceğim bildir-

bildirmiştir. Binaenaleyh bu paktın İn- 1. m•:;n-:· 25 (ÖR) _ F ansız -.._, kili 
·1 Fr il üzak' 1 . d arıs, . r ~ve 

gıtere ve ansa em ereenn e- B D 1 di b .. t 22d d da . . . . • . . aa ye ugunsaa e ra yo 
vamıyle telifı imkansızdı .. B. Mistler ne- Fr mili . dün hita 
. İn . ansız etine ve yaya p eden 

tice olarak bu paktın Fransa ve gılte- b' uk . d tıniştir. 
. taahh"'tl . Ü dan d . ır nut ıra e . 

reyı u erıni a mene emıye- N tk h ti İngiliz" başvekili ...... 1 .. uunanaaan 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - ' safeden uçarak geçtiler. - <egını soy emiştır. Çemberlayn ile hariciye nazın Halifak-

1 Halkın candan alkışlan motör gürül- Komünist mümessili Peri komünistle- sın sözlerini teyit mahiyetindedir. 
Edirne, 25 (Husu.si muhabirimizden)- tül . 1 k d T 1 d rin milli müdafaaya ihtirazsız iştirak et- Daladiye her şeyden evvel sulhun lü-

Geçit resmi sahasının iki tarafı köylü erıy e arışıyor u. ayyare er en tiki · · ·· 1 ·ştir G bah Fi 
. . ' ' sonra kumanda heyeti ve erkanıharbiye- erıru soy emı ·· rum ve an- zumu ve sulhu kurtarmak için beşeri 

§ehırli, kadın, erkek, çoc".1< her sınıf ]er geçti .. Bando tribünlerin karşısında den Sovyet Rusyanın iki siyaseti sebe- bütün kuvvetlerin sarfedileceğinı söyle-
halk ile çevrilmiş sabahın ilk saatlerin- ki im . . b" ı ulh kaldı" t hl"k ı · I d" . uı·r · ' mev a ıştı .. Kumanda heyetini kah- ıy e s un maruz gı e ı e erı ikten sonra ih a ın mevzuunu Danzıg 
den beri beklediği kahraman Mehmet- . . . . . h tırl tm 1 dır K · ti 'ti 1 • • • . raman pıyadeleruruz takıp ettiler. Mu- a a ış ar . omısyon ne ce ı - meselesı değil 33 milyonluk Leh mılle-
çikleri bir an evvel görmek içın sabırsız- .k • . . ı . . . . • ' 
lan zı anın filıengıne ayak uydurarak ve çe- barıyle Alman - Sovyet paktının Rusya 

1 

tının ıslıkla! v~ topraklarının masunı;e-
ıyordu.. likten birer kale gibi görünen bu kahra- tarafından evvelce Fransaya karşı ka- ti teşkil eylediğini tebarüz ettirmiş İn-
Ataşemiliterler, Or, Kor, Tümgeneral- manlar manevraların yorgunluğundan bul edilmiş taahhütlere muhalif olduğu giltere ve Fransanın milletlerin hürri

ler, Trakya umumi .'."ü{ettişi G~?eral 1 bihaber, sert adımlarla ilerliyorlardı.. şeklinde bir emri yevmiyi kabul elmiş- yet ve müsavat hakları için her şeyi ya
Kazım Dırık, baş muşavır Sabrı Oney, •Her alay geçerken alay sancağı, bütün tir.. pacaklarıru ve bütün fedakfirlıklara gö
Trakya valileri, başta Edirne mebusu halk, kumandanlar ataşemiliterler tara- Paris, 25 (Ö.R) - B. Daladiye sabah ğüs vereceklerini ilave eylemiştir. 
Osman Şahinbaş olduğu halde Trakya fından hürmetle sel5.mlanıyor, kahra- müsellfilı kuvvetler başkumandanı ge- Daladiye Fransız milletine hitap eder
mebusları askeri ümera geçit sahasına man Mehmetçiklerin metin adımlarla neral Gamelenle görüşmüştür.. Milll ken ezcümle demiştir ki : 
gelerek tribürderde kendilerine tahsis yürüyüşleri de alkışlara boğuluyordu. müdafaada kullaıulabilecek bütün fab- - Fransız milletine düşen vazifeleri 
edilen yerlere oturdular.. Biraz sonra Manevralara iştirak eden kıtaat inti- rikalara hükümetçe vazıyet edilmiştir.. burada saymağa lüzum görmiyorum .. 
mareşal Fevzi Çakmak ta geldi.. zammı hiç kaybetmeden ayni filıenk ve Şiınendüerler geceden itibaren hususi Onun fedakfirlığı ve vatan severliği bü-
Sahanın etrafında görünen tayyareler ayni insicam içinde bir kahramanlık tim- bir rejim altına sokulmuştur .. Gece Pa- tün dünyaca malfundur .. 

başladığını "'.'üjdeledi . ., ~ali gibi geçti.. Halk gittikçe artan bir risle ışıklar tamruniyle söndilrülmüştilr. , Vatanın müdafaası için kuvvetimize 
l't! akla duru dinlenmeden Mehmet- Ahali sükunetle işine devam ediyor .. güveniyoruz .. Ve bütün ihtimallere kar-

J 

H ariciye Vekilimiz 
Dün Fransız, Sovyet, 

sefirleri ile 
Yunan ve Y ugoslav 
görüştü 

lstanbul 25 (Tele fonla) - Şehrimizde bulunmakta olan hariciye 
vekili böy Şükrü Saraçoğlu bugün de Yunan ve Yugoslav sefirlerini 
kabul etmiştir. 

Müteakıben Fransız sefiri de hariciye vekilimizi ziyaret eylemi§, 
Şükrü Saraçoğlu Fransız sefirinden sonra Sovyet Rusya büyük elçi
sini kabul etmiştir. 

Mezunen memleketinde bulunan R omanya sefiri de yarın (bugün) 
şehrimize geleı:ektir. 

Sel f elik eti 
Çorumda 130 haneli 
bir kö y harap oldu 

Çorum 25 (A.A) - Salı günü burada husule gelen sel neticesi 130 
haneli Duğabağı köyü tamamile harap olmuş ve bu köy halkının ev 
eşyalarile, harman mahsulatı sel tarafından götürülmüştür. Bu me
yanda bir de ço~uk ölmüştür. Hayvan zayiatı mühimdir. Teslim kö. 

yü;:de 200 hayvan telef olm\IŞ, Mühürler köyünde bağ ve be.hçeleı 
tamamile hasara uğramıştır. Türkaise, Çalkışla köylerinde de ehemm-i 
yetli hayvan ve mahsu l zayiatı vardır. Kaya köyünde 4 ev sular tara• 
fından götürülmüş ve d ört kişi ölmüştür. D ört kişi de ağır yarahdır. 
Mahsul ve hayvan zayiatı mühimd ir. B usköydeki zarar miktarı onhef 
bin lira tahmin edilmektedir. Ovasaray köyünde çay kenarındaki har
manlar tamamile mahvolmuş ve bir çocuk ölmüştür. 

Umumi zayiat kat'i olarak tesbit edilmektedir. Felakete uğnyan 
yurddaşlar tamamile açıktadır. Vilayetçe ilk olarak felaketzedelere 
yiyecek gönderilmiştir. 

Avustura1yada 
fevkalade 

Milli 
tedbir 

~mniyet 

alınıyor 

• • 
ıçın 

Kambera 25 (ö.R) - Avusturalyanın milli emniyeti için fevkala
de tedbirler alınmıştır. Hükümete tam salahiyet verilmiştir. Ecnebile
rin kontrolü teşdid olunmuştur. Hiç bir tayyare ecnebiler tarafından 
İsticar olunamıyacaktır. Melburna hareket eden başvekil Kambera ile 
daimi temas halinde kalmak için tedbirler almıştır. 

Alman milletinden 
hakikat saklanıyor 

Vaşington 25 (ö.R) - Amerikada Hitlere karşı husumet en yük
sek derecesini bulmuştur. Hitlerin kendi hatası yüzünden müthiş bir 
felaketi tacile mecbur olduğu müşahede edilmekte, fakat Fransa ve 
lngilterenin bu mücadeleden muzaffer çıkacakları kanaati tam olarak 
muhafaza olunmaktadır. 

Amerikada Hitlere karşı husumet 
buldu S Otl haddini 

Brüksel 25 (ö.R) - Alman mahfilleri fiilen vaziyet hakkında Al- . 
ı;nan milletine hiç bir haber vermemektedir. Almanyada Polonya tara
fından bir mutavaat bekleniyor. Polonyayı tavizata sevk etmek için 
bir Sovyet teşebbüsü ihtimalinden bahsedilmektedir. 

Alrna,ı mahfillerinde ihtilafın ne derece genişliyeceğini kestirmek 
için büyük bir faaliyet vardrr. Meselenin Lehistanın teslim olması veya 
iç müşkülatla karşılaşması suretile halledilebileceği sanılıyor. 

Bununla beraber Fransız ve lngiliz tebaaları Almanyayı terk etmi§· 
!erdir. Almanyada buna rağmen son dakikada ihtilafın önüne geçile
ceği ve!'a tahdit olunacağı ümidi vardır. 

Şansölye Hitler pazar günü şarki Prusyada Tanenberg muharebe
sinde 25 inci yıl dönümü münasebetile bir nutuk söyliyecektir. Bunu 
Königsbergte Şansölyenin diğer bir nutku takip edecektir. Bu nutuk
lardan ö nce Alman - Polonya münasebetlerinin kat'i şeklini almıyaca
ğı tahm in olun u yor. 

Sovyetlerleanlaştı diye 
Japot'1ya Almanyayi 

protesto ediyor 
Tokyo 25 ( ö.R) - Hariciye nazırı B. Harita Tokyo ~ ·"ri general 

Ustimaya Alman - Sovyet paktının akdini protesto dm~ini emret
miştir. Japon hükümeti bu hareketi Antikomintern pa!<tına muhalif 
addediyor . 

Almanya ve ltalya ile askeri ittifak taraftarı olan Şimborn gazetesi 
Antikomintern paktınııı artık öldüğünü yazmıştır. 

ltalya sefiri hariciye nazırını ziyaret ederek ltalyamn Alman hare· 
ketini tasvip ettiğini bildirmiş ve Macaristanın da Sovyet Rusya ile 
bir ademi taarruz paktı akdetmesini tavsiyP <-imiştir. 

Moskovadaki lngilız • Fransız askeri 
he yeti to y yare ile döndü 

Moskova 25 (Ö.R) - Fransız ve lngiliz askeri heyet reisleri Ma
. reşal Voroşilofa bir veda ziyareti yaptıktan sonra gece yansı hava 

yolu ile Helsenskiye hareket etmişler ve Rusyadan ayrılmıslardır. 

lngiliz - Leh yardını 
paktı dürı imzalandı 

Londra 25 ( ö.R) - lngiliz - Polonya karşılıklı yardım paktı l:)u 
akşam imza edilmiştir. 

Londra 25 ( ö.R) - imza edilen lngiliz - Polonya karşılıklı yard 
pa.1<tı iki taraftan her birinin diğerine ne gibi ahvalde yardım edece

" ini tayin et~kted'r. _ _....= 



Umumi Harpte ve Cephede 

Mevlevi Taburu 
......................... mmm11 .. :.-.-• 

Ha benlen 
Na.Jd.4m -12- Yazan 

Rahmi Yağız 

18 Ermeni 
suçuyle 

Bayezitte suikast 
idam edilmişti 

Bu aralık Rctid efendi, CfYalan ara- fstanbu1un polis, inziba~ aıık:er ve gizli 
ııında bulunan Talat paşanın bir emane- zabıtası derhal faalirete ıeçmiş, iki ay 
tini. vaktiyle Selaniktcn &aklattığı bir içinde ele geçirilen 18 Tagnak fedaisi de 
c.ism1 tahattur etti. hu tasavvuru teyit, kendi vazifelerinin de 

Hareket ordusunun lstanbula yürüye- Talat, Enver ve Cemal paşalarla şeyhiı
celi Btralarda hazırlıklar ilerletilirken bir lam Hayri, Küçük Efendi Kara Kemal ve 
ele.tam Talat pap Sel&.nik tekkesine gel- diier nüfuzlu lttihatçılan öldürmeği, ls
miş. Reşid efendiyi bulmuş, ona kAğıda tanbu1da terör meydana getirmeği istih
eardı ağır bir cisim uzatmış ve rica et- daf ettiğini anlatmışlardı. 
mişti: 18 Ermeni Beyazıtta suikast suçile di-

YENi A$1R 

Sıhhiye Vekili f d ~ ) ı· d k' k ) istanbuld , :y h t 
Tetkiklerinden uar a eg ence ı a 1 a ar hmlinde bql1111an 
cok menmun... Anıerlkalılu a 
;samsun 25 (A.A) - Trabzondan dön- B F f k 1 A d m 1 r 

m kte olan Sıhhat ve Içtimai muavenet U gece uar ev a a e mrini alddar .. 
vekili doktor HulQsi Alataş, bugUn Er- ~tnnhul, 25 (Telefo!W!} _ BUtün A'I· 

ıurum vapuru ile buraya uğram, ı vali ı k t • d • ı k ru(\adaki Amerikan knnsoloslannın yap
vekili, &skeri ve sivil erkan vapura gi- o ara en vır e l ece tığı şekilde şehrimizdeki Amerika kon-
derek kcndlsini selfıml mışlardır. A ... e-

solo y da eyahat halinde bulunan ..r:uaa 
Dr. Hullısi Alataş, kendi iyle vapurda "k t . tl . . A, h~1 e lek tl~· 

görüşen Anadolu ajansı muhabirine, tet- Fuarımız bilyU1' bir muvaffakıyet gçce 26 ~tos blyramı şerefine fuar n a .. urı Q~~ .• ~çr ""' m J1. i tr. 
ldklcri intibalarını şu stszlerle ifade et- içinde devam etmektedir. Fu<U"ın rnuh· fevk~tıde olo,r~ tenvir edilecek ve ne qon!'lelcrını 1 zµmun\l l> cijrm 
rnlftlr: telif köşeler.inde ve bilhassa eğlence yer- muhtelif havuzlarla sun'i gölde renkli su --

cÇok mesudum, iş ba ındaki bUtlin ar- lerinde geceleri geç vakite kadar büyük ve ı~ık oyunları yapılacaktır. Aydın mebusları 
~ndnşluımı çok eyi çalışır buldum. Se- bir halk kalabalığına şahit olunmaktu- Fuarı evvelki ece ziyaret edenlerin Nazillide 
ynhatimden çok eyi intibalarla dlSnüy<r dır .. Hariçten İzmire gelen ziyaretçile- sayısı 16269 kişidir. Bu suretle beş gün Aydın, 25 (A.A) - Halkla temas ya
runu rin sayısı, her gün biraz daha kabarmak- içinde fuarı 130.835 kİ§i ziyaret etmiş parak mahnlli ihtiyaçlar üzerinde tct-

llTI Tarcanın 
m ne! ki 

Ko eran '" 
Samsun 25 (A.A) - Ordu mebusu B. 

Selim Sırrı Tarcan, dün akşam halke
vinde bir konferans vermiştir. 

Konferansta, başta vali vekili, tUm ko
mutan vekili, asker! ve sivil erkfın ol
mak üzere yüzlerce vatandq bulunınuı
tur. --

tadır.. oluyor .. Fuarın açıldığı günden beri ka- kiJcl~rine devam etmekte \>ulun~n viIA· 
Geceleri fuarın eğlence yerle:rhıde ra. hava ve denlı yollyle İımirc gel n- yetimiz m buslm dUn btlh Naıi\Uye 

bUyUk kalabalığa karışan bazı kim.sele- lerin sayısı 39480 ki~idir. Bu yekfuıda giderek hMı t ekkUlleri ve mU~QŞO" 
:rln aile kadınlarına mnnasıı: bir ekilde lzmire gelen ecnebiler de dahildir. leri ıiyar@t ~ttikten ıonra HtılkevincW 
ıarktntılık ettiği görülmekteılir .. Geçen BN. MASSİGLİ Gi'ITİ toplnnı\n halk mümosfillleriyle lllemlckC!t 
ene fuarda gayet ıniliıiılt bir şekilde in- Bir kaç günden beri şehrimizde bu- itleri vo ihfuoa9hın lın'k;km~ uıun bor 

- Kuxum dedem. ıu Uğıtda ean1ı vanıhı.ubin verdiği kararla idam cdilmiş
fitili çıknııt Rus bornbatını bir tarafa ler, Hemayak Aramyana da hakikaten 
eakla. Bana )Azını olacak. Sen bunu mu- umduğu imtiyazlar verilmiş, Kumkapı 
bafaza edersin. Lazım olduğu zaman ge- Ermeni mektebi müdürlüğü tevcih edil- • 8 ajansının 
lir senden alının. miı. bunun himayesini kazanan Ermeniler fJIP f efızllJI 

zibat ve huzuru temin eyliyen Emniyet lurunakta olan Fran.'!anın Ankara .sefiri lu k.OO\\!IDU lar<lır, Bu konu§IlliJanG 
mildürlUğünün fuara daha geniş bir u- B. Massiglinin refikası Bn. Massi&li dUn e:;nınm ort§ mekt(!p bin sı ihtiyacı ile 
bıta kadrosu tahsisine ihtiyaç vardır.. sabah tayyare ile İ.stanbula gitıniş ve bir takım ekar' ul"rı ıiri\t sııbal~ 
Karşılaşılan vnziyetler, beynelmilel bil' hava istasyonunda belediye reisi doktor yapbfıı tıiliribat ve zlrat yif mesel19 

vasıf taşıyan fuarımızı ziyaret eden ec- Behçet Uz tarafından teşyi olunmll§tur. leri teşkil etmiftir. Mebuslanmız basına 
nebiler önünde hiç te hoşa gider bir ma- Bn. Massigliye Fransız ataşe koırunersi- fabrikasını da gezerek tetkikattı buluıı· 
hiyet ta§UYUlffiaktndır. ynli de refakat etmektedir. mu~Jar vo bugUn KaraQaŞuya gltınifl~ 

T ckkede silah namına bir ıey bulun- tehcirden muaf tutulmuıtu. Atlna 25 (A.A) - Atına ajansı eenel 
durulmazdı. Fakat dostu Talli.t beyin bu 18 kişinin idamı, bu terör ve suikast kurmay başkanı gener 1 Pap~osun 
ricasını reddedemiyen Reşid efendi bom- ihbarının sübutu Talat paJLlyı evhama r...ondraya hareket ettiği hakkında bazı 
bayı olmıı. ancak etındığında saklıyabi1· kaptırrnı~. zekt sadruam emniyet tedbir- )'abancı g ıetclerdc çıkan huberlerin ka-
mieti. terini arttmrıı~. bu arada konağında dal- tiycn esassız oldujunu bildirmoktooir. 

