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Kork nç Harp h vası gittikçe art n 
bir ku vetle esmekte devam ediyor 
Sovyet-Alman paktında Polonya ve Baltık devletlerinin taksimi mi var? 

Lehistanda 1,5 milyon asker silih altında - Almanya 
üzerinden tayyare uçuşları yasak edildi. 

Nazi şefleri Berlinde toplanıyor 
Musolini, deniz, hava ve kara erkanıharbiye reisleri ile 

görüştü. Japon tab'aları Almanyadan ayrılıyor 

Pariste komünist gazeteler kapatıldı 
Belçika kabinesi seferberlik kararnamesini tasdik etti 

lnonii 
Dün Floryada 
Alman elçisi 

F. Papenle 
70 dakika 
konuştu 

- YAZISI 3 eti SAYFADA -

Davanın 
Esası 

---·-tr---
ZOrbalığı klrmak, 
emniyeti iade 
eylemektir .. 

--· 
HAKKI OCAK~LU 

Faris, 26 (Ö.R) - Beynelmilel vazi- leştirmiştir .. Hatta bazı İngiliz gazctele
yet vehametini tam olarak muhafaza ri Lehistamn Almanya ve Rusya ara
ediyor .. Sovyet - Alman ademi taarruz sında taksiminden, Balkan ve Baltık 

paktının imzasından beri üç gün geçmiş- memleketlerinin de iki devlet arasında 
tir .. Kimse inkar etmez ki bu pakt Le- parçalanmasınd.in, Romanyaya ait olan 
histamn sevkUlceyş vaziyetini Rusyanın Besarabyanın Rusyaya iadesinden bile 
bitaraflık ilan etmesi dolayısiyle güç- - SONU 10 UNCU SAHİFEDE -

• • 
1 

ımız 
1Ankaraya döndü 

RESMi TEBLIG 
Bütün vekiller vaziyetin nezaketi 

Hitler Ç~ynla Münihte konuştuğu sırada 

DeyJi Telgrahn Son Tabına Göre 

Teklifleri 
Ingiliz kabinesi toplandı 
Henderson lngilterenin cevabıni 

bugün tayyare ile Hitlere götürecek 

konferanaı 

lzmir gençlik alayı C. 
bayramında kurulacak 

Gençlik kulüpleri, ayn1 zamanda mü
dafaa elemanlarını hazırlıyacaktır 

Beden terbiyesi Genci Direktörü Ge-



.. 

SllRJFE 2 

General Tanerin mühim konferansı 

lzmir gençlik alayı C. 
bayramıô.da kurulacak 

- BAŞTARAFI 1 1Nd SAHİFEDE - termeayle memleket hesabına bir foide 
kat bazı maddelerini burada birlikte temin edilemez. Puan kazanmak. &ıol Jı:a. 
okuyarak yeni bll§tan hahrlıyalım. Kanu• zanmak. bir kulüp için belki bir şeydir. 
nun 4 cü maddesine göre: Gençlerin, Ve bir kulübe beş on dakilta için alkış 

gendUt kulüplerine tPrtne9i ve boı za- getirebilir. Fakat bir ltultlbün bir uç 
manlarında beden terbiyesine devamı puan için sakim yollara düşmeıııi hata· 
mecburidir. Bu gençletln yaı h.a(llerl ve- dır. 
killer heyetince kararlaştırılarak beden Arkadaıılar: 
terbiyesi mükellefiyetine tlbi orta mek- Bizim kuracağımız ve bizim kanunu-
tep çalı olan 12 1aıından itibaren as- muza intibak edecek olan gençlik kulüp
kerlik çağı olan 45 yaıına kadar herkes [erimizin faaliyeti münferit ve bir kaç 
her ienç beden terbiyesi mtlkellefiyeti kişinin ytlkselmeııi faaliyetinden uzak 
ile mükelleH.ir. Yani askerliğe girmeden olacaktır. Gençlerimizin spor Faaliyet
evvel her genç beden terbiyesi ve spor- leri askerlikte olduğu gibi birlik ve be
la meşgul olacak ve kendisini yurt mü- raberlik içinde yapmalan lazımdır. 
dafauına haxırl.yacaktır. Ve böylelikle Bir taburu ele alalım. Bu taburda üç 
de askerlikten sonra da keneli vücudunun tane gayet iyi nifancı vardır. Her attık
kabiliyetini yurt müdafaasına hazır bu- lannı hedefe isabet ettirmektedirler. Fa
lunduracaktır. kat geriye kalan hedefin dışına vurursa, 

Yapılan nizamname zaman ve imkn- bu taburdaki üç kişinin nişancı olması, 
na göre olacaktır. Biz tesialenmizi hazır- tabur mcvcui:Uyetine ekseriyetinde bir 
ladıkça, kulilpletlmw kurdukça beden rakam ifade etmez. 
terbiyesi mükellefiyetine tabi gençleri Bir gençlik kulübünde de bir kişinin 
yavaş yavaş çağıracağız. Ve yurt müda- iki metre atlaması, tliğerinin sekeen snn
fansı tedbirlerini almakla meşgul olaca- timden atlamaması, bir ld!lirun dört bin 
ğız. metre kotup diğerlerinin üç yüz metre 

Devlet kanuni mükellefiyeti koyunca koştuktan ııonra ciğerlerinin yorulmasile 
bu mükellefiyetlerde kuvvei müeyyide- oturup kalmaları apor yapmak demek 
ai olan maddeleri kendi ceza kanununa değildir. BütOn itler kütle halinde ola
koymuttur. Bu mlikellefiyete tabi olup cak, ve her yük.dit toplu olarak yavaı 
da zamanında d&vet edildikleri yere ıel· yavq olacaktır. 
miyenler ceza kanununda konulan cezai Beden terbiyeai nizamnameainde ku· 
hGkUmlere tlbidirler. tüplerin faaliyeti iki kıama aynlmıthr. 

Bu beden terbiyesi mükellefiyeti ne• Birinciai mecburi. ikincw ihtiyari laali-
recle yapılacak).. yet ve hareketlerdir. 

Bunu da kanunun 1 3 cU madde.ı a3e- Mecburi olan faaliyetlerde: Yüzme, 
terir. Atlatizm, kar olan yerlerde kayak, a. 

cCençlerin beden terbiyesi ve aporu lcerliie hazsrlık talimleri, nitan almak. 
bu kanun ile kurulacak ve kanun hükUm- Bunlar mecburi olanlardır. Ve bu ha· 
lerine intibak ettirilecek kulüpler tarafın- rcketler toplu bir halde yapılacaktır. 
dan yapbnlır.:ı. Ihtiyar1 olanlar da: Futbol. Cüre§, 

Şu halde gençlerimiz mükellefiyeti eskirim. tcnia gibi aporlardır. 
dahllinde bulunduktan beden terbiyesi Biz.im gençlik kulilplerimiz ya, gurup
ve aporu, yurt mGdaE.sası ta1imlerini. her lan itibarile ayrılırlar. ÇUnkü hepsinin 
bölgede va1iler tarafından teşkil olunan ya~larına göre yapacakları hareketler 
gençlik kulüplerinde yapacaklardır. vardır. Herkes kendi yıışına göre faal 

SOO • den fazla ve 200 - den noksan bulunur. Ve yapacakları hareketler dolı:
dltmemek tlzere kasaba ve ıehir kwüp- totlann mUsaadesindcn sonra tCAbit olu
leri teaia olunabilir. K3ylerde olan genç- nur. 

YENIASIR 

~ ŞEHiR _ HABE_flLERi ~ 
1

_~;~;~::~Nc•sMUFED•-
Vakıflar Siyasi gerginliğin tesirleri masıclır. 

Kuvvet ve şiddetle bilyük ve kü· 
çUk hiç bir dAvattU\ halli mümkün 

~ A ı F olmadığını, hiç bir milletin hayat ~~ 
Umum müdürü man- ransız vapurları iııtlklAline teeavUz edilemiyeceiını 

- .../:;. - mütecavizlere kabul ettitmek ve btı-= !:i~~::.:u.. Jı•manlarına do••nmektedı•r nu~~~~kR~:::k~:~i:~~ al:dtkt;lkb~~ 
teminatı almak yoluna gir ı erı 

yerlfti gltclü mullakkak sayabiliriz. i.· 

ValtıRar umum mUdilHi B. Fahri Ki- ,.') Her tarafta yapılaR haij> hwflıs· 
per, ciilrt ııehrimizde bazı ziyaretler ve uzam ıJe incir latıflarıncla durgunluk hdsıl ları bu nıaltsadın istihsaline Hıatdf 
tetkiklerde bulunduktan sonra dün ak- oldu. Vaziyet Pazartesi günü anlaşılacak hareketlerdir. 
ıam Et.rüsk vapurile l•tanl>Wa hareket Milletler bif Oanzig için intihall 
etmi~tir. Uumum müdür lstanbulda bir Son slyasl vwyeUe alakadar ölarak, dan müstıllisllden ve ptyasaihn mUliim göze altlıranıazlar. Eğer ttıilletlef 
kaç g{in kalacak, biliıhare Ankaraya dö- piyasada umuınt bir tlurgunl\.ık vardır. ıllikdardn lncli trtUbayaatına l>aşlıüia- harp etmek mecburiyetinae ltalaca~; 
neeektir. tzmu- ifüacat tacirleriiit1en baziliırının ~. Eğer fiatlcme tlilaşmök imkfını larsa canlarına mukadctes bir ideaı 