Bcnnba Seliinikte Talat paıaya lazım rni bir kamkol tesiıini de ihmal etm • SIR • HIRVA!' 
olmadı. Sonradan da lstanbula gelip da- mişti. ANLASMASL. 
biliye neuretlni iggal edince bu emaneti Polisler, ziyaretçileri tepede.n tınafin Belgrııd 2S (A.A) - Sırp - Hırvat uz-
bUabUtUn unuttu. Sadrazam olunca da kadar aramadan içeri bırakmıyorlardı. laşınas11 olmuş bitmiş telakki olunabilir. 
elindeki kudret bir anda böyle binlerce Dı~ avluda, koltuğunda bohçaıile içe- Ne~redilen resml bir tebliğe göre, 
bombayı scdaret avlusuna yıiacak kadar ri giren sikkeli mevlevt dervişini kar ı- Maçnk - Svetlcoviç projesi, eksperlerin 
bOy{ik olduğu için ne onu ne de Re;id lıyan poli9, Reşit Efendiye sertçe ııorauı t tkikindcn geçtikten sonra, niyabet 
efendiyi hamına bile getinnedi. _ Ne istiyorsun baba) meclisinin tasvibine iktiran etmiştir. 

MeVlevt taburunun kuruluşunda bun- R~it efendi koynunda snkladı"ı ııe- Bu projenin tatbikatı, artık bir gün 

k meselesidir. 
lann bwnda kendilerinden bir teşkilat- daret tezkereslle diğer evn ı polise 
çaua bulunmaaa fikri ortaya atıldığı za· uzattı, cevap verdi: Şarlıi Ktırahisarda 
man ille aklına gelen Selinikteki dostu - Sadrazam paşa hazretleri istemiş- Yağmur harman 
Rctid efendi oldu. Ukin bombayı yine ler .. Tacize ictisar ettim. işlerlitl geri bıraktı 
dilşi.inmedi. Polis evraka göz gezdirdikten ve Re- Ş. Karahisar 25 (A.A) _ Kıwımıza 

Rqid efendi, YJllnrca ihmal edilen şit Efendiyi de tepeden tırnağa süzdük- Uç gündenbcri sakin ve fasılalı yağmur-
dostlufunun bir serzenişi olmak, günUn ten sonra içeri bırakh: ]ar yağmakta olduğundan harmanlar bir 
otoriter şahsiyeti sadrazama Sellnikteki - Pekala, yukarı çık .. Ama sadrazam kaç gün gerl kalmıştır. 

maziyi hatırlatmak için iki atin eonra Ta- pa~a hazretleri henüz gelmediler ... Babı- Fransada moratoryum 
IAt patanın konaiına giderken bombayı Alide Meclisi Vükelada bulunuyorlar. ilanına lüzum 

Perili dağ ve Labirent çok carlp bir Dün ayni tayyare ile İstanbula git- dir. 
şekil almıştır. Oraya girenler gayet ko- mek istiyenler, tayyarede yer bulunma- Mebuslarıınızın halkla yaptıkları te
m.ik ''aziyetlerle karşılaşmaktadır.. Bu masından gidem~lcrdir, mastar muhitte derin bir laka ve ınent· 

General Cemil Taner'in 
dünkü konferansı 

nuniyet uyandırrmştır. 
_,,,_ .. ___, 

Aydında zahire ve 
zeytinyap borsaları 
Aydın, 25 (AA) - Bir ıt.hire ve zef• 

tinyağı borsasının açilin sı için "}Akad.ar 
makamlarca tetkik yapılmaktadır. Ma· 

Beden Terbiyesi Genel direktörü ge- yeti.jtirmek olduğunu tebarüz etlirın\f- halli ticaret odası heyeti ve belediye 
· .. . daimt encümen Azalıuı ile Ayduun ına· 

neral Cemıl Taner, bugun saat 17 de tir. ruf .. 1 d"" vilA kamınd ve 
H Ik · sal d ı· beı--1· · G al T izm· 1 · tüccar an un uyet ma a a evı onun a va ı ve .uıye reıa en.or aner, ır genç erme ya- 1i S b . Ç ğın işliği al d top-
munvinloriyl Parti ve Halkevi bqkan- kında yapılacak olan resml tebliğe ha,. ~a ~ ~ ıta r_e . d mı. a 
lan ve bUyilk bir gençlik kitlesi huzu- ur bulunmalarını ve tebliğ yapılınca l n;rn l u ..ne~d üzerın ~ mUWere-' 
funda •Türk sporunun hali hazır veç- hemen gençlik kulüplerine ko§S.rak id- er e bu unmuş ar ır 
hesı. mevzulu çok alfilca uyandıran bir manlarına ve yurt mUdnfaasına hazır- -*IWW 
konferans vermiştir. lanmalarını söylemiş, İzmir gençlik ala- İNGİL TEREDE 

Hatip bilhassa spor teşkil~tımızın §im- yının ilk nUvesinl cümhuriyet bayrn-1 İmparatorluk lftÜda,aa 
:iiye kadar bünyesinde mevcut olan sa- mında göstererek İzmir gençliğinin etim- meclisi tekrar toplandı 
katlıklo.rdan bahsetm~ ve yeni t.eşkill- huriyete ve Milll Şefe bağlılıklannı te- Londra, 25 (Ö.R) - DUn toplannUf 
tın başlıca hedefi gençliği memleket mü- yit etmelerini tavsiye etmiştir. olan imparatorluk müdafaa komitesi bu-
dafaası gayesiyle ~portmenlJği telif ede- Hoparlörlerle bütün şehre yayılan bu gUn öğleden sonra tekrar içtima etmif" 
eek bir tanda fizik ve moral sahalarda mUsahnbe pek çok alkışlanmıştır. tir .. 

sandığından çıkardı. Bir bohçaya sardı. Reşit efendi yürüdü: örülmiyor ... 

=~=::~i:i~ı~:ı~::~~·et:e~~~tş~:~ -Bu ::~:~~=r::r~~:e!e!!~~!~~ da te- Parls, 25 (Ö.R) - Frank bugün piya- T •• k L h d ı _, ::ı::r::ı::ı.r.:: 
sada çok nranmıştlr. Fransı,z parası si· ur t Pan·s 25 (ö.R) - Danzindcn oelen eli dispnnscr olan ev o zamanki ııedarct kerrür etti. Ost sofada da tekrarlandL e os ugu a D 

rnsetini tamamiyle muhafaza ediyor.. - . bir habere aöre iki Polonya aakeri Oıln· 
konağının kapısından içeri daldı. Fakat elinde bu dAvet kiiğıdı bulunan • 

Maliye nazırı nsla moratoryµm tedbir- ı:ig hudut muhafızları tarafından Dan:ıiı 
Konağın avlusunda iki polis nöbet yaşlı, terbiyeli mevlevt dervi~nin üzerini ı.. __ ,__ d al 

lori ve ı.ıml.l\.tılnr an mevd~tın geri ııı.- I · , ııra%isi dahilinde hudutt n 400 metre 
bekliyor, iç kapıya çıkan merdivenin ha· aramak hiç bir polisin aklından geçmi- iahd"t d'lm" ;;.; • b"H . ~ BAŞTARAFI 1 fNC SAIUFEDE - asil eserinin zaferine tahsis edilmi§tir .. 

d ma.~mın ı e ı ıyece5,'lt ı 'J'l'l'Uf' BugilnkU şerait ·ıçı'nde, ı·k·ı ını'lletı'n dos. - ilerledikleri için öldürülmüıtUr. 
tmda diğer bir çift polis bulunuyor. Ka- yor u. · y ı "1"''- 1 lın ih · 

R f d k b kl 1 tır. anız sı un atına a an tıyat as- Polonya reisicümhuru Moscicki, re- tane ı·s bı"rligYı•, husu-41 bir ehemmiyet ar- ..,,,,,,.,,*_ 
pmın içinde de 3 polis vazife halinde e~it e en i onrı.ğın e eme sa onu· • ::.ı 

kerlerinin hususi menfaatlerine ait bazı fakatinde bac:vekil Skladovski, Adliye zeylemektedlr. •~n ANY & nA t!uruyordu. na alındı. Orada bir koltuğa oturdu. :ı ..,~ ......., 

B b d d k. k 1 ... ü . tedbirler ittihaz edilmi§tir. nazırı Grabovski, posta telgraf nazın Bu··.~n ... elçı,· Polonya relsı"cümh' urunun Polonyaya Konağın vluiunda böyle ufacık bir o çasını a yanın a ı o tugun ·zen- .YUA 

karakol vazıyetinin ihdasına mühim bit ne bırakb. il' Polonya J{~ki, ti~ret ruwr .. muavini Soko- şahsi saadeti ve Polonyanın refahı hak- sadakat mitingi 
sebep vardı: Hemayak Aramyan ismin- Avluda daima nöbet bekliyen iki si- nazır muavini lovski oldugu luılde, şovalyoler $alonu kında reisicUmhur İsmet İoönU adına · varşova, 25 (Ö.R) - Şarkt Ga1içya 
de eski Ta nak komitesi ausından biı vil polis memuru konakta elınan zabıta OskOV&da... denen büyük salonda Türkiye büyük el- en hararetli temennilerini bildirerek sö- ve Volhinya Ukranya ekalliyetine men--
adam sedarete mürac&at etıniı. mühim tedbirlerini tamamlıyordu. O gÜn sabah Moskova 25 (A.A) - Polonya 7.irant çisine intiıar etmekte idi.. zünü bitirmiştir. sup 100 bin kişi bir miting yaplll'ak Po-
bir ihbarda bulunm~tu. nöbetinde bulunan Küçükpazarlı Ihsan naıır muavini Kravulski, Draat sergisini Türkiye büyük olçisi B. Cemal Hüs- Polonya reisicümhuru Moscicki, bU- lonynya her suretle :;adakat ve ınwıve-

lhbar şuydu: ismindeki memur odaya bir kaç defa ziyaret için dUn buraya çelmiştir. nü Taray, hariciye nazırı B. Bekin refa- yük elçinin dostane sözlednden dolayı net kararı venni§lerdir. 

Pomanyaı;la birleşen Taşnak komitesi girdi çıktı .. Dedeyi her defasında tepe- Sal'lııntılılı etmq katinde şövalyeler salonuna dahil ol- teşekkUr ebniş ve ~yle deroİitir : -*-
mebusları. Ermeni tehciri hAdisesinl çı- den tırnağa süzdü. Tok gözlerile bekleme Alsancak vapur iskelesi önünde şoför muş ve reisicilınhura itimatnamesini - Polonyaya, milletımiı.i asil Türk YUGOSLAV 
ko:ran lttlliat ve terakki rüesasını idama salonunun dekorunu ııcyredcn dervftle Zeki Uyguner adında biri, ornda gezin- verm.JŞlr. milletine bağlıyan ananevt bağların sulh K b• si • til ttl 
mahkum etmi•, bunun için komitenin Is- konu•mak, hem ne istecHğini anlıyarak mekte olan Mustafa kızı Atlyeye sarkın- BüyUk elçi bu esnada söylediği kısa mücadelesi mlijterek vazifeleri karşısın- a ıne ÖIS a e ır .. Belgrad, 25 ( .R) - Yugoslav kabi· 
tanbutdakl azalarına emir göndermigti. mernkını ... idermek hem de can ıııkıntısını tılık ebniş ve yakalanmıştır. nutukta, asil meziyetleri Türk milletinin da büyük bir klymet anettiği bir hlidi- . . . . 1 "b" Pol 

cı • 1 l"'· 1 k hr . . . . . nası ıstıfa cbniştir. Kra naı ı prem 
Hemaynkın dostu olan Mısır Ermeni savmak için bir defasında yanına kadar :;uail:m'iaiiİii!iSİF.i~;z;iifii• tamo.mıy e ma wnu o an a aman Po- seler dcvrınde geliyorsunuz, iki mille- . . __ , .. il - ı ·11 · · · d b 1 . . y ı B. Zvetkovlcl yenı kabmeyi dnha g\aM'j 

pisltoposu, gizlice lstanbula geldiği za- gelen memur Ihsan, Rqit Efendiye ıe- onya mı &tının ıçln o u unmaktan tın asırların ıspat ettigi cesaret \ e ikda- : . . 
mıın bunu Hemayaka anlatmış muhbirin lam verdi: DOKTOR duyduğu derin memnuniyeti bildirmiş mının istikbal hakkında ve sulh için bu bir csns dahi~~o t~ kile :memur e~ 
,,_ d ld v b t d .. . b M h h b b ve söilerine öyle devam e+.ni..,t"ır . ü d 1 . t• . h kt-·-d . . .. ·ı- tir. Bu değişiklık dun B. Maçcklo uuza 
Ketnlte en ayn ıbrını ime igi içın u - er a a a al Behçet Uz V "f p 

1 
T:•&Oojki d. st 

1
m ca edi~ n~.:~~ı n ~ıkla ıybahı unu edilen ve Prens Fol tııra.fından tuvip 

malÜlllJltı onıı vermekte beis görmemiş- - Merhabıı erenleri.. - azı em, 0 onya - ur ye o - er ver ğını mu~ede etme e tiya- bir 
ti. - Pa•ayı göreceksin değil mi) luk h•ğlannı kv.vvetlendirmektir. BU- nm.. olu~an ~u·p - Hırvat anln~asınm 

,. Coculı hastalılılal'ı netıcestdir 
Hemayak, hem tehcirden kurtulmak - Evd evlat .. Fakiri özlr.mit. çağırt- yük Polonya milletine karşı derin sem- Reisicilmhur, bilyUk elçiyi, Polonya- ·• 

hem de lttihad ve Terakkinin bu ihbara mışl.. MütahGSSISI pati ve samimi hayranlık hisleri ile mil- da vaillesinin icrasında tam bir müza- BELÇ KABA 
tehalli olarak, bu işe bütün kalbimle ça- heret ı:öreceğin.l temin etmekle sözleri- Halka 200 bin gaz 
lışacağun .. Türkiye ile Polonyayı birbi- ne nihayet ve~tir.. maskesi daiıtılda 

- Paşa ile tanışır mıeınız) 
- Eh .. Selanikte iken beraber bulun· 

muştuk. O zamanlar pa§a nafıa nezareti 
ketebesindendi. 

-Yal .. 