Evkaf umum müdürü dün sabah Kar- fiat tekliflerine, mutat hilafına dün ce-
1 
elde edilirse Sovyetlerin mübayaatı ge- uğurunda kıyacaklar, her şeyden @V-

şıyakaya 1ıiderck Atatürkün valideleri vap alınamamış, gelen bir cevapta, iş nişliyecektir.. vel kendi emniyet ve istiklallerini ve 
Bıı. ZUbidenin makbereleri yanındaki yapmağa faydalı bir neticenin alinabil-1 İNHİSARLAR İDARESİ bununla birlikte cihan emniyet ve 
Osman pap camiini ııezmiştir. O civar· mesi için pazıırtesl günUne kadar müsa- İnhisarlar idaresi de piyasa ile yakın- huzurunu müdafaa edeceklerdir. 
da yeniden yapılması mutasavver olan i:ıde rica edilmiştir. Siyasi vaziyetten dan alakndar olmaktadır. Yakında hem Hak uğruna çarpışacaklann mU-
cami için bir lenç arsa yeri tespit e<lilmlş· miltcvcllit kasvetli havanın pazartesi hurda incir mübayaatına, hem de üzüm :zaffer olacakları da muhakkaktır. 
tir. gününe kadar bir nisbet dahilinde da- mübayantına başlanacaktır. Zorbalığın, etrafa korku salmanın 

Evkaf umum müc!ütlüğU burada mo- ğılırtiısına intiznr olunmaktadır. LİI'tfANDAKİ VAPURLAR hiç bir işe yaramadığıfiı isbat eyle· 
clern bir cami inı,a ettirecektir. Caminin Dun UZUın ve incit ply:ısaları durglt.h- Liinanda bulunan, iıicir ve üZUfu yülr- füek ızaffiaftı gelmiştir. 
inşasına ait eqıir lzmir müdürlüğüne gel- luk geçirmiştir. Yapılan işler talfuinknr liyen vapurlar henUz hareket etmemiş- Almanya, Sovyet Rusya ile i.rrliO• 
miştir. Evkaf müdürü, dün belediye rei· bir vaziyet gösterememiştir. Dün borsa- !erdir. Bildirildiğine göre Doyçe Levant ladığı paktı istismar ederek yeni ~e 
sini de ziyaret eylemidir. nın üzüm salonunda 3109 çuval üzüm I.ılnye vapurlan bugilhden itibaren maJ muazzam blr blof daha yutturmaga 

.....,_ saWınL5tır. Fiatler 't..25 - 13.25 kuruş yUkllyemiyecekletôir .• Ken8Uerine Al- ltalkışmtştlr. .. Q r ta O k U l farda arasında büyük bir değişiklik gösterftıiŞ- man limanlarına dönmeleri tebliğ olun- Almaftyanın umumı manzarası 

sınıı öneetmenlll 
ihdas olunuyor 
Maarif Vek&letince ha%lrlanan bir ta-

lirnatnameye nazaran talebenin orta 
okullarda ve liaelerde d~ralerinden llyi
kiyle iatifadc edchilmeai İçin bazı kayıd
lar mevcuttur. Talebenin okul içindeki 
ve dıtmdaki durumu aıkı kontröle tabi
dir. 

Okul öiretmenlerinden, ber biri okul
da mevcut ırınıflardan birinin bUtiln 11ıes
uliyetini Uzerine alacak ve bu auretle ade
ta sınıf muallimliğini yapncaktır. Talebe· 
nin içtimai durumunu ve c;alışmalarını da 
kontröle t~bi tutacaktır. 

-*-r n1te • 
' sene ,,ha f zladıP 

Vilnyet zeytincilik ınütnhımm B. Na
nın Kılıç ödemiş, Tire, Kuoadaaı ve Ur· 
la kaza ve köylerine C'İderek yeni mah· 

tir. Fiatlerde cüzi bir \edenni kaydedil- muştur.. harp halidir. Hazırlanmış .?lan ~ırk.a: 
mişse de bu vaziyet gayet tabii ve geçi- Limanımızda bulunan ve Varnaya ha- l~r Polonya hudud~na gonderılrnıŞ 
ci telAkld cdilmcktedlr. reket emrini alan Saaburi vapuru dUn tır. Almanyanı~ ~u~ya ile telefon 

Dün en fazla üzüm salın :Uan mUesse- akşam İzmir sularını tcrketmi:jtir .. Bu muhaveresi .k:sılm.ı~r.1-la~a P?,S~~~ 
seler sırasiylc Al~~: Khım Taner, vapur dun sabah hareket etmek ısteml§, ları seferlerını tatıl. eylemış, bu~~ _ 
J. Taranto, Beştkçı, Üzum Tımm şirke- raı.cat çıkarmağa mecbur bulunduğu ha- Alman v?~urları lımanlarına don 
ti \•e Şerif Riza Halefleri idi .. ÜzUm sa. mulcsirti henüz boŞaltamndıfı, ve vapu· mek. eıtı~ını almıştır. Lakin bu haıı> 
t~ları bu suretle 13608 çuvala baliğ ol- run çapası Hollanda bandıralı Pigmalion tedbırlerı cevaosız kalmamıştır. 

8 muştur. vapurunun dl!mirine sarıldığı için akş:ı• ~lmanya - So\t~et ~usya p:ktın _ 
Dün borsaya tescil ettirilen incir aa-- ma kadar limanda kaJmafa mecbur ol• İn~ı)tere, Polonya ıle ımzaladıgı kar 

tıılan 1423 çuvaldır. Bu suretle umumt muştur .. Vapurda bulunan v• Etibatıka şılıklı . ~ardım paktı ile mukabele 
satış yekilnu 9275 çuvaldır .. Satışlar 8 ait olan çimentolar da tahliyo olurunut- eylemı~tır. ·• , d i 
14.50 kuruş arac;ında tehalUf eylemiştir. tur.. ,. ~atta bu pakt_ın ü5u~~ü. ~ad ut 
En fazla rnUbayaatta bulunanlar sırac;i- D'· limnnı clm . inti l akıdlerden her hangı bmsı ıktısad un tnıza g esme zıır o u- d' 
le &naf Bankası, İzzi ve Ali Galip Fes- nan Teofil Gotiye \•tıpuru gelmenuştir .. ~ir tecavil:ıe u.~amış .. ~~lunurea 'lı; 
"'ı Franko ve Alazrakidir Haber verild·ğ· .. b n~ ger taraf kendısıne bulun kuvveti 
~ · ı •ıne gore u vapur, Ut;;y- hh··ct k d. 
SOVYETLERİN M'OBAYAATI ruttan harcketitıden sonra, yapılan te~ yardımı tea ,. u etme te ır. a 
Haber vcriı.:ı: ,. : .. e göre önilmUzdcki li" 1 ü h. ·um d.. u~u B Bunun manası şudur: PolonY 

~ 0 n ze ne aynı ana onrrt '.i" r. u D . . 'Ih k .. .. d ·k di 
hnfta içinde Sovfctlcr Birliği hUkUmetl vapurun doğruca Marsilyaya dönmesi anzıgın 1• ? 1 yuz~~ en .. ı tı:a nı 
ndına, SoV}'et Ticaret nı~eliği tarafın· emrini ıı.ldıfı da söylcnm~ktedir. menfaatl~rının tecavııze ugradıgı. 

beyanla bır harbı kabul eder~e lnızıl-

Pazarlıksız satış kanunu ler de bu hareketleri köy guruplarında Ccnc;ler üç gurup olarak. ayn\ caklnr
yapacaklarclır. Şehirlerde kulüpler, ktiy· dır: Oç gurup, üç bölük mahiyetin edir. 
lerde guruplar olmak üzere blltün bir Bunları 
teşkilat içinde beden terbiyesi faaliyet- 12-13 ya91nda bir bölük. 
lerinde bulunacaklardtt. t 5-16-17 yqındakiler bir bölük. 