mukabil kendisine nUfuz ve imtiyaz ve
receğini dü,ünmek, bir taraftan da ayrıl
dığı Taşnak komitesinden intikam al
mak, yani bir taola ilci kuo vurmak heve
sinden ~endisini nlamamı , Talat paşaya 
i§i olduğu gibi anlatmıştı. •• · 'JI' j •• 

~~~~~~~~~~ _____ _,.....;;;;;..;;;,;;..;..;;,.;~;;;.;: 

EHRAZAD 
Büyük HALK 
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Hikayeleri 

Hastalannı her ıün saat 11.30 dan 
1 e kadar Beylttr sokağında Ahenk 
nuıtbansı ynnındnki husust kıliniğio 
d kabul eder .. 

rine bağhyan itimatlı ve sıkı dostluk Türkiye bilyük elçisi, şatodan döner- Brüksel, 25 (Ö.R) - Kabine Belçib· 
bağlarının sağlamlığını aynca tcbarüı ken meçhul asker m~ın 8nUnde yı tam müdafaa vaziyetine koyınak içill 
ettirmcğe ihtiyaç yoktur. Bu sarsılmaz otomobilden iruniş ve mexıısimle mcza- bu sabah mütemmim müdo.faa tedbid• 
dostluk, bir kerre daha, sulhun idamesi ra bir çelenk koymuştur. ri almıştır. 200 bin zehirli gaz maskesi 

-- . ~m - - *!' s;sa dl!ğıtılmı tır .. Başvekil B. lliycrlo İngi-
tUrbesine döndürmüş. Arııdan hır jkj saat geçince aklına bir gun gözlerini sanki uyuyormuş gibi yum- li.z sefirini kabul etmiştir .. 

BUtün bu i,leri o kadar ustalıkla yap· oilphe kur.du gİrmio. Bazım Zübidenin mu~. Biri baş biri de ayak ucunda duran V ARŞOV A 
mı§ ki bütün saray halkı Kutelkulubun aözlerl~~ ına.~ı~: ~~~~. da inanmu ol· ~ki cariyelerden birisi halifenin uyudu- H hü I ına 
sahiden öldüğüne inanmış. muı. Şuphe uzuntusunu baııındnn atmak gunu zannederek !tendi aralarında ıöyle ava . ~um ar 

Derken halifenin sarnya dönme i gü- için doğruca mezarın bulunduğu yere konuşuyorlarmış: karşı ihtiyat 
nü gelip çatmış. Halife saraya girerken gitmiş. Kabrin açılması için emir verm~. - Görüyormuaun Ane} tedbirleri aldı 
Kutelkulubu bir az: ııonra göreceğini dü- Kabir açılmıı. tabut çıkarılmıı. kapağı - Neyi ııörüyormuyum) Val"§ova, 25 (Ö.R) - Hava hücwn· 
şünerck seviniyormu,. Ukin halayıkla- kaldırılmı§. kefen gözükmüol lote tam o - Efendimizin sabah akşam Kutelku- larına karşı ihtiyat tedbirleri alınmıştır. 

O heykeli kefenlere sararsınız. Ve güzel butu görecek. Tabutun içinde kefinlen· elbiselerini görünec ruhunu korkulu bir vakit ıultan ~durunuz!> demiıı. ihtiyar lubun mezarını ziyaret ettiiini görüyor· Bir kaç hafta evvel yukarı Silezyada bir 
bir tabuta korsunuz. Tabutu da kendi mi3 olan Kutclkulubun heykeli çıkacak, merale sarmış. Sarayın geçitlerinden acele kadın müdahale sırasının geldiğini an- musun) Alman casus şebekesinin keşfi üzerine 
dairenizin yanında kazdıracağınız bir me- işte ılSll kefini açmıı.ğa kallçıştıkları za- acele geçerek doğru Zübideye gitmit. lamıı: - Görüyo;um, ondan ne çıkar) et- Polonya zabıwsı Alınan partisine meıı-
zara yahrmıınıı:. Mezarın etrafına mum- man sen araya gir, ölen bir kadının yüzü Zübide kadını da ba~tan a ağı siyahlara - Sultanın Atlahından kork kefeni bette ziyaret eder yat sup bir çok kimseleri tevkif etmi~tir. 
lar, kandiller yaktırırııınız, kölelerinize, gözü namehrem olduğunu hatınna ge- hUrünmUş görlince yüreği duracak gibi açma. demiş. Halife bir az düşünmÜ§. - Haltikaten çok ııhmakmışsınl Me- Varşova, 25 (Ö.R) - Sovyet scfaret-
hizmetçilerinize matem elbiseleri giydi- tir, o zaman ahret korkusu daha ziyade olmuş, telaşlı tel&.şlı. sonra hepsine: zarın içinde Meşe odunundan yontulmuş hanesi Polonya hükUmetl Almanya :ile 
rirsiniz. Halife saraya yaklaşırken hepsi inat ederek halifeyi Kutelkulubu gör- - Ne var> Ne oldunuz yahu} .. diye - Her şeyi yerli yerine koyunuz! di- btr heykelden baılc.a bir ıey olduğunu doğrudan doğruya mUzn'kereye sevk 
ağlaş nlar, bağrışsınlar ve dövünsilnler. mekten vazgeçirir. Hoı inat edip te kefi· sormuş. Zübide kadın ağlıyormuş gibi ye emir vermiş. Anlaşılan kefeni açtır- bilmiyor muıun) Bunu bütün dünya duy- ınaksadlyle Polonya hUkUmeti nezCUnde 
halife: ni yırtlıraa da marangozun heykeline al- yilzünü buruştura buruştura Kutelkulu- masına Allah korkusu mani olmuş. Ha- du yalnız halife bilmiyor. Demek senin her hangi bir teşebbüste bulunduğu ha· 
-Hayır ola bu kıyamet ne, ne oldu? danacağına eminim ya, fakat ümit ede- bun öldüğünü bildirmiş. Bunu duyunca life mezara başını dayıyarak uzun uzun de dönen dolaplardan hiç haberin yok~ berinin Uımamlyle esassız oldu[,ruhu bil-

falan diye sordukça: rim iş oraya varmaz. Halife Kutellaklu- halifenin ayağına inme inmi,, bayılıp ye- ağlamı~. - Aman deme) Demek o mezarın dirmiştir. 
- Ah izlere ömür znvnllı Kutelku- bun öldüğüne kanar, kefinli heykeli ta- re devrilmiş, Gül sulıırı, miskler, ıı.nber• O ..,.ünden sonra halife boş vakti ol- içinde Kutclkulubun uerine tahtadan put --------------.--

0 ~ ··n···;·9·1'.~·n··E····n···o···J:a···u····y···a···l= lup gençliğine doymadan öldü gitti, de- bu ta, ve tabutu da yerine koydurur. Siz ler getirmişler. Halife ayılıpda gözünü dukça muhakkak Kutelkulubun mezarını var ha) Öyle ise Kutelkulup acaba nere ~ ~ Ci ~ 

sinler, halife bu havadisi duyunca ağlı- de Allahın iznile bu işin içinden sıyrılıp açar açmaz, Kutelkulubun mezarının ne- ziyaret edermiş, hafızlar mezar başında de c;lcrsin) LJJ GÖSrEREN BİLGJ.,;, 
yacak. Hafızlar çağırtacak, onları Kutel- çıkmış olursunuz. rede olduğunu sormuş. O zaman Zübi· nöbetle kuran okurlarmıı. Birisinin nöbe- - Nerede olacak, Eyüp oğlu Ganim j 
laklubun mezarına göndererek ruhuna Zübide bu nasihati dikkatle dinledik- de: ti bitmezden evvel öteki okumağa baı- adlı bir tüccann yanında imiş. Henı de D R" 
hatimler indirtecek. Eğer aklına caakın ten sonra ihtiyar kadına hak vermiş. Yal- - Kendisini çok sevdiğimi bilirsiniz, !armış, orada kuran sesi hiç ekıik olmaz- ne zamandanberi hilmiyormu sun} Bu- S4wgili çocukln!' .. 
amcamın kızı KuteHakluba kıskançlığın· ruz marangoza heykelin tarifini, mezar, onun için zavallıcığı kendi dairemin ya- mıı. Bir sabah Hnrunül Reşit bütUn vezir raclan gideüden beri. Bir hCSllp et bııka· Okuı:ıınya hevesli, fakat kitap ala-
dan bir fenalık etmi olmasınh Bibi bir tabut ve cariyelere matem elbiseleri yap- nına gömdürdüm, diye cevap vermiş. vüzerasını çağırarak, onlarla devlet iı- lım, tam dört ay değil mi} Ben bunları mıyacnk kard !eriniz için okudu· 
§Üphe girer veyahut Kutelkuluba duy- tırılması işlerini hep ihtiyar kadına ter- Halife seyahat elbiselerini 8trtından lerini görüşilp konuşmuı. lılerin hepsi kapı aralığından kulak kaparta kabarta ğunuz. mektep kitaplarını çoctık 
duğu aşkın viddetinden dolayı onu son ketmig. ihtiyar kadın işe başlamış. Ma- çıkarmadan çizmelerinin teziyle doğru yoluna konduktan sonra vezirler hep ay- duydum. 1 lem de Zühide kadının kendi Eiirıcme kurumuna verirseniz BU•: 
bir defa görmeğe kalkışırda mezarın açıl- rangoza heykeli yaptırmıı.ı, mezan hazır· Kutelkulubun mezanna gitmi§. Orada n ayn evlerine gitmiıler. Kendi de bir ağzından duydum. O bunlan ihtiyar ka- Jill arkadnjlannı:u çoialtnuf olur•! 
'masını emrederse hiç korkma ve ses ı- latmı , tabutu mezara 



• 
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Şarap mahzeninde 
Yeni ve esrarlı bir komedya daha cereyan 

etti. Sebastiyano yine bu mahzende 
birdenbire kayboldu ... 

imparator, lmparatoriçenin yanından 

çıkb. 
Başpapazı dışanda gördü. 
Manalı bir iltifatla ona bot geldiniz 

der gibi bir harekette bulunduktan oonra 
odasına doğru yürüdü 

* imparatoriçe Marina ile yalnız kalın• 
ca yatağı içinde doğruldu. 

- Ne oluyor Marina. .. Diye oordıı. •• 
Batpapaz neden geldi} 

Marina yatağa yaklaştı. 

runuz da gidip Recyoya haber vereyim. 
Vakıa Recyoyu kumandan bir yere gön· 
derdi. Maamafib gideli epi de oldu. Bel
ki gelmiştir. 

Şarap mahzeni nöbetçisi, Sebastiyano 
daha ağzını açıp ta bir fCY söylemeden 
mahzenden çıkıp gitti. 

On dakika sürmeden döndüğü zaman 
ise mahzende yine kimseyi bulmadL 

Sebutiyano tekrar ortadan kaybol
muştu. 

Nöbetçi hu karma karışık köte kapma-
- Bunu, ded~ timdi ben 

vekil arJatacalı:br. 
-Totaru burada mı} 

değil, baş ca oyunundan bir tey arJamıyarak omu
zunu ıilkti. 

- EveL. Sizi bekliyor .. Hem bu oefer 
oöyllyecekleıi fevkalade mühim İmİf. 

-Nerede> 
- Kanlı odadL .• 
imparatoriçe, hasta rolü oynadığı ya

tağından fırlıyarak kalktı. 

Ozerine oiyah ipek pelerinini geçirdi. 
Kamının büyüklüğünden hantallaşm!f 

vücudu ile sekerek başvekilin, Aşıkı To
tarasın beklediği odaya.. Kanlı odaya 
ko§tu .. 

* Sebaıtiyano, prap mahzeninde hem 
Marinanın hem de Recyonun sözlerine 
eorarengiz bir tekilde 9ahit olduktan son
ra çıkmıt ve doğrucıı kendi odasına git
miştir. 

Burada bir müddet kendi kendine va
ziyeti düşündü. 

Birdenbire kafasını yumrukladı. 

Kendi kendine: 
- Recyo daha gelmemiş, dedi. Se

butiyano yine ortadan kayboldu. Mad 
mazel ise artık buraya dönmiyeceğin: 

anlattl. Bo§boşuna oturmaktan ise şarap 
fıçJarından birinin habruu sormak el
bette daha İyi olur. 

Bu karan hemen tatbik etti. En yakın 
bir fıçıya yanllfb. 

Ne kadar zaman burada kaldı? 
Kaç maşrapa tarap çekti} 
Bunu o da bilmiyordu Sadece bir ara-

lık bir tıkırb duyar gibi oldu. 
Etrafına bakındı. Kimseyi göremedi. 
- Mutlaka farelerdir. 
Diyerek tarap yuvarlamakta devam 

etti 
Nihayet şarap fıçısı dibinde aızdL 
O sızınca da mahztnin köşesinden yi

ne Sebastiyanonun gölgesi belirdi. 
- Allahtan herif sızdı. Beni görmi

yecek ... 
Diye mırıldandıktan sonra kilar isti

kametini tuttu. Ve tekrar odasına döne
rek kapıyı kapadı. Dudaklan arasından 

- Tuh ..• Dedi. Az kalsın işin en mü· 
hiuı tarafını unutuyordum. Benim yerime 
gelen muhterem muhafız kumandanı 

komplocularla birlik olduğuna ve Rec
yoyu saraydan dışarıya gönderdiğine gö- memnunane mırıltılar döküldü. 
re mutlaka hop gitmiyec•k bir 9ey ha· - iş kolayca oldu. Arbk paçalan sı
aır1amalı:la menuldür. Evvela onun ha- vayıp i1k adımı attık.... Şimdi sıra 
tınnı sormak lhım. ötekilerin ...... 

Bu karan verdikten ıonra Seba.stiya
no tekrar odaaından çıktı. 

Etrafına bakındı. Ostünü yokladı ... 
Sanki almak istediği §eyi almıt olduğuna 
kanaat getirmek istiyordu. 

Hızlı adımlarla kilar i.otikametini tut

tu.. 
Ve .. . Şarap mahzeninde kayboldu. 
Onun prap mahzenine gjrişi.. Mari

nanın buraya tekrar gelişi, nöbetçiyi gör· 

dükten eonra tekrar çıkıtmdan ıonra 
olmuştu. 

Nöbetçi Sebastiyanoyu karşısında gö
rünce hemen yanına koftu. 

- Aman efendim, dedi. Sizi harıl ha
ni hem Recyo hem de Madmazel ara
dılar. Bir yerde bularnadıklan için me
raka düştüler. Madam ki geldiniz.. Du-

······························-··········· YARDIM, EH RfJYVK 
ViCDAN ZEVKİDİR.. 
YURD YAVRULARI 

Okuduğunuz mektep kitaplannı 

Çocuk Esirgeme kurumuna verirse· 
niz yeni yılda kitap alamıyacak ar· 
kadaşlannıza yardım etmiş ve kil-

.\üklükte bu zevki tatmış olursunuz. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Büyük tarih ve 
(ıKıNCi 

* imparatoriçe başv•kille görü9mek için 
kanlı odaya gitmi,, İmparator, baş pa
pazla birlikte kendi oda.sına çekilmişti. 

Marina ise, merasim salonunda ve bu sa
lonun nihayetinde bulunan Dimitriyosun 
kap191 önünde bir aşağı bir yukan sabır-
11zlıkla dolaşıyor, tek bir günün çerçeve
sine giren bu muammalı işlerin nasıl ne
tice vereceğini merak ediyordu. 

itte bu oırada Dimitriyosun bulundu
ğu odanın kapıst açıldı ..•• 

•• BİTMEDi-

MOSKOVADA 
nVoJısn cemiyetinin 
bir ziyafeti .. 
Moskova 25 (A.A) - Yabancı mem

leketlerle kültür münasebatı idamesi 
cVoks• cemiyeti ziraat sergisini gezmek 
için Moskovaya gelen Alman heyeti şe
refine bir kabul resmi tertip etmiş ve 
bu kabul resminde ezcümle Alman zi
raat nezareti umum müdürlerinden M;o
ritz, kont Grottc, hariciye ve ziraat ko
miserlikleri erkSnı, akademi azaları ve 
Lenin ziraat akademisi genel sekreteri 
hazır bulunmuştur. 

macera romanı 
KISIM) 
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- Şu halde bizim kont dö Brevanın 

ptosundan çok uzaklarda bulunmama
mız IAzım. 

- Doğru.. Sağ tarafta bir dönemeç 
yapan şu yol doğru Apanson nehrine gi
der. Nehrin kenarına gelir gelmez karşı 
taraftaki tepede bulunan şato .. Kont dö 
Brevanın şatosudur. 

- Şu halde bu şato bize pek AIA bir 
melce \"llzİfesi görebilir. 

- Eyi düşündünüz. Hatta şatonun es
d ll\·arlan bizi bir avuç kahramanı

" '21a ıızun zaman müdafaa da edebilir. 
:Ju ! a· .. arı verdikten sonra monsenyör 

L ı n n ı hemen sağ tarafta ve Apanson 
n · 'ıı ı. nen yola sürmek için bir ha· 
re i< ı uı otığı sırada rahip Reymond 
atı dı 

de ediniz .. önden gidip bakayım bu yol· 
da bir tuzak falan var mı .• Emin olduk
tan sonra gideriz .• 

Ve böyle söyUyerek hayvanını mah
muzladı. Ok gibi fırhyarak sağ taraftaki 
yolun biraz ilerisindeki dönemeçten 
kayboldu. 

Monsenyör Lul, papasın bu kadar faz
la ihtiyatını lüzu ınsuz bulmuştu. Maa
mafih onun dönüşüne intizaren atından 
indi ve yol kenarına oturarak kendini 
tekrar eski hayallere verdL 

Birden, kulağına gelen bir sUalı sesi 
ile yerinden fırladı.. 

Bu sUalı sesi, Reymondun gittiği ta· 
raftan geliyordu. Monsenyör Lul atına 
atlamak üzere iken Reymondun dolu 
dizgin yol döneınecindıı gözüktüğünü 

ördü. 

RN'IASlR SAHlf'ES 

öldüren 
ilaclar 

Haşaratı 

pompalı 
--tr

• 
Y cı.zıı il: ECZACI KEM.AL K.AKTA.Ş 

Danzig senatosunun 
çevirdiği manevra ! 

Hitler senatonun manevralarına müsaade de devam 
ederse, patlıyacak harbin mesuliyetini Üzerine alacaktır 
Bitlere senatonun maneoJ1alareına müsaadede devam ederse, dünyanm 

gözünde, patrıyacalı harbin mesuJiyetini üzerine armış oracafıtıre .. 
YAZAN : Eski Fransız nazırlanndan 

Henrey Guerenot 
bunlan Almanyanın lehine, Lehistanını ninde bir yarJışlık demek olur. Buııün 
aleyhine kullanmak senato için ne kadar bütün dünya biliyor ki oenato demek, , 
kolay görülüyorl. Hitler demektir, senatonun her sözünü 

Versay muahedesi Danzigi Lehistan& Gazetelerde okuyonız, senato bir kaç) söyliyen, her karannı veren hakikatte 
vermiş olsayıh, Almanyanın taleplerini haftadan beri de gürnrük memurlannıl Hitlerdir. O halde, doğrudan doğruya 
çiğnemiş olacalı:b. Almanya ya vermif I parmağına doladı: cAdetleri fazla diyor 1 Hitlere hitap etmek, maskesini yüzünden 
olsaydı, Lehistanın menfaatlerini tanı- ı1 n: azaltılacağını söylüyor. Bunlar, ken-.j Hitlcrin atmasını istemek ]izımdır. 
mamış bir vaziyete dü11ecekti. Bunun için. disinin polis vazifesini gördüğü bir aaba-ı Buna da Lehistan tek başına yapabi
muahede Danzigi bir serbest tehir ilan il da çalışbğı için, senato, tazyik albnda lir mi} Lehistaru bu işde tek başına bt