Bu 1rençlik kulüp ve gurupları Ye bu Buıllar yaşlanna ~öre aynlacaklan 

cıul yeni zeytin vaziyıotini tetkik eylemiş~ 
tir, Adag{ime kövünd~ zeytin bakımı hiç 

de iyi değildir. Bu sene zeytin rekoltesi, Tatbı·katı bu··yu··k bı·r d.k 
geçen seneden daha fazladır. J • 

Zeytin talimabıameai mucib: .. ce mev• 

tere ve tabiat ile Fransa kendisine bü· 
tün kuvvetleri)e yardıma kotacaklar· 
:lır. Yani Retek iktısadi ve ızerek a~ 
keri mevzuda zorbalığa asla müsa· 
ade olunnuyaeaktır. 
Almanyanın askeri harekatina d• 

harp hazırlıkları ile muluı.bele olun· 
mu4hır. Franaa kısmi seferberlik ilaıı 
eylemiş, Polonya fırkaluı Almad 
hudutlarında mevzilerini almış, in· 
~}terenin anavatan filotu hareket 

teıkitatın biSlgele.r içindeki ilk amirleri şubelerde heden terbiyesi yaparlar. 
ve baıkanlan valilerdir Ve heyeti umu- t 8-22 yaşında olanlar da her tUrlU 
aniyesinin !miri de beden terbiyesi genel spor hareketleri yapabilirler. 

dircktörliiğüdür. Bir kulüp bir mekteptir. Kulüp teşki· 
Bu teşkilat içerisinde yalnız askerlere, !atları tamamlnndıktan aonra Halkevle

talebelae ve diier devlet müeMeaelerine rinin yanmda milletin ve yurdun birer 
dahil olan bulunamazlar Ye bu tefkillta terbiye mllC!SeN!ti halini alacaklardır. 
giremezler. Talebeler, Maarif Vefcale- Parti ana nizamnamesinde de bu mevzu 
tinin idaresi altında kendi teşekkülleri vardır. 

içinde bu faaliyetleri yapacaklardır. Gençlik kulüplerinin heyf'ti umumiye-
Arkadaflar: 9İ mefruz olan teşeltkliltn dciildir. Bun• 
Buraya ıelmedea evvel muhtelif vil&· 1ar birbirlerhıi tamamlıyan birliklerdir. 

yet ve kasabalardaki ıpor kulüplerini 
gördüm. Görmediiim memleketlerdeki 

lf)Or Jrul6pl~inin mahiyetini de ıördük· 
lcrimlc mukayese ederek takdir edebili-
yorum. 

Bugün için hı-nim gördüğüm kulüp
ler, (Müstesnası az olmak üzere) sporu 
yalnız futbola inhisar ettinnektedir. 

Bunlann faaliyetleri valinin emrinde 
memleket mlldafaası üzerine olacaktır. 

Şu halde eski kulüplerimiz bugünkü 
lı:anuna intibak ederlerken her kes, her 
ana baha çocuklarını lı:endi İ<1teklerile 
kulüplere lıcayt ettirmelidirler. Ve lı:ayt 

ettirilirken: kulüplerimizden emin ola
rak: çocuğunu zayıf ve çelimsiz olarak 
size tevdi ediyorum Onu çalı!!ttrarak 

memlekete nafi bir hale koyun demeli

cut ilçeler, köylere göre twim edile- 1 k t ı 
cek ve z.eytin istihsalltı artacaktır. a e kontrol edilecektir -*--J'nz elı;; ~,_ yenR 
hir marifeti 
Basmahane istaıyonunda, meıhur sa· 

bıkalılardan Boz Bekir, malc.inist Musta
fanın yanına yaklaşarak içinde 22,5 lira 
bulunan cüzdanını yankesicilik suretiyle 
çalmışbr. Suçlu ;yakalanmı~tır. 

-*-!''1.RKİYE • AJ.1MANY A 
'l'!caret müzalıereıerı 
TUrkiye • Almanya arasındaki ticari 

münasebetleri takviye etmiş olmak için, 
yakında müzakerelerin başlıyacağı piya
saya akseden haberlerden anlaşılmakta
dır. Bildirildi~ine KÖre yapılacak yeni 
anl~ma ile iki memleket ticaretine. t.a

kas esaaına müstenit yeni bir veçhe ve· 
rilccektir. 

-*-

Pıızarlıkstz setış kanunu tatbikatından iyi nun ela bazı tadaat yaptlarak ıslah edi· 
hnline ~ecmi~tir. 

netice alınamadığl, paz.arhbız Nhf!n lecektir. Püarlıkaıı .. tıf kanunu tatbi- Bütiin bunlar an1atmağa kafidit 
kısmen veya külliyen hldmlaeaiı hak- katına diier bazı mtle11eaelet ve madde- ki en kürük bir teca\'ilZ en büyük 
kında lstanhul ga%etel~rinden ban1armın · "" 

leri girecektir. Bu hususta bir eaaa hazır- feJ;.\etin ba.elans;cıct olacakttt. 
nqriyatt üzerine bazı dükkan ve mağaza 
sahipleri. mallar lizerine mevzu etihtleri 
kaldırmaia başlamııılardır. 