etti. kalınca çıkıp g;deceklerini veya işlerini rakmak, Hitlerin, Lehistanın müttefilı:-

Ne Lehistana, ne Almanyaya tabi ol- I ihmal edeceğini, yahut iki kuvvetten se· !eri yok şeklindeki kanaatini kuvvetl•n• 
mıyan bu 9ehrin nİzamJ da Almanlarla ı •ini daha fazla duyurabilenin tarafını ter- dirmek olur. Hitler bu kanaatle, kat'i bir 
Lehlilerin bir arada i2birliği edebilecek-, cih edeceklerini dütür.üyor. O zaman, teşebbüse giriştiği zaman, Çekoslovak
leri tekilde tanzim olundu. Lehler ortadan kaldırınca Danziıı: bükü- yayı nasıl bıraktJarsa, lngiltere ile Fran-

Bu igbirliği on he!} eene devam etti. meti, yani Alman hakimiyeti eline ala- sanın Lehistanı da tek başına bırakacak
Daha uzun müddet te devam eder ve iki cak. !arını düşünüyor. Bu kanaati kuvvetle
taraf ta bundan fayda gördü. Fakat or-ı Aldığım':'.' "'.~liimat doğru ise ~~a.to nince de, muvaffakıyeti pek kolay göre-
taya Hitler çıktı. yalnız bu gum.rük kadrosunun tahdıdı ıle rek, maceraya atılacakbr. 

Hitler Danzigi Almanyaya ilhak et• de iktifa etmiyecek ve, Leh müessesele- Bizce, bugün Lehi•tanın, ve Lehistana 
mek istiyor. Nasıl edecek} Dışardan bir rinde kontrol hakkı kazandığı için güm- verilen teminatlann beraberce ve gayet 
taarruzla mı) Hiç tc öyle görünmüyor. rüklerin idaresine de İştirak etmek, me- açık olarak seslerini duyurmalan lazım .. 
O, daha ziyade içerden, tahrikle almak murlann tayininde kendi.oinin de reyi dır. 

istiyor. alınmasını istiyecektir. 

Evveli şehrin idari teşkilatı olan Sena
torya elini attı. Tehditlerle yapılan us

yap1lmaktadır. Nede olsa sineği. eivri,i- taca bir propaganda sayesinde aenatoda 
11eği henüz tam::11rıivJe yurdumuzdan 

Sinek, aivrisinek, tahta kuruau. pire 
örümcek, hamam böceği, tatarcık brtJ 
ve saireyi öldüren pompalı ilaçlardan 
bahoediyorum. Esef ile oöylüyorum ki 
yakın zamana kadar bu haşarat memle
ketimizi Adeta kendilerine bir vatan bir 
yurt edinmiı gibi idiler. içtimai hayatı
mıza o kadar girmiş ve yerleşmitlerdi ki 
nasJ •Öyliyeyim dilimizde darbı mesel
ler yaratmı11lar telmihler ve ızmarlarımı
za kadar •okulmuşlardı, csinek küçük
tür amma mide bu1andınr> deriz, bunun 
zamirindeki manayı hep biliriz, sinek ba
,ımız1n ucunda o kadar dönmüı,; dolaş
mış ki senelerce bizimle o kadar hemhal 
olmuş ki bize darbı mesel bile hediye 
edebilmjştir, anlıyana sivrisinek aaz, an
lamıyana davul zuma az cdiye sivrisi
neğin sesi gibi bize ince bir mana ifade 
eden bir söz v4rdır.> cbir pire için yor
~an yakmak> sözü de pireyi koynumuz
da beslediğimize ne güzel bir delildir, 
cörümcek ağı.> teşkilBt ifadesi olmu~tur. 

Haşarat, mecazi manada dhı:ip1in altına 

alınması zor haşan guruplara telmih 
oluyor, kuvvetli azimli hükümetimizin 
bataklıktan kurutmasa, sıtma, haşarat 

mücadeleleri memleketimizde bu zararlı 
'llah!Uklara yer vermemek malt.adiyle 

Memurlar bu suretle kısmen Oanzigli, 
yani Alman olunca Hitler artık onlara 
güvenebilir. Gümrük, posta ve demiryolu 
memurları Hitlerci olunca gümrükler, 
posta idarui ve demiryollan da artık 

Lehistanın olmaktan çıkacak, o zaman 
da senato ortaya bir emrivaki koyacak 
ve umumi ve husust idareler de Alman
lar olduğu ve bütün Denzigliler de Al
man olmak iatedikleri için bundan böy
le serbet şehrin Almanyaya ilhak edil
miş olduğunu resmen ili.n edecek.> 

Tarihte bir çok kerre harpler bir oui
tefehhüm Üzerine açılmıştır. Onun içia. 
bugün, arada hiçbir suitefehhüm hs..l 
olmamasına gayret cbneli, hu gibi nokta .. 
!arın evvelden halline çalışmalı, vaziyed 
o kadar vazih bir şekilde bildirmeli ki 
Hitler herkesin aldığı vaziyeti vaktinde 
takdir edebilsin. 

ekseriyeti nazilcr temin ettiler ve yavaş 
1<.ovmu• değiliz. Öl .! cİ t!.ıbcri petrol nafta-

yavaı diğer partilerin mümessillerini or-
lin, ndtyağı ıribi •eylerin bu haşarab ta- tadan kaldırdJar. 
oiz ederek öldürdüklerini biliriz. on sene B .. D . H"tl · b • ugun anzıg senatosu ı enn eynı, 
lcador evvel lzmire bu pompalı haşarat • 1. 1 1 D"" .. .. • • 

. agzı ve "'o u o muştur. uşunurııcen, emır 
ili.dan velmiş eczan•lerde yerlerıni al- • ı. ,_ l b"'- d ı. 

,.. venr~en ve &anun an tat ı& e er.:en 
mı.br, ilk ıı:ünlerde bu ilac;lann süt ço- H" I d "Ih al ... ıt er en ! am ıyor. 
ouklanna dokunup dokunmadıgı tetkik 
-:dildi, ba'lı 1?ö:Yüs ha!tahklanna zarar 
vermesi dü,ünüldü. Bugün kulak, boğaz, 
burun hekimlerinin söylediklerine göre 
bazı bünyelere nezle yaptığı vaki oluvor
muş, ben oahsen bir gene; havan biliyo
~m. ne vakit onun yanında böy)e bir ha
-.arat iliicı pompası i~lerııe clerhal aksır

mıva, gözleri ya,armıya başlar, nezleye 
anide tutulmuş, hım hım gibi ıöze ba•la
m1$t1r, haşarat il8.çlan v.\izel bir dezenfek
t~ndrr. m111Tka1an, adlan başka ba1'lka 

olan bu il!çlann formül ve mahiyetleri 
a~ğı yukan biribirinden farksız feyler
dir, fark gibi görünen hususiyetleri. ko
ku renk kutu ve amball\jle isim üzerinde 
oluyor. Demek oluyor ki haşarat ilaçları 
mahiyet itibariyle aşai(ı yukan aynı şey· 
ler oluyor, binaenaleyh hangi markayı 
buluyorsanız onu almakda tereddüt et
meyiniz darbı mesellerimize kadar soku· 
lan bu iğrenç $evlere memleketimizde 
yer venniyelim bu her medent lnsanın bir 

vazifesidir. ____ , ____ _ 
Şimendüfer biletlerini 

icat eden kim ? 
Şimendüfer biletleri, yüz yıl kadar ev

vel 1838 de Tomas Edononsen adlı bir 
lngiliz •tarafından icad olunmuştur. 

O vakte gelinciye kadar §imendüfer 
yolcularına, üzerinde ismi, gideceği yer 
yazılı bir knğıt verilirdi ve bu bir çok 
zaman kaybına sebep olurdu. 

Tomas, küçük mukavva biletler tabını 
düşündü. Bir nümunesini yapb, şimen· 

düfer şirketi müdürüne götürdü. 
Oomas bir istasyon §efi idi. Biletlerin 

üzerine, kendi kendine riumara koyan 
makine de onun icadıdır. 

Hügno papası daha uzaktan şöyle 

haykırmıştı: 
- Çabuk Sir .. Çabuk., Atınız~ atla

yınız. Kaçalım ... Allah vere de yegane 
fuar ve kurtuluş yolumuz olan sol taraf
taki yol da kesilmiş olmasa ..• 

Monsenyör Lul atına atlarken muha
fızlardan ikisi de sol taraftaki yolu is
kandil etmek üzere hayvanlarını o tara
fa sürdüler. 

Biraz sonra döndükleri zaman iki kişi 
kesik seslerle şu haberi getirmişti: 

- Kuvvetli bir silvari grubu yolu iş
gal etmiş .. Yol kenarında nöbetçiler bPk
leşlyorlar. Öyle ki biz burada her taraf
tan sarılmış, kuşatı~ bir hald ' bulu
nuyoruz. 

Hilgnoların şefi: 

- Eyvah ..• diye mırıldandı. Muhak
kak Faribol plAnıııda bir fel!lkete ui{ra
dı. Vakıa yapacağı teşebbüs çok tehli
keli bir şeydi .. Şu halde biz burada ka

pana kısıldık ve mahvolduk demek.. 
Havayı yırtarak bulundukları yere 

kadar gelen iki kuvvetli düdük sesi de 
endişelerini büsbütün artırmıştı. 

Monsenyör Lui, soğukkanlılığını mu
hafaza ederek sordu: 

- Şu halde biz bir tuzağa düşürill
d!ik? Öyle bir tuzak ki çok mahirane 
hazırlanmış ve ondan bizim kurtulma-

Senato Danzigdeki polis kuvvetini art· 
tırdı, muahede ahki.mı olarak. hücum 
k:ıtalarından müteşekkil bir ordu kurdu 
ve bunları mitralyöz. top, tank ve tay .. 
yarelerle techiz etti. Bu kuvvet sayesin-

Avusturya ilhak olduktan sonra Dan· 
zig de ilhak edilebilir: Pek zor bir it de
ğil bul .. 

de bütün halkı tedhiş altında bulunduru• * 
yor. Halk da, bu kuvvet karşmna, ya Maksadı gayet açık olan bu tarzı ha-
Hitleri alkıılamak, yahut yaşama'lı için . ıeket karşısında Lehistan ne yapabilir). 
lazımgelen şeylerden mahrum olmak Evvela, her feyi oluruna bırakabilir. 
mecburiyetinde kalıyor. 

Geçen hafta bir lngiliz gazetesi, az çok 
isyankir üç yüz Danziglinin eanki Dan .. 

zig Almanyaya ilhak edilmiş gibi muha-
keme edilmek, cyani ceza görmek> üze
re Almanyaya götürüldüğünü yazıyor .. 
du. 

Esasen ıon za1n:anlara kadar yaptığı da 
bu idi. M. Beck, totaliter idarelere karşı 
olan temayülü doJaygjyfe Hitlere itimat 
beslediği için Nasyonal sosyalist reisinin. 
taahhütlerine dindar bir insan gibi riayet 
edeceğini sandı. Bugün her halde vaziye
ti anlamıt olacak. Şimdi. tecrübeleriyle 

Bu haber, vüsati itibariyle bize pek ·biliyor ki, arazi fethine muvaffak olan 
hakikate yakın görülmüyor. Fakat mu .. 
hakkak olan bir şey varsa o da Danzig· 
de muhalefete müsaade edilmemesidir. 
Zira, Hitler diktatörlüğü orada da aman-
sız bir hi.kimiyet tesis etmiştir. 

Malfundur ki V ersay muahedesi ah· 
ki.mınca Leh hükümeti limanın ve ha· 
vuz, dok, demiryolu, su yolu, gümrük. 
posta, t•lgraf ve telefon gibi limana 
merbut işlerine idaresine Danzige bıra
kır. Halbuki Senato bu hükmün infazın
da hükümetin elini kolunu bağlar. 

Bunun başvurduğu çarelerdenbiri şu: 
cSiz Lehliler, haklannızdan istifade 

için Danzigde kendinize adam kullanı· 

bir kimseye verilecek. her imtiyaz isti
lisını daha ileri götürmesine yardım et
mekten başka bir netice vermez. 

Lehistanın yapacağı ikinci ,ey, akai
ne hareket etmek ve mukabele bilmisil 
kullanmak, Danzig senatosunun teşeb

büslerini gayri kabili tahammül tahrikat 
saymak. ültimatom göndermek ve vazi
yet derhal yatışmazsa kıtalanna 9ehri ve 
hükümeti ele geçirmek emrini vermek. 

Yalnız. fiilen ve hukukan haklı olan 
bu hare:ket M. Becki mütaamz vaziyetine 
koyacak ve memleketine karşı olan kıy
metli sevgileri izale edecektir. 

Oçüncü hatb hareket tekli olarak, oe-
yorsunuz, diyor. işçi olarak onlar size natoya ve Oanzig efki.n umurniyesine 
bağlıdır. Fakat Danzigde oturan kim3e· notalar, muhtıralar vermek, siyuet ede
ler olmak itibariyle bana tabidirler. Siziıı biyatı ile vakit geçirmek kalıyor ki bu da 
onlar üzerinde işçi kullanan kimse hak· acaba ki.fi bir tey midir} Bu ta!::dirde 
kınız var; benim ise idare eden kimse senatonun bunlara hiç bir ehemmiyet 
hakkım.> vermemeei ve M. Beckin de bugünkü iti-

Biz adamın, biri vatandaş, biri işçi bannt kaybetmesi tehlikesi vardır. 
olmak üzere bu iki vasfını biribirine zıt Hakikatte, yalnız senatoya kar~l alı
bir vaziyette ortava cıkarmak ve sonra nacak bir hattı hareket, İ!tikamet, tayi-

mız hemen hemen de imkansız ... 
Reymond şaşkın bir halde bunu tas

dik etti: 

- Evet Sir .. Filhakika bu .. böyle .• 
- Bizi saran bu adamlar kralın adam-

ları mı? 

- Hayır Sir .. Kralın adamları değil .• 
Fakat krala tAbi olan bir adamın emri 

dJar ve: 
- Yaşasın kral!.. 
Diye haykırarak arka.'ından gittiler. 

Hepsi de kanlarının son damlasını mon
senyör Lui uğruna akıtmağa ve onu 
müdafaaya azmetmiş bulunuyorlardı. 

Handan içeri henüz girmişlerdi ki ar
kadaki yol dönemecinden tozu dumana 
katan kalabalık bir süvari grubu belir
di. 

altındalar .. Bu adamı siz de tanırsınız.. 
Ismi Marki Barbezyodur. Beni görünce 
tanıdı ve biraz evvel sesini duyduğunuz Bunlar da, kendi gruplarının önünden 

ban da benim ÜZ 
• giden bir adamın etrafını sarıruşlar ve 

ta cayı erıme atan ve • 
fakat tutturamıyan o idi. - Yaşasın kral... 

Diye bağırıyorlardı. Melun Gniafon 
Monsenyör Lui hayret etti: 
- Barbezyo ha... diye mırıldandı. 

Demek benim on dördüncü Lul olmadı
ını anladı. Ahlakını bilmediği yeni kra
lının teveccilhünli kazanmaktan ise eski 
kralına dalkavuklukta ve köpeklik et
mekte devamı tercih ettL Pekl\Ja .. Ben 
de ona on üçüncü Luinin has oğlu .. Blı 
kral oğlu nasıl dövüşür göstereceğim ... 
Haydi arkadaşlar, şu yol üzerindeki ha
na iltica edeUın. içeriden kapısını kapı
yalım ve orada sonuna kadar müdafaa 
ederiz. 

Böyle söyledikten sonra kılıncını çe
kerek atını La Kuron oteline doğru sür
dü. 

Monsenyör Luiye refakat eden Hüg
nolar da ona iıntisalen kılmçlarını sıyır-

monsenyör Lui ve adamlarını daha 
uzaktan görmüş: 

- Işte yakaladık.. diyerek kralı ve 
muhafızlarını büshiltün kı§kırt.mıştı. 

Tam La Kuron oteline yirmi hatve 
kalmışlardı ki Rozarj birden atını on 
dördilncU Lulnin atının yanına sUrdil. 
JCralın hayvanının başını tutarak istika
metini çevirirken arkadan gelen kala
balık askere de bağırarak şu emri verdi: 

- Dur!. .. 
Sekiz on süvari, bu Ant emir karşısın

da birden hayvanlarını durdurarak ile
rilediler ve otelin hizasına gelir gelmez 
pençereden açılan yaylım ateşi ile hepsi 
de ölii olarak atlarından yere yuvarlan
dılar. 

-BiTMEDİ-

Lehistanın, İngilterenin ve Fransanm 
aldıkları vaziyet de bizce pek vazihtir. 

Danziglilerle Lehlilerin haklaruu ...., 
menfaatlerini tespit eden bir nizamname 
var ve bu nizamnameye de mecvut ol
dukça.. riayet edilmesi 18.zımdır. 

Her insan eseri gibi. bu nizamda ne 
mükemmeldir, ne ebedi. ne de değişmez 
bir mahiyettedir. Yeni ba§tan gözden ge

çirilebilir. Oç müttefik devlet böyle, bir 
değiştirmeyi gözden geçinneye hazırdır. 

Müzakerelere ihtiyaç görülürse derhal 
masa başına geçebilirler. 

Fak at bilinmesi lazungelen bir nokto 
var ki. o da ıudur: 

Bu üç devlet tuzak mahiyetindeki biı 
müzakereye aall yanaşmaz. Yeni bir t;a.. 

arruz için daha müaait tartlar hazırlamak 
maksadiyle vakit kazanmak gayesi güde
rek müzakere teklif etmek bir tuzak 111-

yJır. Mevzuu bahsolan devamlı bir an· 
)aşma maksadı ile gİrİJİlecelc. müzakere
lerdir. Yani, bu tarzda bir müzakere.,,.. 
her iki taraf ta hüsnüniyetle iıtirak ede
cektir. 

Şüphesiz. muahede ahkamı devam 
ederken anlaşma imklnı aranırken, m .... 
rahhaslar veya hakemler meselesi müna. 
kaşa ederlerken bugünkü nizama harfi,. 
yen riayet edilmesi, her ilci tarafın bu m&o 

sele, veya baıka bir ihtilaf üzerine aldı
ğı askeri tedbirlerin tehir edilmesi llzım
dır. 

Bu müzakere teklifi i.oter kabul edilsin 
ister edilmesin, müzakerelere ister b...
lansın, ister başlanmasın , ister başlandık
tan sonra devam etsin, ister etmesin, fU 

muhakkak ki bu ihtimalde de, üç mütte
fik devlet, kimin tarafından, her hangi 
~ekilde olursa olsun, ne hile ile, ne pro
paganda kuvveti ile buvünkü nizamda ett 

ufak bir değişikliği kabul etmiyecekle.-
dir. • 

Hep birden bu ıekilde bir oöz söyle
nirse Hitlerin artık bilmemezlikten gel
mesine, •Qnunda da. öteki hidisede ol
duğu gibi, cNe yapayım, ben böyle ol
maaını istemiyordum ama> demesi.le im
k&n kalmaz. Bilakis, Danzig senatosunun 
bu ıekildeki manevralarına mü.aade 
eder Yeya bu manevraları kesmezse ken
disi en feci bir harbin limili vaziyetine 
düşecek 've gerek dünyanın, gerek milJ.,. 
tinin nazannda harbin mesuliyetini kendi 
üzerine almış olacak. 

(La Tribune d.,. Natiom) 

Kontes Ciano aley
hinde bir kitap 

ltalya Hariciye Nazın Kont Cianonun 
re.fikuı ve Mussolininin kızı AmerikQ""a 
gitmiıti. Orada Kontes Ciano hakkında 
aleybdarane yazılan bir kitap lngilterede 