Ticaret veliletiftdeo tehriırıbdeki 
alakadarlara yapılan tebligata nazaran 
bu haber tamamen yanlıt 'Ye hatta ya• 
landır. Hükümet, pazarlıkaaz Ahf kanu
nu tatbikatını ynatlatınak veya kalem. 
ro.ak tasavvurunda deiildir. Bilaki., ka· 

•• 

lanm11tır. Bu va:ıiyet karsısında AlmımYll 
Pek yakında mıntaka ticaret müdür- derhal iki yoldan birini tercih mev

lliğii ve beledjye kanalile piy ... da •e kiinc ~irmi, bulunuyor. . 
çarşılarda umumi te(tiş yapılacaktır. Pa- Ya bit ~1"1nhlt 11&t«eıck hafbı 
zarlıkla aattş 1apan ~eya lcuun tatlıika- İntac eyliyecek bir tecavüze gecect"k 
tına 'UY'l\Ul olarak Jronulan etiltctleti lıal- veyahut müzakere yolile nirdiği çık· 

mazdan kurtulmak yollarını arıya· 
dsranlar hakkında ea alır cezai aalleyyi-
deltt tatbik olunacakbt. caktır. 

Vaziyetin bütün gerginliğine rağ-

Oz kardeşini 
men akıl ve mantık Almanyatttn bir 
h;ı.rbı göze aldmıbilme!ine mn9Mde 
edemez. 

Harp, dünya için bir fecaattir. 
Fakat Almanya için muhakkak ki 

Futbolda spor nevinden bir oyundur. 
Amma yalnız baflDA sporun kendia.i de
ğildir. 

Bazı yerlerde bana, kulüplerimiz se
kiz dokuz oyuncuya lcarşı 15 - 20 idare
ci feklinde zayıf bir halde gôsten1miştir. 

• • tamiri imkansız fe!aketler doğura-

Cençfik kulüpleri için bir sportmenlik Ol d .. T h. d .. A v cakttr. Akh bft~nda bir devlet Adamı 
mükafah ihdftsmı düş{lnüyorum. Bu mü- ureıı a ır un gır böyle bir felaketin me!uliyetini yük~ 
k H••••"-- çald•Aı acyala- . • len--. Tehdı·tı-ı·n ~k-ı·y-~ Afat nıılcdt m!Hcftfat ile birlikte verile~ ..., ---7 - -1!1 ._,. .. -. "'""" "'' av """' """ıı;pıJ 

dir. 
Torbalı 

Evveli gençler beden terbiyesi ve apo· 
run hakiki tekiJleriyL! kendilerini alış
tırmaları lazımdır. fnsanların dimağı 

kabiliyetleri vücut kabiJiyetleriyle müte
nasiben inlcişaf eder. Her azasa ve .Ucu
du muntazam olan bir insanın çıkardığı 
ve gördüğü bir İ§le aZUI ealrat yarım ya· 
malak bir insanın yaptı~ işler arasında 
büyfik farklar Yardrr. 

cektir. Bu mükafatı kazanmak ~n ku- bırakarak kaçtı d hk A ld ni anladığı dnkikada şuurla h•tekel 
lübün bir aene zarfında l,Utün hasının Ankbaşı istasyonunda oturan Çırpı ceza a ma um o u yoluna dönmei?i 'Va%ife bilir. 
tam sportmence har~ket etmesi lazımdır. ltlSyü lSfretmeni B. Aziz Polata ait bazı Hitlerin lnjti1teTenin Berfin tefirY 

lzmir gençlerine hitap ediyorum: eşyaların çalındığını haber alın~. alman ni dAvet eylem~. ve ln<?iltete hük~ 
Yakmda eize yapılacak olan resmi tertibat sonunda Torbalı İltuyonunda Urlanın Kancak lcö,ünden az kard• c:e 22 aene haptiDe. ~ ı inci macldtnin metine bıtn teldi~r yolJamaM MıU,. 