de oablmak Üzere lngiliz kitapçılanna 
gönderilmiştir. Malümdur ki lngiliz mat
buatı dünyanın en hür matbuatıdır. ı... 
tedil<lerini yazarlar ve hiçbir kayda ti.hl 
değildir. Fakat bu gazeteler daima kencU 
kendilerini sansör etmektedir\er. Kitap
çılar da öyledir. Nitekim Kontes Ciano 
aleyhinde Londraya gönderilen bu kitabe 
lngiliz kitapçJan satmamıılardır. 

lngiltere aleyhine hazan ağız dolıuu 
küfürlere tesadüf edilmektedir. Şu ha,... 
ket lngiliz centilmenliğine yeni bir misal 
tqkil etmiyor mu>.. 
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Türk me eniyetinin meydana getir
diği şaheser vakfiyelere kısa bir bakış 

Bu Pavyonda, Timurun ve zevcesi Bibi Hatunun 
türbeleri dikkatle temaşa ve tetkike şayan eser erdir 

Kültürpark şüphe edilemez ki büyük 
bir loymcttir. Fakat onu kıymetlendi
ren, ona üstünlük vasfını veren, Kültür 
park içinde kW'U1\Ul ilim ve sanat mü
esseseleridir. Vakıflar umum müdürlü
ğünün hiınetiylc meydana getirilen Va
kıffor pavyonunun kısa bir zaman için
de gördüğü alaka üzerinde ehemmiyet

le durmak istiyoruz .. 
İzmirde .Fuar• demek biraz da Va

kıflar pavyonu demektir. Nitekim Tica
ret vekili B. Cezmi Erçin fuarın açıl
ma törenini yaptıkları gece Vakıflar 
pavyonu üzerindeki terasta bir buçuk 
&nat kadar oturmuş, fuann güzellikleri
ni oradan scyreylemiştir. 

Vakıflar pavyonunu dört gün içinde 
eyaret edenlerin sayısı yüz bin kişidir. 
Şimdi pavyonu tetkik edebiliriz : 

Kültürparkm .Lozan• kapısından gi
riyorum.. Bütün bu Alemi aydınlatan 
nur ve ziya dalgalan arasında ilk nazar
ları kendine çeken Vakıflar pavyonuna 
&ğru yürüyorum.. Vakıfların kendi 
varlığını, onun mimarl tarzını, onun ba
kikt vasfını gösteren ve kapısı üzerin
deki (VAKIFLAR) yazısını görmeden 

Pavyondan bir köşe 

her keı>i.n iştihasını celbediyor. 
Sağ kapıdan büyük salona giriyorum, 

içeride büyük bir vakar var, bütün zi
yaretçiler palyelerin, vitrinlerin içindeki 
kıymettar eşyayı, tarihi vesikaları mü
zeyy~n ve mezhep kitapları. asırlasmış 

karşılaşıyoruz.. Burada ziyaretçilere 
asırların eskittiği dünya vakıflar tarihi
ni ve bunların en eski vesikalarını, milli 
ve tarihi müessesemizin Türkün tarihi

le doğan ve yaşıyan varlığı okunur ve 
bu durumun, üzerinde durulacak ve iyi 
işlenecek bir mevzu olduğunu pek ba
riz bir ı;urette ifade eder. 

Yine bu birinci vitrinde orta Asyanın 
en büyük vakıflarından biri olan Timur 
ailesinden •Hüseyin Baykıra• devrinin 

büyük adamlanndan •Hüseyin Ali Şir 
Evayı n ile Timurun mehabetli resimleri 
var.. Ahmet Y esevi caıniinin kapısının 
ve arka cephesinin fotoğraflariyle Ti
murun sarayının harabeleri, yine Timu
nın türbesi ve zevcesi Bibi hatunun 
türbesi bihakkın temaşa ve tetkike şa
yan eserlerdir .. Büyük Türk estronomu 
Uluğ beyin Semerkruıtteki meşhur ra
sathanesinin bir planı meraklıların na
zarı tetkikine arzolunmuştur. 

Hiç farkına varmadan ne kadar da 
vakit geçmiş? ..• 

Bunu salonun tenbalaşmasından, he
Pavyondan bir köşe men kimsenin kalmadığından anladım .. 

Ve Okumadan tu uzaktan •Ben Vakfın çinileri hülasa Türk sanatının, Türk ze- 1 k Büyük bir zevk ile ve yine ge me ve 
malıyım• diyen muhteşem kapısı, ~~ı.a- ka ve dehasının ilmi, içtimai, sınai bü-~ tetkik ve müşahedelerime devam etmek 
ne ko .. şkü., kurşunlu kubbesi ve ancak tün varlıklarını gösteren eserleri tetkik üzere bana ve ziyaretçilere hiç yorul-
ona yakışan saat kulesi hakikaten ne ka- ediyorlar. Ziyaretçilere izahat vermeğe madan ve bıkmadan izahat veren ve iyi 
dar da vakfın hususiyetine uygun.. memur arkadaşların muhtasar, mü.fit bir vazife görmenin zevkini taşıyan Va-

Büyük bir ziyaretçi akınının aralan- izahatını dikkatle dinliyorlar. Bilmedik- kıflar müdürü Esat Serezlinin elini sı
pa katılarak büyük kapıdan içeri gir- leri veya başka türlü bildikleri Vakfın karak ayrıldım .. 
~·· Süt gibi be~az ~ermerden işlen- ne olduğunu anlıyorlar.. Şu ciheti bu yazımda ehemmiyetle 
.,.., .. ortasında eski tarihi şadırvanlarda B" · el ·~-:-:- ·· ·· d · Tarihin --.r• . . ırın vıu •·'"" onun eyım.. • kaydetmeliyim ki Vakıflar idaresinin 
gördüğümtiL ço::-::1 .~ir lanfıski~e, kletra; her devrinde Vakıf• damgasını taşıyan dünkü ve bugünkü vakıfları anlatmak 
bıce bir zevk u o çıçe er e b --1-ta b "trin" d Eti . . sarf lediği A k lirn . b .... 

yük h enl 
. k di ve unu Ull.Ul n u vı e : ve ıçın ey mesaı e enın utun 

-....ılm~ b.. avuz geç en en -
._ ....... ~.. u Uygur vakfiyelerini, bu devirlere ait manasiyle yerindedir ve Vakıflar pav-
neBçekiyork.. d . vakıf binalarının fotoğrafları, Uygur va- yonu hakikaten muvaffak olmuş ve ga-

unun arşı.sın a ve pavyonun ıç ve . . . . . . . 

bü ük
. sal · · ı, .. , kapıları kıflarmın eski ve renkli resimlerıyle yesıne enruş hır eserdir .. y onuna gırış ve çı~ -

nın ortasındaki yüksek şeref mevkiine 

konulan büyük ve milli Şefin kıymetli 
EBüsh leri önünde her kes eğil.ınek 
mecburiyetini hissediyoruz.. Mermer 
havuzun letafetiyle büstün maharet ve 

o nisbctte zarafetiyle i!ntizaç eden bu 
bcdit manzarnnm temaşasına avlunun 
iki tarafındaki revaflar arasında çok gü
zel ve zarif çerçeveler içinde büyük ve 
manalı fotoğraflar var .. 

Dünkü ve bugünkü vakıflan muka
yese eden bu tablolarda eski harap bi
nalar ve tarzı inşalariyle bugünkü bü
yük ve modem binalar, diğer tarafta 
milli ôbidelerin harap ve mamur durum
ları görülür.. Cümhuriyet devrinin Os
dan oğullarından tevarüs ettiği harap 
mabetlerin bugünkü ınnmur halleri in
sanın göğsünü kabartır .. 
Sakaların, bekçilerin bayvanlariylc 

yanaşarak tenekelere ve pis fıçılara dol
durdukları ıEski taş delen• le bugün 
insanın temiz c1leri bile değmeden en 
asri tesisat ve teçhizata malik olan ve 
kapınıza kadar halis ve teminatlı ola
rak gelen bugünkü Taş delen suyuna ait 
cnnlı levhalar Vakıflar idaresinin hal

Hazin bir hayat hikayesi 

Tam 7 yıl yapışık 
yaşıyan hemşireler 

Ameliyattan sonra biri öldü öteki 
de evlendi, mes'ut oldu 

12 Nisan 189 3 de Brezilyada dünyaya ı ameliyata devam etmedi. Rozalina ve 
gelen bu yapışık hemşireleri ayırmağa Mari on iki ay yine evvelki gibi yapışık 
hiç bir doktor cesaret edememişti. Ha- yaşadılar. Sonra aslen Fransız olan Bre

raretleri, kann zarlan bir idi. Bunu ayır- zilyalı doktor Şapo Prevo, bitişik hemıi-
mak tehlikeli idi. releri ayıracağını söyledi. 

Tamam, yedi sene yapışık hemşireler 15 Mayıs 1900 de ameliyat yaptı ve 

çok acıklı bir hayat geçirdiler. Royali iki kızı biribirinden ayırdı. 
ne kadar uslu ise hemşiresi Mari, 0 nis- Rozalina, ameliyattan sonra kendine 
bette yaramaz ve inatçı idi. gelince: 

- Sanki rüya görüyorum. Serbestim. 
Biri uyumak istediği zaman öteki oy

namak istiyordu. Zavallı kızlar iki kur
saj ve bir eteklik giyiyorlardı. Aynı san-

Bir yatakta yalnız yatıyorum. Yanımda

ki yatakta da hemşirem yatıyor .. O da 

kın sıhhati ile alakalı olan bu işe ne ka- dalyada oturuyorlar, fakat ayrı ayrı ta
dar ehcmiyct verdiğini ve ne kadar mu- haklarda yiyorlardı. Birinin hastalanması 

benim gibi serbest. 
Diye hayretini ve sevincini ifadeden 

kendini alamadı. 
:vaffak olduğunu nazarlarda tecessüm 
ettiren harap ve cılız zeytinliklerin iyi 
bir bakımdan sonra bir çiçek bahçesi 
haline geldiğini, eskiden üstünde ancak 
Uç be~ mcyvn tutabilen portakal, limon, 
mandarin ağaçlarının şuurlu ve ilmi bir 
imar programının tatbiki sayesinde dal
larının U\~ymnıyacağı derecede mebzul 
.:ve cinslerinin ıslahına masruf bilgili ve 
dcvnmlı çalışmalarla çok nefis mahsul-
1!.'r y ti tiril<ligini bu levhalarda görmek 

öteki için büyük bir işkence oluyordu. 
Hasta olmıyan da yatağa yatmıya mec
bur kalıyordu. 

Beş ya~ına geldikleri zaman Riyo dö 
Jnneyrolu bir doktor ameliyat yapmayı 
kabul etti. Kızlan bir sene nezaret altın-
da bulundurduktan sonra ameliyat yap
mıya karar verdi. 

Fakat, ameliyat başlayınca kızların ci
ğerlerinin de biribirine yapı~ık olduğunu 
gördü, öhimlcrine sebep olmamak i i 

Ameliyat muvaffakıyet]e neticelen
mi~ti. Kızların sıhhatleri yerinde idi. Fa
kat. bir kaç gün sonra Mari hastabakıcı
nın dalgın1ığından istifade ederek büyük 
bir tas çorbayı a1dı ve içti. Bu tedbirsiz
lik küçük Mari için pek feci oldu. Bir 
bağırsak iltihabına tutuldu, kırk sekiz 
saat sonrn öldü. 

Rozalinn, elan hayattadır. Kocaya 

a 

Ban acılığ 1 

r ye iş 
beşinci 

Bankasının 
yıl dönümü 

On 

Bugün iş bankası, on beşinci yıldö
nümünü kutlulamaktadır. 

Türkiye iş bankası, memlekette mo
dern bankacılığı kurmuş olmak ve bu 
cihazın işlemesi için elzem unsurları da 
yaratmış bulunmak gibi hizmetleri ile 
daima öğünülecekti. Müessese 15 yıllık 
hayatında bankacı olarak yetişmek isti
yen gençlere esaslı bir mektep olmuş
tur. Bugün kendi kadrosu içinde çalı
şan 68!) memurundan başka, zaman za
man yeni kurulan müesseselere verdiği 
elemanlar ve bizzat alakalı olduğu te
sislere geçen yüzlerce değerli unsur bu 
mektepten feyiz almış, tecrübe kazan
mış, iftihara layık bir zümre teşkil eyle
mektedir. 

1929 yılında muayyen Avrupa mer
kezlerine gönderilmeğe başlanan güzide 
ve genç bankacılar oralarda en ileri tek
nikle işliyen bankaların usullerini ya
kından tetkik imkanını bulmuşlar ve 

mezkOr bankaların başlıca servislerin
de lüzumu kndar müddet staj gören bu 
unsurlar, yurda taze bilgi ve olgun bir 
tecrübe ile malunul olarak dönmüşler
dir. 

Bankalarda hesap makinelerini kul
lanma usulü ilk defa olarak Türkiye iş 
bankasının delAlet ve teşebbilsü ile 
memlekete girmiş ve yerleşmiştir. Türk 
gençliğinin bıkmak usanmak bilıniyen 
azimli çalışması ve kabiliyetinin yüksek 
derecesi hesap makinelerinin kullanıl-

i~ Bankasının kendi sahasındaki başarıları yeni 
ik ısad·yatımızın kuru ş na Amil olmuştur ... 

masında, dünyadaki benzer vaziyetlere ------~~------'-~----~----~--~~.....,,,.--'--"_...., 
nisbetle bir rekor teşkil edecek netice- Iş bankası umumi merkez. bin.ası 
ler vermiştir. Az memurlar eyi ve sağ- ilave eylemiştir. 1929 ve 1931 yıllarında plasmanını ve gerek muamelatını geni§
lam iş temin olunmuş, randıman tahmi- bu faaliyetine geniş mikyasta devam letmek imkf\nını bulmuştur. Her açılan 
nin fevkinde bir yükseliş arzetmiştir. ederek yurdun bir çok merkezlerinde yeni şube bankaya bakir sahalarda iş 

Türk inkılabının Türk kadınına ce- yeni şubeler açmıştır. temin etmiş, aynı zamanda eski şubele-
miyet içinde layık olduğu mevkii her Yabancı memleketlerde bir Türk rinin muamelelerinin de artmasına iın
suretle temin etmiş olmasından istif Pcle bankasının şubeler açması şerefi birinci kfuı vermiştir. Şubelerinin çoğalması, 

Türkiye iş bankasının bir milli dava ha
linde sarıldığı tasarruf hareketinin yur
dun her köşesinde uyanmasına ve yer• 
leşmesine hizmet etmiştir. 

.Milli tasarruf hareketinde Türkiye i§ 

bankası: 

Telkin ve t~ik vasıtalarınını h er tür
lüsüne baş vurarak, çocuğundan genci
ne, gencinden ihtiyarına Juıdar her yaş
ta yurttaşa hitap ederek geniş bir tac;ar
ruf propagandasına girişen Türkiye iş 

bankası milli sermayenin güvenilir esa
sını teşkil eden tasarruf hareketinin 
muv.ıffakıyetJe ilerlemesinde amil ol
muştur. Sistemli, zevkli ve menfaatli 
bir biriktirme vasıtası olarak 1928 de 
Türk yavrusunun eHne ilk kumbarayı, 
o vermiştir. Para biriktirerek bankaya 

Bankanın müesseselerinden Türk antrasit fabrikası 

yatıranlar arasında kur'a çekmek suTe
tiyle ikramiye dağıtmak, ve tasarruf 
mevduatına dolgun faiz vermek usulle
rini ihdas eden yine Türkiye iş banka
sıdır . eden Türkiye iş bankası, bu davanın , defa olarak Türkiye iş bankasına nasip 

yürümesinde kendisine düşen vazifeyi olmuş ve 1932 de Iskenderiye ve Ham
başarmakta geri kalmamış ve Türk ka- burg şubeleri açılmJ.§tır. 1933 ve 1936 da 
dınına teknik bankacılık servetlerinde müessese, Istanbul gibi verimli bir iş 

Türkiye iş bankasının tesis olunduğu 
1924 yılında 96 yurttaş bankaya tasarruf 
mevduatı olarak 12,554 lira yatırdıkları 

geniş ölçüde yer vermiştir. merkezinde faaliyet ağını genişletmek halde 1937 yılının sonunda bu rakamlar 
azametli ve m~nalı bir yekOna varmış
tır. 108,905 yurlta§ın Türkiye iş bankası 
kasalarında 27,118.971 lirası birik.miştir. 

Yurd içinde yayılma: lüzumunu hissederek, 1930 da faaliyete 
26 Ağustos 1924 de muameleye baş- geçen Beyoğlu şubesine ilave olarak; 

lıyan Türkiye iş bankası dört ay ve beş Üsküdar, Kadıköy, Galata ve Beyazıt 
günlük birinci faaliyet yılında, memle- şubelerini kurmuştur. 1938 yılının birinci (Mayıs) ayı so

nunda bu yekun 29,453,198.26 liraya 
varmıştır. 

kette çalJ.ima programının icap ettirdi- Türkiye iş bankası, bugün yurd için
ği yayılmayı temin için lazımgelen ha- de 45 şube ve yurd dışında 2 şube ki ce
zırlıklarla meşgul olmuş ve bir taraftan man 47 şube ile faaliyet halindedir.Dün
iç piyasalarda giriştiği ticaret muamele- yanın her tarafında muhabirleri vardır. 
!erini tedrici .surette genişletirken, di- Müessese, şubelerini artırdıkça gerek 

Türkiye iş bankasında tasarruf hare
ketinin takip eylediği seyri gösteren aşa
ğıdaki cetvel hazla tetkike ~yıktır: 

ğer taraftan da dış pyasalarla münase
bet tesisini esaslı vazife bilmiştir. 

Müessesenin ikinci çalışma yılı (1925) 
esas nizamnamesine uygun olarak yeni 
teşebbüslere girişmesi noktasından can
lı ve verimli olmU§tur. Halkın bu milli 
müesseseye gösterdiği rağbet, muame
lelerin selfunet ve ciddiyetine verdiği 
kıymet ve ehemmiyet, ona az bir zaman
da yeni şubelerle mühim ticaret mer
kezlerinde yer almak imkanını kazan
dırmıştır. 

25 Birinci Kfuıun 1924 de açılan Istan
bul şubesini takiben, 3 !kinci Kanun 
l 925 de Bursa ve 11 Temmuz 1925 de 
Izmir şubeleri açılmıştır. Yurdun en 
büyük ticaret merkezi Istanbulda, hem 
ticaret hem de ziraat muhiti olan Izmir 
ve Bursadn böyle bir müessesenin ka
pılarını yurttaşlara açması, uzun süren 
ıstırap yıllarından sonra; esasen kredi
ye susamış bulunan bu piyasalarda se
vinç ve in§irah uyandırmıştır. 

Banka, piyasalar arasında bağlılığı ve 
münasebetleri kolaylaştırmak ve bütün 
milli piyasaları teşkilatından müstefit 
etmek, aynı zamanda plasmanın daha 
büyük bir elastikiyet ile idare ve tevzi 
eylemek maksadiyle memleketin her 
yanında şubeler açmıya büyük bir 
ehemmiyet vermiştir. 1927 de Adana ve 
Samsun şubelerini de açan Türkiye iş 
bankası 1928 yılında yurdun belli başlı 
iş ve ticaret muhitlerine yardım elini 

"Alsancak,Sıhhat Evi,, 
Doktor Sadık Çağlar'ın « SIHHAT EVt » adındaki otuz yataklı 

Shuausi hastahanesi Birinci Kordonda Alsancak vapur iskelesi karıı
sındadır. Gei:e gündüz basta, doğwn, ameliyat kabul eder. Daimi 
mütahaasıs doktorları vardır. Mükemmel ameliyathaneler, doğum 

~alonu, Rontken - Diyatermi • ( Undala ) - Oltraviyole - Enfraruj -
~lektrik ve su tedavileri Bakteriyoloji laboratuan vardır. Denize kartı 

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

TELEFON Numarası : 2 9 7 4 
TELGRAF Adersi : Alsancak Sıhhat Evi 
POSTA Kutusu : 3 2 1 tZMtR 

U•!z:l!~~ ~ ~././"~L,Q'ZZ]Rall!ll!!.ıı:l:lm;illlll .... lw 

lzmir Del terdarlığından: 
Vergisinin Miktarı Mükellefin 

lsmi lti Nev'i Matrahı L K. Tebliğatın nev'i 

Ahmet F ınncı Kazanç 300 155 25 18/2/939 tarih ve 939/451 
sayılı tetkiki itiraz 
komisyonu kararı 

Yukanda ismi yazılı mükellefe 932 mali yılı için tarholunan kaza~Ç 
vergisi hakkında temyiz komisyonunca itiraz olunan 30. 4. 933 tarih 
ve 10279 numaralı nakız kararına ittibaen tetkiki itiraz komisyonunca 
ikinci defa ittihaz olunan 18. 4. 939 tarih ve 939/ 451 sayılı karar 
mükellefe tebliğ edilmek üzere evvelki adresinde aranmış ise de bulu· 
namamt§ ve şimdiki adresi de meçhul bulunmuş olduğundan keyfİfet 

ı ı • •L• a-1..1 .... 
3692 num nnnn 1 n nnrn "'" ............. -··-· ·---



YEHIASIR 

Ankara Radyosu ( B O R SA :J 
DA.LGA UZUHLUCU 

BUGVN VZVM 

-· 
SAHIFE7 

FUAR MÜNASEBETİYLE FEVKALADE UCUZLUK ... 
175 KURUŞA HEZARAN SANDALYE .• 

HA.SA.111 
Karını dan 

Gizledlğ'iın Sır 1639 oı. 183 Kcs./120 Ww 422 J. Keben 
HiÇ YILMAZ 

7 625 10 25 MOBİLYE 

Yazan: 
12-

.. 
Uc Yıldız 

T. A. P. 31.70 m. 9465 Kca./ Zt Ww. 404 M. j. Taranto 
295 Ş. Remzi 

12 14 KARYOLA 
T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 8 12 SO SANDALYE 

• 13,30 Program 13,35 Türk müziği 139 M. Beşikçi 10 375 11 50 M E Ş B E R t 
(okuyan: Radife Neydik, çalanlar: Ve· 

zarfında tabii birbirimizden uzalı cihe Daryal. Fahire F ersan, Refik Fer
kalacağız. O :ı:aman demek siz be. san) 1 - kürdili hicazkar peşrevi 2 -
ni unutacaksınız.. Rahmi bey kürdili hicazkar şarkı Söyle 

l 7Ô S. Erkin 9 25 13 25 YENİ KAV AFLAR ÇARŞISI No. 11 

Suimizi birbirimize duyııracalı 
ıııeaafeye yakla,ttğım :ı:aman lc
lal: 

123 Ü. Tarım Şir. 
114 M. H. Nazlı 

9 25 10 FABRİKASI : 
7 25 8 75 Yeni müzayede Bedesteni civan Ak 

88 Nihat Üzümcü 8 50 13 25 Eken aokaiı No. 34 

- Aman, dedi. Dilrltat ediniz. 
~kada,larımdan lalan bir gören 
olar. Yandaki yola sapınız. Orada 
lfi~lar bi:ı:i gizler •• 

- Allah göstermesin lcliil .. O ey mıdrıbı nazende eda 3 - Şemoeddin 
nasıl liikırdı öyle .• Seni unutmak Ziya kürdili hicazkar §arkı Güvenme 
benim için hiç kabil mi? hüsnüne 3 - Şemseddin Ziya • kürdili 

Kemal Kamilin menekıe loa- hicazkar şarkı Bıkhm elinden 5 - Sa-

68 Ahmet Tabak 
66 Özttirk L. Şir. 
65 K. Taner 

1 50 10 50 i z M 1 R 
8 75 11 75 , :.ıağazamız dahilden ve taşradan hususi 

10 13 75 siparişler kabul eder. 

yonunu çıkardım: deddin Kaynak - kürdili hicazkar şarkı 
58 L. Galemidi 
48 Alyoti bira. 
42 M. Elyazer 

12 50 12 50 YENİ KAVAFLARDA 11 numarada HASAN BİÇ YILMAZ MOBİLYA 
11 50 13 müessesesi : 20 ağustos 939 elan itibaren bililmum mobilya eşyası ve bilhassa Dediği gibi yaptım. 

O da benim yanıma geldi. 
Kesik kesik soluyor ve dadalr-

1'ırından lııkıran sıcak, tatlı neles 
l>enim ona yaklafmq yüzümü de
lil, bütün mevcudiyetimi kırbaç
lı70rda. 

- lclalciğim, dedim. Bunu sa- Bir gün yaıadık) 6 - kürdili hicazkar 
na biT hediye olarak dejil .•. Me- saz semaisi 14,00 memleket ıaat ayarı 
nekşe kokusunu sevdiğin için ve ajans ve meteoroloji haberleri 14. 1 O mü
bundan sonra da artılr ben hep zik dans müziği - Pi. 15,00 15,30 müzik 
senin kokan olan bu #tokaya kul- Şen oda müziği • lbr&.him Özgür ve ateı 
lanacağımı İspat i~in getirdim. böcekleri 18,30 program 18,35 müzik 

11 j. Taranto Ma. 
9 Hilmi Uyar 
3 S. Paterson 
2 Öz Şınlak o. 

2127 YekQ.n 

8 75 9 25 mll.....,..nln kendi mamuIAtı olan sandalye Ç8!itlerinde rekabet kabul etmez 
8 50 8 50 derecede ucuzluk yapmağa ve beher sandalyede yirmi beş kuruş iskonta etmek 

11 50 11 50 suretiyle iki liraya satmakta olduğu sandalyeleri 175 kuruşa satmağa karar 
13 13 verdiğini sayın müşterilerinfı beyan eder ... 

- Geç kaldım değil mi Nuri 
'9,,, dedi. Sizi çok beklettim mi? 

Ondan evvel geldiğim için ona 
...,.,, hislerimin kuvvetini göster
lllek isin yalan söylemekten çe
ltinmedim. 

- Tam, dedim. Bir buçuk aaat
te..beri sizi bekliyorum. 

- Vah vah.. Fakat ben •İze 
ılirtte diye ya:ı:mqtım. 

- Evet ama .. Ben belki daha 
•ooel gelirsini:ı: diye diifündüm ve 
eiai bekletmek istemedim .• 

- Şurası siper •• Oturabiliriz .• 
- Hay hay •• 
Oturduk .. 
o d. susuyordu ben de .• 
ilk söz söylemek cesaretini yi

,.. be11 buldum. 
' - imtihanına nanl g~? 

- Vallahi ne sorduklarını ve 
1.1!4' ceuap verdiğimi bilmiyoram. 
!Aklım hiç ba,ımda değildi .• 

-Neden? 
Yüzüme öyle bir bakqla bakh 

ili, bu balrq : 
- Aptal •• Anlamadın mı? 
Dcyen açık bir ihtardan daha 

hvvetli idi •• 
- Dört gün geçti lclal hanım. 

B. dört pn zarfında ben artık 
eUin beni unattağuna:ı:a hükmet
miftim. 

Güzel gözlerini yüzüme çeuir
di: 

- Ya ..• dedi, demek birbirle
rini görmeden geçen dört gün bir
birlerini seven insanların sevgile
rini unutturur mu? Si:ı: sevgiyi 
'1öyle mi anlıyorsana:ı: •• 

- Hayır •. Şey .. Hiç öyle anlar 
mıyım lclalciğim.. Fakat hani .• 
Seni her gün, her saat görmek is
tediğim için bu ayrılık bana çok 
ağır geldi. 

Benim bu sudan cevabım onu 
tatmin etmedi. 

- Nuri bey .• dedi, yarın aıker
liğinu çıkacak.. Herke• 11ibi si:ı: 
de bu mukaddes va:ı:ileni:ı:i yap. 
ınağa gideceksiniz. Bu müddet 

14 75 14 75 

Bundan sonra bana ba,ka iradın (küçük orkestra - Şef Necip Atkın) 8274 Dünkü yekfuı 
yii:ı:ü nasıl haram olsan ise başka 19.30 Türk müziği: Fasıl heyeti 20,00 10401 Umum! yekUn 
koku da haram olsun .. Sen benim memleket saat ayarı, temsil 20,40 •ians No. 
ilk a,kımsın .. Son aşkım da ola- ve meteorolozi haberleri 21,00 Türk No. 
caksın. Bi:ı:i karfılafhran, tanıftı- müziği (okuyanlar, Semahat özdenses No. 
ran teaadül mukadderatımızı da Mustafa Çağlar, çalanlar: Vecihe Daryal No. 

7 
8 
9 

10 

8 50 
9 25 

10 25 
ız 

birleştirdi. Artık birbirimi:ı:e karşı Fahire Fersan, Reşat Erer, Refik Fersan) No. 
sitem etmek, mu.ammalı sö:ı:ler ı _ Salahaddin Pınar . eviç şarkı (Göz No. 
söylemek değil .. Sen mektebini Ve yaşlarımız) ı _ Refik Feraan • hüseyni 

11 
12 

Mal yok 
Mal yok 

ben askerliğimi bitireceğim :ı:a- şarkı Bir kaçı birleşerek 3 - Şevki bey 
mana kadar geçecek intizar dev- hicaz şarkı Demen cana beni yadet 5 -
reainin tadını çıkarmamı:ı: lti:ı:ım .. hicazkar peırevi 6 _ Bol ahank Nuri 
istersen bırak mektebini hemen bey hicazkar ağır semai Benim servi hı
ni1ranlanalım ... Ve madam ki ab- c 1 h' k• '-

T ramanım 7 - udi emi • ıcaz ar şar&.ı 
landan o kadar pilıayetin var, gel L· . ._ 8 ud· Cemil hicazkar . . A l B.l ayıı< mı sana - ı • 
bı:ı:ım eve.. nnem e oturun.. ı • M . 1 h ı· · k · h' 

k d 
• ı,. k d şarkı anı o uyor ~ ımı ta rıre ıca· 

sden aSn~dnahe a .~ eydı ır a ın- hım 9 - Muhlis Sabahaddin - hicazkar 
ır. enı a gorme en sevme- . . . b · 21 40 • b l d türkü lzmirın ıçınde vurdular en., , 

l"_a)v~.d? Annenize benden konuşma (Dış politika haberleri). 21,55 

b h tt• · d k? neşeli plaklar • R. 22,00 haftalık posta a ae ınız eme . 

iNCİR 
586 M. Hayd;ır Nazlı 8 
459 Şerif Remzi 9 
200 Tütsü ile T. 8 
174 A. Muhtar Ataman 8 
116 B. S. Alazraki 10 
113 Ş. Riza H. 

56 Hayim Levi 
24 Oskar Eğli 

8 
11 
10 

11 50 
15 
11 
11 
u 50 
11 
11 
11 

16 j. Taranto ma. 
1744 Yek(ln 

10 50 14 50 

Para Borsası _ Elbet .. Neden bahsetmiye- kutusu (ecnebi dillerde) 22.30. (~ans 
• B · k lb' d 1r··ru·1-1r I müziği) 23 00 son ajans haberlerı, zıraat Kapanış F. yam.. enım a ım e o u a- • 

1 lr esham ve tahvilat kambiyo • nukut hor- Londra 1 Sterlin 5.93 an yo • 
Anneme bahsettiğimi söylemiş sası (fiat) 23,20 müzik (cazbant· Pi.) Nev • York 100 Dolar 1%6.675 

olmalrlığım lcliilin üzerinde eyi 23.55 • 24,00 yarınki program. Paris 100 F. frangı 3.355 
bir tesir bıraktı. OPERAJ.AK ve OPERETLER MilAno 100 Liret 6.6575 

_Tefekkür ederim Nuri bey .. 21,05 Paris • Eyfel kulesi: Valkür. Cenevre 100 İsviçre F. 28.5725 
dedi. Beni cidden sevdiğini:ı:e ar- 21,20 Hamburıı:: Çareviç. Amsterdam 100 Florin 68.20 
tık inanacağım geliyor.. 21,35 Bordo: Opera Bertin 100 Rayşınark 50.72.75 

- Fakat benim değil.. 22,05 Milil.no: Tur•ndot. Brüksel 100 Belga 21.«75 
_Neden? 15,30 Münih: Juliyüs Patzak ve Hayn- Atina 100 Drahmi 1.0825 
- Çünkü ai:ı:in de beni sevdiği- rihş Reekemper, Volfgang Ama- Sofya 100 Leva 1.56 

nize dair bana bir teminat verme. doys, Mozartın operalarından Prag 100 Çekoslovak 4.3425 
diniz. parçalar söylüyorlar! Madrid 100 Peçeta 14.035 

Güldü. 20,05 Berfin: Opera melodileri. Varşova 100 Zloti 23.72 
- Anladım .• dedi. Benim de BOYOK KONSF'.RLER Budapeşte 100 Pengü 24.455 

si:ı:e bir ~işe kolonya almamı mı 21,05 Londra - Re.,ional: Veber, Ver- Bükreş 100 Ley 0.905 
iativorsunrız? di DehüMi, Glaxunov. Selgrad ıoo Dinar 2.8925 

Bu cevap beni hayal sukatana 24,20 Brüksel 11: Berliyoz: Liszt; Pi- Yokohama 100 Yen 34.62 

uğrattı. yere. Stokho!m 100 İsveç Kr. 30.575 
- Amma da eyi anladınız ha.. ODA MUSİKİLERİ Moskova 100 Ruble 23.9025 

dedim. Ben kolonyayı fİ~esinden J 8,40 Strasburg: Saint • Saens. Şuman CÜl\ffiURİYET l\1ERK.EZ BANKASI 
değil .. Sizin baJınızdan ve hattii .. 19.50 Londra • Regional: Şumanın KLEARİNG KURLARI 
hatta .. Si:ı:in yananınızdan lrolıla- kuvarteti. sterlingtcn gayrisi bir Türk lirasının 
mak ist"yoram. Bana vereceğiniz 19,35 Zaarbrükken: G. Fougner; ke- mukabilidir .. 
en büyük teminat ancak bu ola
bilir. 

lclal büsbütün kızardı .. 

•• BiTMEDi •• 

man. 
SOLİSTLERİN KONSERT,ERt Sterlin 

19, 30 Beromünster: Saksafon ve piya- Dolar 

no konoert Belga 

Sabş 

593. 
79.34 
4.6!l40 

Alış 

590. 
78.94 
4.6705 

Basın birliği lzmir mıotakası idare 
hey' eti riyasetinden: 

22,05 Lüksemburg: Benjamino Gigli. Fransız frankı 
22. 1 O Beromüıuter: Lutsern şenlik Peseta 

haftaları ha,lıyor; Benjamino Florin 
Giı;:li, teganni ediyor! İsveç Frangı 

NEFESU SAZLAR ORKESRASI İsveç kronu 
9,35 Danzig: Hoşa ıPden havalar Norveç Kronu 

aeriııinden parçalar. rek kronu 

29.95 
7.2034 
1.4792 
3.5131 
3.2864 
3.2869 

29.80 
7.1669 
1.4718 
3.4954 
3.2698 
3.2702 

15 Temmuz 939 tarihinden itibaren fiilen İte batlamı§ bulunan 
aımtııkamız idare heyeti iza kaydına devam eylemektedir. 

3511 Numaralı Bum Birliği Kanununa tevfikan Birliie kayıtlı 
buhmmıyıınların gazete, ve mecmualarda çalı§amıyac;aklan tasrih 
edilmif olduğuna göre alikadarlann derhal Gazi Bulvarında Yeni Asır 
idıırehanesindeki cBuın Birliii> bürosuna müracaatla beyanname
lerini tanzim eylemeleri. 

İzmir Mıntalaıaı: İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir, Muğla, Antal
ya, Deni:ı:li, bputa, Burdur, Kütahya, Afyon, vilayetlerinden mü-
rekkeptir. · 

Bu viliyetler dahilindeki gazete ve mecmua sahip, muharrir, muha

bir, mııaahhiblerinin de tahriren Birliğe müracaatla kayıtlarını niha
yet on bet gün içinde ilanal eylemeleri ilan olunur. 

26-29-31-2 

T. C. Zıraat Bankası 
Odemfı Su ve Elefıtrlfı işletme idaresinden : 

idaremiz için biri 70 diğeri, 45 lira aylıkla iki elektrikçi alınacaktır. 
Taliplerin resi"1lti nüfus tezkeresi, hal tercümesi, polisden tasdikli 

iyi hal varakası ve §İmdiye kadar çalı§tıklan yerlerden aldıktan bon
lerVİ.lleri suretiyle 1. 9. 939 tarihine kadar yazı ile idareye müracaat
lan ilan olunur. 

26, "1.7, 28 (1781) 

inhisarlar umum müdü1 lüğün-
den: 
1 - Ketif ve prtnamesi mucibince idaremizin Kabatafdaki inhi

sarlar binaamda yapılacak tamirat i§i kapalı :ı:arf u.aulile eksiltmeye 
konmu§tur. 

2 - Ketif bedeli 20.027 lira muvakkat teminab 1502.02 liradır. 
3 - Eksiltme 11. 9. 939 pazartesi saat 15 de Kabatqcla levazım 

ve ı'tlübayaat §ubeaindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Şartnameler her gün Jeyazım §Ubeai veznesinden ve l:ı:mir, 

Ankara bq müdürlüklerinden 100 kurUJ mukabilinde alnlllbilir. 
S - Münakasaya cirecelder mühürlü teklif mektuplarım kanuni 

vesaikle yüzde 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat 
mektubunu ve fartnamenİn F. Fılauınd.ki vesaiki ihtiva edecelı: Jım.. 
pah zarflarını ihale saatinden bir saat evvel mezkUr komisyon bqlaın-
~ ukabilinde venneleri ilan olunur. 

. ... 
13,05 Frankfurt: Tayyare limanından Dinar 

23.20 
35.40 

konser. Leva 64.41 
DANS MUSiKiLERi Ley 83. 

17,05 Frankfurt: Ren nehri kıyılarında Avusturya şili. 4.5390 
dansediyoruz. Mark 1.98 

23,45 Kolonya: Herkes ve herşey bir- Liret 15.10 
likte dansediyorl Drahmi 94. 

EGLENCEU KONSERLER Zloti 4.2343 
17,05 Hamburg: Türkü havaları. Pengu 3.6984 
21,20 Doyçlandzender: Dinlemesi her- ESHAM VE TAHVİLAT 

23.09 
35.22 
64.08 
82. 

4.5160 
1.97 

15.03 
93.50 
4.2129 
3.6807 

kesin hoşuna giden ıeylerden. 1933 Türk borcu I. Peşin 19.275 

1933 Türk borcu II. 

!!111------•ııw:ı----•ı 1933 Türk borcu III. 
Birinci Sınıf l\1ütahassıs 

Dr. Demir Ali 
KAMÇIOCLU 

1938 % 5 F. ve ikramiyeli 
1933 ikramiyeli Ergani 
Sivas - Erzurum battı istikrazı I. 

• • • • • IL 
• • • • • m. 
• • • • • iV. 

1932 Hazine bonosu % 5 falz.li 

19.-

Cilt vo Tenasül hastalıklan 1932 Hazine bonosu % 2 faizli 
VE Cümhuriyet Merkez Bankası 

Elektrik Tedavileri Türkiye İŞ BANKASI 
Birinci Beyler Sokağı No. 55.. 

1 
Osmanlı Bankası 

İzmir • Elhamra Sineması arkasında Anadolu demiryollan I. ve II. 
Sabahtan akşama kadar hastalarını. Anadolu Deıniryollan % 60 hisse senedi 

kabul eder.. TELEFON : 3471 Mümessil 
4 Arslan çimento 
!l!iO"""-..<W.- =.r~ Şark Değirmenleri 

1938 % 5 Hazine tahvili 67.50 
~zz:ı~~:z:.o~~...;ax; Kiralık mağaza 

ve yazıhaneler 
Gazi bulvarı Ziraat bankası yanın

da 18 sayılı banın tekmil üst katın
daki yazıhanelerle altındaki mağaza . 
kiralıktır-
Rcsmi ve hususi olmağa elverişli 

ve konforludur .. 
Tıı\iplarin Gm bulvan doktor Bu

lilsl caddesi 42 numaratla diş tabibi-

Satılık motör ve 
alatları 

Başturak Kestelli caddesinde Yıl

maz köylü fabrikasının ala! ve ede
vatı satılıktır.. İçerisinde bir adet 
elli bey&ir kuvvetinde mazotla mü· 
teharrik bir motör ve yedek parça· 
lan vıırdJ.r_ Taliplerin ayni adrese 
müracaatlerl.. 

1-6 