tebliğe hazırlanınız Resmi teb1iğat ya- ya)ı::aJanacağım anlıyan hırau, çuyaJ ~ ıi Yasini kazaen öldürmekten auçlu ve son fıkrası mucibince verilen cezanın üç- avdetin ilk ni~nesf olarak kabul edt-
pılınca hemen gençlik kulüplerine ko«u- risindekf hırstzlık ~a11nı orada bırak .. mevkuf Tahir Ertepenin ağır cezada de· te biri tenrllile blnnetice 14 sene ve 8 lebilir. , 
nuz. Ve idrnanlarınıza ve yurd müdafaa- rak firar eylemiştiı. Htrsmn ~hut .ahı- vam eden mahkemeli temhlmunit 'Ye ay müdddle •in' hapsine katar •erilmi~- E~er Hitlet tektifler~e y~i bil 
tına hamfanmız. kalılardan Nuri olduğu anlaşıkntfhr. kararı tefhhn edilmi,tir. ti. S l 33 Ü •• - _ _ıd .b. Münih }"ftrMtnıtk, bir dö11fer korıfeoi r. uç unun, ncu rll11<1 e mucı ınce • • d' _ı~ ı.... 

Kulüplerin bugünkü •ekillerine göre lzmir genrlik alayının ilk kurulu•unun Aranmaktadıt. Bahalanndan kalan bir tarlanın tak- h ._ L f ~ nut!f topJttmftk ıstene Stm ıaen pwır 
-v " .. ma curiyet ~anuniye na inae bulundu- .. h. ı~ ~ 

futbolu e1e alaralt it görmeleri ~ile.ata ve ilk nüvetini bu cümhuriyet bayramın· , WRW & EiCC,J& simi me.el-mden doiau anl.,.maımaı.- tesebbusten ır cıey CIK.mfyıtal>P"-
ve fenne uygun değildir. Şimdiki be- da gösteriniz. Ayai zamanda Cümhuriyet An karanın , lak bu bidi.ey• e eebebl,et •enniftir. Tar· ~ ve ~~bed den ~ ~- sô).liyehiliri~. Yok, diinya h!in1t101 

elen terbiyesi kanananan sençlik kulüp.. bayramındaki bu aös~erie lzmir gençli- la mGt ... vıyea tak.im edilemeınit, ~· ;a metnnUl)'eti e muYan& Sonıımuı- kurtarmak kin tt1Ak:a1ı bütim de-vıec"' 
lainden istediii fizik •e aormaı ı::.bn;. ğinin cümhuriyete v~ asil başkanımız Kn. vak hdere 1can ına ... 1ra ....... ncıa hiddete ceıen '· -*--- terin ittinı.kile bir mittalreJ'e 1o)d 
,.etlerlni yüheltınek. ıençlerden de olan Mitt: Şef ismet lnönüne bağlılığının Tala.ir Ettepe çifte ile. kendmncı.a t 3 acılmttsına fırsat verilivona bö1~ 
..,ardan daha zjyade sportmenlik bek· bir ifadesi olacaktır. Şarabını Y&f ~ük olan btdeti v..mı alır .... r A • A • hi~ fmreJcetten ban! lehine çok f'Jf .. 
lemelı:tedir. Mont kabiliyeti 1Gbelı: olan :·······••••ll•••H••H•llHH••H•H•H•ı tad , rett. yatalJ)'uak ôldllnnilftll. Katil .fO, ~ to,,,.,,,,. ler beklemt'.k mümldindür. cank• 
llp011men olur. Spomı bqkadır, llpOlt- : ~ Pavyonumuz : iş B~~:~;onu maktul 2S yqmda idJ. Taha komiqonu dU. mıDtalta ticaret bans cephesinin karan kat'tdir. 
men bqkadır. : T eşe kür E bftişf!i Evkaf Pavyomı karşın.. Yapdan dunıtma eoouada Tahir Fz. m6d6r8 B. Ani su ..... n,.a.etinde Ban~ı kurtarmak icin m6.41etek 

Kulüplerimiz za)"Jl noktalanndan en : : KaYaklıdere $81'8blftl tepenin .uçıı ..bit ı3rlllerek TUrk eaa toplanank me•eat tak.. muamelelerini kucl"etlerin tamamı kullanılM:akrn. 
belli bqlw da bir O)"UnCU)"u kendi.inde ! Allcınhl.n rcisi Omıan Tata.rinin: KEMERALTI : kananunua 449 uncU maddesi macrôin- ~ e,-lemlftir. Milletler münasebetlerinde zôtt>r 
tutabilmek için ona it hulacainu ve ;• •vefatı dolayısiyle a1dı!muz pek çokE lığın hakimiyeti mudaka lcın~ 
~al t.ernin e<!~eğini vldederek mek- t!zfyct teJırnflanna ve şahsen ecna-! Salıız balılıallyeılnde mifletlerin hayat •e İ9tildaUeri enıftr 