~~~~~ 
(1733) 

Kooperatifler birliği 
telefon numaraları 

lzmir incir ve 
J.rooperatifleri 

üzüm tarım satış 
Birliğinden: 

Birliğimi:ı:in telefon santralı ilaa edilerek her servise aynca telefon 
konulduğundan alakadarların atideki numaralara telefon etmeleri 
ilan olunur. 

Umum 
Umum 

müdiirlük 
müdürün evi 

3835 
3859 

" Muhasebe 
,, muavinliği 2863 
müdürlüğü 2324 

2752 Muamelat • • 
servısı 

Uzüm ihracat servisi 28\1 
2703 
2808 

incir ,, 
Ambalaj 
Üzüm işletme 
Depo ar 

" 
" 
'' ,, 

incir am 
Sa rap 

ar ,, 
fabrikası 

Satış mağazası 

Kereste 

'' 

deposu 
sabası 

26-28-30 

2512 
2767 
4029 
2387 
4195 
3720 
3118 

(1783) 

Bornova Beledi ye sinden: 
1 - Belediyemizde mevcut heaabata &Öre 1/500 ve 1/2000 milı:

yasındaki haritaların yalnız meakiin kısımlar için ve 1/1000 mikya
amdaki haritanın tesviye münhanili olarak meskiin ve &ayri meskiin 

kısımları için yeniden birer kerre bezli vatman ve birer kerre de ~f
faf mutamba üzerinde yeniden tersimi ve imar planının tanzimi İfİ. 

2 - !hale 6. 9. 39 çat'§Ullba ııünü saat 16 da Bornova belediyesi 
daimi encümeninde açık eksiltme ile yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedel 2000 liradır. 
4 - Muvakkat teminat 150 liradır. 

23, 26, 29, 1 3105 (1710) 

lzrrıir Esnaf ve Ahali bankasından: 
Aşağıda cinaleri1 laymeti muharrereleri, numaralan ve temettüü 

alınmayan sene len yazılı ( 28) adet hamiline yazılı bankamız hisse 
senetleri ziyaa uğramıthr. İzmir Sulh hakimliiinin 21. 8. 939 tarihli 
karar ve tebliği üzerine keyfiyeti ziyaı ilan olunur. 

Kıymeti Temettüü almmıyan 
Muharrereleri Numaralan Seneleri 

10 Liralık 
10 « 
10 « 
10 « 
10 « 
10 « 
10 « 
10 « 
10 « 
10 « 
10 « 
10 « 
10 « 
10 « 
10 « 
10 « 
10 « 
10 « 
10 « 
10 « 
10 « 
10 c 
10 « 
10 « 
10 c 
10 « 
10 « 
10 c 

8447/33009 1934 
8447/33010 1934 
8476/33011 1934 
8476/33012 1934 

12075/33013 1935 
12084/33014 1935 
12147/33015 1935 
8318/33017 1939 
8318/33018 1939 
8318/33020 1939 
8318/33021 1939 

10283/15367 1936 
8405/33022 1934 
8444/33023 1934 
8444/33016 1934 
8461/33024 1939 

11366/33026 1934 
11665/33027 1935 
11670/33028 1935 
12434/33029 1936 
8480/30972 1938 

11127/30973 1934 
11127/30974 1934 
11370/30975 1934 
11865/30976 1938 
11865/30977 1938 
7644/18742 1938 
8318/33019 1939 

ve müteakip seneler 
c 
« 
« 
c 
c 
c 
c 
« 
c 
« 
« 
c 
c 
c 
(( 

(( 

« 
« 
« 
tt 

« 
c 
c 
« 
« 
« 
« 

(( 

« 
c 
« 
(( 

« 
« 
« 

" « 
(( 

« 
« 
c 
c 
c 
« 
« 
(( 

c 
c 
« 
c 
c 
c 
c 
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izmire geldiniz, hiç şüp~e yok k! Fuarımızı şehrimiz kadar çok be yendiniz güzel 

• 

• 

• 

memleketimizin Uzümü inciri kadar kolonyası da meşhurdur. 

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

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

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

Hilal Eczanesinin Tabii Çiçekler Meşheri 
ANAFARTAIAR (ırOK()MET CADDESİ) BEYLER SOKAC.I KÖŞESİ.. 

Fuar münasebetile Kemal Aktaş kolonyalarile ve bütün mü.stahzaratında Yüzde 10 tenzilat 

Altın rüya 

Gönül 
Bahar Çiçeği 

Yasemin 

( Sarıtın atk rüyaları kokar) 

(Füsun, ıevda, gönül kokusu) 

(Rekabete ıığmıyan (kolonyalar) 
kolonyası 

(Kokusunda Yasemin çiçeğinin 
beyaz yaprakları görünür.) 

Son Hatıra 

Leylak 

(Atkın bütün blııımını habrası
nın sonunda toplıyan dütündürü
cü bir koku) 

(Çiçeğinin tal>ii ve ilahi kokuıu) 

Zümrüt Damlası (Tabiatin erkek ruhunda yaratti-
( dişi koku ) ğı, kadın kokusu) 

Zümrüt Damlası (Kadın duygusunun arandığı ide-

( erkek koku ) al erkek kokusu) 

Menekşe 

Fulya 

Bahçelerin dütünceli mor kokusu 

Çiçeğinin, iffet ve ismet kokan 
tabii kokusu 

90 dereceli limon çiçeği kolonyası Kemal Aktaşın kolonyacılıktaki üstünlüğünün bir şahe$er ifadesi olmuştur 

( AMBER ) Sarı Başlı Olgun Yaşlı Çapkın Koku 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

111 . -- ... ... . .. 

• 

• 

• 

C?E:::: 

= • 
C! 

~ 

! 
!. a 
g 
r:> 
< n 
ı:: -O" 
E. 
§ 
~ 
O" 
ı:: 

9 
o -~ 
~ -r:> --r:> 
:?. -~ n c;.: .. 
r:> 
~ 

F: 

Genel Acentası: /Vecip Sadık Damlapinar 
BALCILAR CAD. HO. 230 'l'ELEFON : 3045 
ŞUBE : SAMAN İSKEU; KARDİÇAU HAN NO. 12 
FUAR: SERGİ SARAYI ... 

IZMIR 
-

Sayf5/Z 
ıinek!Pri 

FLiT 
İLE 

Öl.DÜRU/IÜZ 

FLiT 
, 
• daima 

.• -· ::...m.v 
Unıııml d11>osu : J. llreıpln , 

lıtaaııut, Clalata, Va7nda Hu 1 

g: ıw AGO~Li il KOOK 1 

~ ŞİRKETİ İZMİR ŞUBESİ 

" •, Devlet Hava Demir ,.e DcnizyoJla

" S n biletleri ile bilumum Avrupa ve 
::!,. Amerika lıatlan için izahat \'e bilet 
ı: ·ı· ~ t vcrı ır. 

r.ı ADRES : Birinci Kordon Ticaret 
~ odası altında No. 12G Tel : 3934 
~ i TeJg : SLEEPİNG 
~. F :wı C> ... , zc::ıt 

1f 1 s· 
a.. 
r:> 
ı:ı l .... 
ııı 

[ 
ııı .... 

~, 

DOKTO 

Celal Yar~m 
~ I :; İZMİR MEM!.EKE'l' 
HA.S'IAMESİ DAff!g,.ırE 

MV7rAl!ASSISI 
Muayenehane : tkinci Beyler sokak 

No. 25 '1.'ELEFON : 3956 

, ... eye fOS »••., 
1 P A R t S FAK.OL TEStNDEN 

diplomalı 

DIŞ 'I' ABİPLERJ 

Muzaffer Eroğul 
VE 

Kemal Çetindağ 
Hastalanın her gün sabah saat 9 

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

m m m 
G""7~T.ll7:%7..7..7-730V.7.Z.Y.Y.//.//..z:ı~ 

l)oktoı Operatör ~ 

Sami Kulakçı ~ 
KULAK, 'BOGAZ, BU·~ 
RUH HAS'l' ALIKLARJ ~ 

. MU'l'AHASSISI N 
Muayenehane Birinci beyler No.42 ~ 

TELEFON : 2310 N 
Evi : Göztcpe Tramvay Cad. 992 x 

TELEFON : 3668 
IZ77.,Z')(';ı"Q'~WZ7.7J.LXY.Y.Z/.L"/.22 •• 

-~----2 & QÇ $ p • OPERATOR DOKTDR 

Ahmet Cemil 
Oral 

Fransız hastanesi 
Operatörü 

Her gün öğleye kadar Fransız hasta· 
nesinde <iğlcden sonra Birinci Beyler 

1 sokağında .. 

1 No . .f2 TELEFON 2310 

Batan resimleriniz 

bOyle olur 

"KODAK VERIKROM" 28° ile 
8 pozdan daima 8 

Güzel, net ve detaylı resim 
Muvaffak olaca~ınızı hiç ümit etmediğiniz bir zaman 

11
VERIKROM" muvaffakiyetinizi temin eder. 

Renklerle zengin mevzuları 
"VERIKROM" aynen çeker 

Gölgelerdeki bütün detayları 
"VERIKROM" aynen alır 

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

Poz müddetinde aldanmıssanız 
"VERİKROM 11 hatanızı düzeltir 

Sabah erkenden aksam geç vakta kadar 
"VERİKRo'M 11 a emniyet edebilirsiniz 

Her mevsimde, her havada, her saatta, her yerde 

"KODAK VERi KROM" 28° filmi 

DAHA UCUZA GELiR 

Bütün KODA K satıcılardan arayınız veya 
şu adrese müracaat ediniz : . 

KODAK Şirketi - Beyoğlu, İstanbul 

8 poz da güzel 

( 

IZMIR BELEDiYESiNDEN: 

Otobüs itletme idaresine 35 ton 
motorin satın alınması bat katip
likteki tartnamesi veçhile açık 
eksiltmeye konulmuttur. 

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

lttirak edecekler 178 liralık te· 
minatım öğleden sonra kapalı bu
lunmasına binaen öğleden evvel 
İ• bankasına yatırarak makbuzu 
ile encümene gelirler. 

18-23-26-30 3045 (1715) 

NA Q ............ lllmfl 

Doktor 

Ca~it Tuner 
Sinir laastaJılıları 

mütahassısı 
Her giin saat üçten sonra Şamlı 

sokak No. 19 da llasta kabulüne 
başlamıştır. 

TEL. 3559 

Ur .Ali Rizal 
•• 

Unlen 
Doğum \'c Cenahi Kadın 

hastalıkları Operatörü 

Her gün hastalarını saat Uçten son
ra Atatürk caddesi •Eski Birinci 
kordon• 222 numaralı muayeneba· 
nesinde kabul eder. 

TELEFON : 2987 
~7./."I<Z""~-1 

C'/./J',}[:&;rJ~~ 

Doktor 
Süleyman Çoruh 
Çocuk hastalıkları 

mütahassısı 
Loncfi"anm The Hos• 

~ pital JFor Sick Child· 
N ren Ye Viyananm St. 
~ Anna, Unive Kinder 
~ Sp •• nam hastanelerinde etiid yap-
N mı~tır .. 
~ Her giin Birinci Beyler sokak 42 
~ numarada 12 den 2.30 ve 5.30 dan 

8 zc kadar hastalarını knbul eder. 
TELEFON : 2310 

(1768) 
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T. Bov\'en Rees Oli,·ier ve Umdal 1 Messageries Deutscbe Le• j Sperco 
ve şürekası Şürekası UMtJMi' DENlZ Maritimes vante Linie Vapur Acentası 
cvNAÔ LİNE BJRINCJ KO~DOH REES A~~~~~J!! ~.:!~· K u M p.: N y A s ı G. M. 8. H: HAMBl1RG ADRJ.trt~A s. A. DJ 

LİVERPOOL VE GLASGOV BAT11 BJNASJ TEL. 244J ANGHYRA vapuru 20/22 ağustos HANS ARP vapuru 28 ağustostan 3 HAVİGAZİONB 
BACTRlA vapuru eylQl bidayetinde LONDRA. HULL HA'ITI arasında beklenilmekte olup Rotterdam THEOPHİLE GAUTİER npuru !6 eyltile kadar Rotterdam, Bremen ve VESTA (İhtiyari) vapuru 26/8/939 

gollp Glasgov, Svıımea ve Liverpooldan ESTREILA.NO vapuru 27 ağustosta Hamboag ve Anversa limanları için Atusto. tarihinde gelerek ayni glln ta- Hamburg için yQk alacaktır. tarihinde saat 8 de gelerek ayni glill sa-
11ıal. çıbracaktır. gelip 2 eyHUe kadar Londra ve Hul için yük alBcaktır. tanbul, Pire, Napoli ve Marsilyaya ha- ARCTURUS vapuru 11 eylQ!den 17 at 23 le Midilli, Selfuıilı:, Dedeağaç, t. 

BO'I'HNtA vapuru 20 ey!QJ tarihinde yük alacaktır.. BALKANLAR ARASI reket edecektir. eyliUe kadar Rotterdam, Bremen .,. tanbul, Burgaz, .Varna ve Kösteııceye 
sellp Liverpool ve GJasgov için ınaı ala- LJVERPOOL HATrJ HATTI Her tthlii izaıı.t ve malilmat itin m- Hamburg için yUk alacaktır. hareket ed~. 
~re-L npurl·- mu...U.t tarihleri, OPORTO vapuru 30 ağustosa kadar ZETSKA PLOVİDBA rind Kordonda 156 numarada LAU- BELGRAD motötil. 25 eylıllden 2 LERO motöril 21/S de .saat 8 de P-

...., " -- RENT REBOUL ve ŞERİKİ vapur acen- . . '--~-- R !erek 22/8 saat on yedide Pire, 
lıılmteti ff nulunlan haldwıda acenta Liverpool ve Glasgov için yük alacaktır. A. D. J«:OTOR . . . . ilk teşrme ..._wu- otterdam, Bremen ve Korfıı p rto Edda, Brindizi, Val 
'-'- •--LLQt altına" ..ı-m- n..L- .__,_ DEUTSCHE LEVANTE. LINtE (lLQVCENn tasma müracaat edılmesi rıca olunur. Hamburg için yük alacaktır ' o ooa, 
uır .....w •-- - ...,..,.. ......., TELEFON : z S T 5 • • Draç, Gravoza, Spalato, Zara, Fl7ume, 
labmt almak için T. 80ftll Bees va Şr. DELOS vapuru 23 •fustoııta Bam· Vapuru 12 Ağustos 939 cumartesi gll- LEVANTE vapuru 9 ~ U Triyeste ve Venediğe hareı...t edecektir. 
lllD 2353 telefon nuınaruına mQracut burg, Bremen ve Anversten gelip yiik nU Köstenceden gelip 13 ağustos 1939 ilk teşrine kadar Rotterdam, Bremen ve CİTIA Dİ BARİ motörü 24/8 de saat 

edllmesl rica olunur. çıkaracak... pazar gUnU saat 12 de: H. Whittall ve Hamburg için yQk alacaktır. 8 de gelerek ayni gUn saat 17 de İstaıı-
• • Pire - Arnavutluk limanlan • Kotor- TAHLİYE bul, Pire, Napoli, Marsilya ve Cenovaya 

T C Z• B k Dubrovnik - Sptt Venedik ve Triesteye şürekası ACHAİA vapuru 25 ağustosta beklenl- hareket edecektir. 
e e ıraa t an ası hareket edecektir. __ __ yor .. Hamburg Bremen ve Anversten ZARA motörü 24/8 de saat 13 te ge-

ANGLO EGYPTİAN mal çıkararak Köstence, Burgu ve Var- !erek ayni gün saat 19 da Patmo, Lero, 

KarııJaş tarihi : 1888 
Sel'lllayesl : 100.000.000 Türk lirası.. 

$abe ve ajan adedi : 262 
Zir;>i ve ticari her nevi Banka muameleleri 

PARA BlRtKTtRENLERE 28.800 LlRA 
iKRAMİYE VERECEK 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf besaplannda en u (50) 
lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki p!Ana göre ik
ramiye Jağıtılacaktır : 

4 Adet 
4 • 
4 • 

40 • 
100 • 
120 • 

ı.ooo Lir alık 
500 • 

250 • 
100 • 
50 • 
40 • 

4.000 Lira 
2.000 
1.000 
4.000 
5.009 
UıOO 

• 
• 
• 
• 
• 

160 • 20 • 3.200 • 
Dlr.KAT: Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı dilşmi

yenlere ikramiye çıktığı takdirde yQzde 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kur'alar ~e C clefa, 1 E7lru, 1 Birind Unun, 1 Mart ve l Baziıoa.n tarih-

MAtJ. LİME TELEFON : 3120 
na limanları iç.in yUk alacaktu. Kalim°'."" İstaııköy ve Rodosa hareket 

PİRE MARSİLYA ve PİRE BEYRU'l' TlfE MOSS•ffl17CHİSON edecektir. 
HAYFA - İSKENDERIYEYE hat LİNE LİMİTED DEN NORSKE MJDDEJ.. ZARA motöril 28/8 saat 8 de gelerek 
•CAİRO ctTY. J.ÜKS VAPURU ile HAVSLINJE OSLO 29/8 saat 17 de Pire, Korfo, Porto Eclda, 

l.\larsilya için Beyrut-Bayfa-lsken- LİVERPOOL • GLASGOV VE BOSPHORUS mo'törll 30 a"''........," Brindizi, Val. ona, Dr~ Gravoı:ıı, Spala-
harcket tarihleri deriye için hareket B~•"TOL ha 0--~ to Zar """·"·- Tr te " ..,.,,,,. """" tb 1 lıll ka~ -- o· N liman ' a, ~ "~~. ıyes ve •en""""" tarihleri .._ ey e woc ıyep ve orveç - . 
2418/1939 181811939 ETRıı> vapuru 4 eylillde gelip Liver- lan i . mal alacalttır_ hareket edecektir. 

7/9/1939 l/9!1939 pul ve GlasgovdP.n yiik çıkaracak ve (Bu~pur Norveç limanlan için ancak fTALİA S. A. Df 
21191939 15 '9/939 ayni m=nda Liverpul ve Glasgov için 31 ağustosa kadar tahmil edecektir.) NA vıa AZİONE 
GOULANDRİS BROTHERS LTD. mal alacaktır. BALK.İS vapuru 25 eylOJden 28 eylO- VULCANİA motörü Triyesteden 14/ 

PİRE tsbrandtsen • Moller le kadar Dieppe, DUnkerk ve Norveç li- 9/939 tarihinde hareket edip 28/9/939 
uNEA BELLASn manlan için mal alacaktır. tarihinde Nevyorkta bulıınacaktır. 

Ltiks transatlantik vapuru ile Pire Lifte:• He1131orlı BOSPHORUS motörü 25 ilk teş- OCEANİA motöril Triyesteden 7/9/ 
Nevyork hattı... BAİJl'A, tsKENDERİYE - NEV-YORK rinden 28 ilk teşrine kadar Diyep Diln- 939 tarihinde hareketle 25/9/939 tari-
Pire - Nevyork seyahat mliddeti 12 gUn PllİLADELPHİA HA'ITI kerk ve Norveç limanlın için yük ala- binde Boenos Ayreste bulunacaktır. 

Nevyork - fuarı için hususi fiatler.. GERTRUD vapuru ağustos nihayetin- caktır. 
PiredP.n hareket tarihi de ıtelerek. Hayfa, İskeııderiye, Nevyork 

~ Eyh11 1939 "" Philadelphia için mal alacaktır. O. T. &. T. 

ROYALE NEERLAH 
DAISE KVMPANY ASI 

Gerek vapurlıırın muvasalit tarihleri GUDRUN MAERSK vapuru 10, 12 SZEGED motöril Ağus1Ds .....ıarma . PYGMAUO:>f vapuru 2V81939 tari-
..!,erinde çekilecektir. ı:erek vapur lsiml .. :n ve navlunları hak- eyllllde gelerek Hayfa. İskenderiye Nev- doğru beldeniyor. Tuna lim•nlan lçin hınde ~ ~ ~ " 
UO ______________ .,. __ ı ____ lfl-• kında acenta bir teabbllt altına giremtt york ve Philadelpbia için mal alacaktır. ınal alacaktır. Hamburg lımıuılan ıçuı yük alarak ha-

\ , 

SAÇ EKSIRI 

Saçları dökülenlere Komoien Kanzuk 
Sııçlann dökülmesine ve kepeklenmesine mani olur. Komojen saçların kök

iP.ini kuvvetlendirir ve besler. Komojen saçların gıdasıdır. Tabii renklerini 
bnzmaz, litif bir ra7ihası vardır. Komojen Kanzuk aaç eksiri maruf eaanl'
lerle ıtriy&t mat.wılarında hulunur. . ·-T. iŞ BANKASl'nn1 

1939 K. Tasarruf ikramiye Planı 
32,000 LJRA MUKAFAT 

Kuralar : 1 Şubat. 1 Mayıs, 26 Ağustoa, 1 Eylfıl, 1 tkinciteırin 

, t a r i b l e r i n d e ç e k i 1 e c e k t i r. 

ikramiyeleri: F-Unzrn=ı=zcL.ZD 
ı Adet 2000 liralık ••• 2.000 Lira 
S n 1000 liralık··· s.ooo Lira 
s ,, 500 liralık ·- 4.000 Lira 

16 n 2SO liralık ••• 4-000 Lira 
60 n ıoo liralık -· 6.000 Lira 
95 n SO liralık••• 4.750 Lira 

~ 250 n 25 liralık ••• 6.250 Lira ,' ~;- ;:;; 1 
r ,,, 77ı'777T/'/J1"7I7.C,'XT"A:T/7.@JZ>tZ S'.Jb!?J777t U'rr'/7'J,, 

T. 1 ~ Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, 
ayni zamanda talihinizi de denemi, olursunuz. 

Daha fazla lafsilAt almak için Birinci Gerek vapurlann muvasal1t tarihleri, DUNA motörO 7 eylOle doğru belde- reket edecektir. . 
K--~ d 152 d UMD ULYSSES vapuru 4/9 tarihinde 

..... on a numara a • .'\L. isimleri ve navlunlan hakkında acenta niyor .. Tuna lim•nları için mal alacak- Ham 
umumi deniz ACf'r.talığı Ltd. mOracaat bir taahhilt albna giremez. Daha fazla tır.. ge.ler~ Rattet"dam, Amstenfımı. • 
-dilmesi rica olunur. tafsilat almak için H. VHİTI'AL ve Şsı. burg limanlan için yUk alanılı: bareluıt 

Telefon · 4072 Müdilrlyet 3120 No lu telefona milracaat edilmesi SERVİCE MARITIME edecektir. 
T lef 3171 .. - HERMES vapuru 18/9 tarihinde p-

e on : ~ ... nta rıca oıunur. ROVMAİH 

.... 
BIÇAGI 

Fn seri .sakalları 

Fuarda 

.:yener 
ve ~ 

umu.:;afır 

183 VE 184 Numaralı 
Pavyonu Ziyaret Ediniz ,. •. ~ 

Taze Temjz Ucuz ilaç 
Her Türlü Tuvalet Çeşitleri 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTURAK Bib'iik Salepçloğtu hanı l<arşısında.. 

Ambar lnsaatı 
' 

Toprak mahsulleri of isinden: 
1 - Çumra ve Armağan İltasyonlannda yapılacak ambar idare bi

nıuı ile buna müteferriğ ifler kötürü olarak kapah zarf uıulile eluilt
meye konulmuıtur. Ke§if bedelleri Çumra için 66.030,58 Armağan 
için 54.159,60 liradır. 

2 - Eksiltme evrakı (6) alh lira mukabilinde ofis umum mü
dürlüğünden lıtanbul ve lzmir tubelerinden ahnabilir. 

3 - Eksiltme 30. 8. 39 tarihinde saat 15 de Ankarada ofis binasın
da yapılacaktır. Teklif mektuplannı havi zarflar makbuz mukabilinde 
Qfisin muhaberat servisinde teslim edilecektir. 

4 - Muvakkat teminat miktarı Çumra için 4551,53 Armağan 
için 3957,98 liradır. 

5 - istekliler teklif evrakı meyanına timdiye kadar yaptıklan bu 
gibi itlere ait veaikalan ve eksiltmeye girebilmek için ofisten alacak
lan ehliyet vesikasını koyacaklardır. 

6 - 1 inci maddede yazılı İn§aat ayn ayn kimselere ihale edile
bilir. 

3123 (1764) 

lerek Rotterdam, Amstaıiam ve Ham-
DUROSTOR vapuru 2 eyl(l!de bekle- burg limanlan için yiik alarak hareket 

niyor. Köstence, Kalas ve Tuna liman- edecektir. 
tarı için mal alacaktır. Svenslıa Orlent Limen 

DUROSTOR vapuru 30 eyllllde bek- ViKtNGLAND motörü 2218/939 tarl
lcniyor. Köstence, Kalas ve Tuna liman- hinde gelerek Rotterdam, Hamburg ve 
!arı için mal alacaktır. Skandinavva limanlan için yük alarak 

hareket edecektir. 
JOHNSTON V ARREM BARDALA.ND motöril 31/8f939 tarl-

LbıES LTD. hinde gelerek &tterdam, Haınburg ve 
İNCEMORE vapuru 27 ağustosta Skandinavya limanları için yük a1aralı: 

Burgaz, Varna, Köstenoe, Suliııa ve Ka- hareket edecektir. 
la5 için hareket edecektir. BORELAND motöıü 13/9/939 tari-

Vapurlanıı hareket tarihleriyle ntı.,. hinde gelerek Rotterdam. Hamburg ve 
lunlardald deği.şildilderden llCelll:a me- Skandinavya ve Norveç limanları için 
suliret kabul etm= yiik alarak hareket edecektir. 

Daha hızla tafsll.At için ATA rtJRK SAGOLAND motöril 2819/939 taıi-
caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der binde gelerek Rotterdam, Hamburg ve 
Zee ve Şsı. V•pur ..,.,ntalığUlll mOraca- Skandinavya limanlan için yük alarak 
ot edilmesi rica nlunur. hareket edecektiı-. 

TELEFON : ZOll'//%008 ZEGLUGA POLSKA 
Jıumpanyası 

Det F orenede LEV ANT npuru 25181939 tarihinde 
g..lerek Anven, Dam:lg .,,., Gdyuia U-

Oa m psk İ bS • Selskab ~ için yük alarak hareket ede-

--tr- SERViCE MARtrtME 
COPENllAGEN Roumaln Kumpanyası 

ON BEŞ GÜNDE BİK MUNTAZAM PELEŞ vapuru 1 EylCU 939 tarihinde 
SERVİSLER beklenmekte olup Malta, Cenova ve 

ANVERS • ROTIERDAM • DANİ- Marsilya limnnl.anna yUk alarak lıare
MARKA. BALTIK - SKANDINAVİA 'ret edecektir_ 

sıs. ALGARVE Ağustosun 60ll lloJlanda AvusturaJ31a 
haftasında yük alacaktır. SPRİNGFON~ııttıvapuru 30/9/939 
TUNİS motörii EylCıliln birinci hafta- tarihinde •Avusturalya ve Yeni Zelan-

sında yük alacaktır. da limanlan için yük alarak hareket 
SİCİLlEN motörli Eylıllün ilçllııcU edecektir. 

haftasında yük alacaktır. N O T ; 
BROHOLM motörll Ukteırinfn birin- İllndakı hareket tariblert ile oavlun-

cl tu.ftasında yük alacaktır. lardakı ıl.:ğışikliklerden dolayı aceııta-
~·az1a tafsillt için Fevzi paşa bul~ıınn- nm ınesulıyet kabul etm= Daha fazla 

da No. 7 (Osmanlı Bankası ittisalinde) tafsillt için İKİNCİ KORDONDA FRA· 
İ J. NAHUM acenteliğine mlliacaat TELLİ SPERCO vapur acentasma mO-
edilmesl... racaat edilmesi rica olunur. 

'l'ELEFON : S3M TELEFON : Z004/Z005 

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

• 

OSMAN/Yt, 
Sırkecide 
••••••••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müateciri Türkiyenin en eski otelcisi 
• < 

B. Omer Lütfi Bengü 
d i r 

44 Sene~ik • t~li idareıile bütün müıterilerine kendisini 
ıevdırtn1'tir .... 

OteDerinde misafır kalanlar evlerindeki rahati bulurlar .. lstanbulda 
bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde bulU4urlar ... 

Hususiyetleri çok olan bu otellerin fiyatları da rekabet kabul ctmi
yecek derecede ucuzdur.-



~ARIP'S J YENIASJK 

Sil Ah patlamak •• u e 
130 parça Ana vatan filos na h 
• ı·male ka ş imal ve alt • 

• z a 
Lord H 

• 

d ' ın r • er e ı a 
herfeyden evvel kuvv~te mukavemet azım ve kararıdır 
kıt' asını mütemadi kuvvet darbeleri 

teşebbüslerine mukavemete mecburdur 
ile 

bir hareketi tahrik edeceğine ihtimal 
verilmişti.. Gerçi serbest şehir hükü
meti nezdinde Polonya tarafından bir 
protc to )< npıldı.. Fakat bu işte Polon
yanın ancak psikolojik menfaatlerine 
dokunulmuştur.. Halbuki Lchistanın 

Dnnzigdcl~i menfaatleri bilhassa ekono
mik ve askeridir .. Danz.i.g, orada hususi 
imtiyazlara ve methalinde bir garnizo
na malik olan Polonya için bir s~ yolu 
köprü başıdır. Muahedelerle Polonynrun 
Danzig~eki ekonomik ve asker! menfa
otlcrinin vikayesi için garantiler veril
miştir. Bu sebepledir ki mareşal Smigli 
Ridz son nutkunda Danzigin bir sulh 
goranLisi olduğunu söylemişti. Yine bu 
sebeple bu hayati garantilerden her 
hangi birine dokunulacak olursa Polon~ 
yanın nns:ıl nksillfunelde bulunacağı ko
layca kestirilebilir. 

SOVYET RUSYA YÜK.SEK MEC
LİSİ iÇTİMAA ÇAGIRILDI 
Moskova, 25 (A.A) - Tas ajansı bil-

diriyor: 
Sovyct Rusya yüksek Sovyeti riya

setinin bir kararnamesi neşredilmiştir ... 
Bu !kararname, 28 ağustosta Moskovada 
mezkur yiiksek Sovyetin dördüncü iç
tiınnını akde davet edilmesine müteal
hktir .. 

Ingiliz ana vatan filosundan bir parça 
lerin ekseriyeti namına söz söyliyemiye- INCILTERENIN ALTIN 5TOKU DA 
ceğini ilave eylemektedirler. HARP HAZiNESiNE iLAVE 
PARİS BOŞALTILIYOR MU? OLUNDU: 
Paris, 25 (A.A) - 20 ile 27 yaş ara- Londra 25 ( ö.R) - lngiliz hiik ..... 

smdaki bütün erkek mültecilerle milli- kambiyo koruma sermayesini te§kiJ ~ 
yeti olmıyan bütün mültecilerin polis altın stokunu lngiliz liraamı himaye klıi 
komiserliklerine müracaatle kaydedil- kullanmağa karar vermiştir. Bu altm ,... 
melcri emredilmiştir. Bu emir hilafında ku da lngiltcrenin harp hazinesine ill .. 
hareket edenlerden mültecilik sıfatı kal- olunmuştur. Bununla beraber lngil ...... 
dırılacaktır. nin alhn sevkiyau üzerine ambargo kor' 

Hükümet Pariste bulunmaları kendi- duğu hakkındaki haberler tekzip ecllı4 