AlSANCAK: 
tepten çakanyor. Ve bu svretle tahsilini ze merashn.inc lştinrk etmek zahme-! I yet altına alınacaktır. . 
ikmal edemiyen çocuiun tefa1etine 9e- tini ibtfyar eden azh dostlarımıza: mres balılıaliyeslnde H k Bunun haricinde beynelmilel )f 

hep oluyor. ayn ayn teşckfdire bu elim günlerl-! AI.SANCAK : er 8 Ş8ffi birliği vücuda ~etinnek için F-afü ~ 
Spor, .ıhhaôn <I ;;lueJmui için yapıl- mb:de fırsat bulamıyaca!ımızdan ga. ! Pazar Santralde.. ş zım biitün me!elelerin yeşil masa tı· 

maktadır. Bir genç apor yaparak. beden zeteniz vas.ıfasfylo minnet ve şiik·= ARAYINIZ! . ehı·r Ga zı·nosunda rafında haJJi mümkünclür. Alma'fl'Va-
terhiyesi yaparak bu sahalarda hüner rantannıımr iblAğını rica ederiz. ! - CENAP .'1.ND - nın her şevden evvel. bir din ha)1#t 
aahibi olursa ve bu hünerle kendisine ma- Mcrhmnun ailesi çocuktan ve i Kavaklıdere Şar.l,IJ Fabrikası ~etirdiği Komünizm aleyhtarlığ•f" 
i~t temin etmek i terse hataya düşCT. WnC1er1erL ANKARA MilZiK, DANS VE VAR YEl'E NUMARALARI... karşı gösterdiği ferağati tehdit P

0 ı-
tikasını:. d~ t .. <tmil evf0 m,..qi J~-rı.ndır. 
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TELGRAF H'ABERLERi 
ı 

Milli Şefimiz in önü 
Dün flory ada Alman sefiri Fon 

Papeni kabul buyurarak görüştüler 
Görüşmede Hariciye Vekili ve Berlin sefiri de buludu 

T. R. Aras 
Yarın lstanbu~a 

geliyor 
lstanbul 26 (Hususi) - Londra se

firimiz B. Dr. Tevfik Rüttü Arasın ya
nn ıehrimiz:e gelmesi beklenmektedir. 
B. Rü§tÜ Araa dün Budapqteden geç

miştir. 

Müsaade eclllmlyecek 
olan nepei1at 
lstanbul (Hususı) - Bazı matbaala-

rın siyasi mahiyette açık mektuplar 
neşrettiği görülmüş, bu risaleler polis 
vasıtasiyle toplattırılmıştır. Bu kabil 
neşriyata miisaade edilmiyecektir. --İstanbul, 26 (Telefonla) - Reisicüm- HARİClYE VEKİLİMİZLE da şehrimizdeki generaller ve askeri er- s 

hur İsmet İnönü Ankaraya hareketin- GÖRÜŞMELER kan tarafından uğurlanmıştır. atyc 
den evvel saat 15.30 da hariciye vekili İstanbul, 26 (Telefonla) - Hariciye İstanbul, 26 (Telefonla) - Şehrimiz- Davasının ikinci 
Şükrü Saracoğlu, eski Milli Müdafaa ve- vekili B. Şükrü Saracoğlu bugün Pera- de bulunmakta olan milli müdafaa veki-
kili Kazım Özalpı kabul buyurmuşlar- palas otelinde İngiliz sefirini, müteaki- 1i general Naci Tınaz ve Münakalat ve- muhakemes~ . 

b d b ·· R d t il k'l' Al' ç t' k b k A k İstanbul, 26 (Hususı) - Satiye dava-
dır.. en e ugun omanya an ayyare e ı ı ı e ın aya u a şam n ·araya 

şehrimize dönen Romanya büyük elçisi hareket etmişlerdir. sına bugün devam edildi .. 
Milli Şef mUteakiben 16.20 de Filor- - Mahk ı · k 1 b lıkt İlk İstomikayı kabul etmiş ve kendileriyle İstanbul, 26 (Telefonla) - İtalya hü- .. em~ sa ~nu. y~e ·a 3 . a. ı. 

Yaya gelen Alınan büyük elçisi Fon Pa- b" '"dd t .. ··şt· · k " t" b ul d b 1 1 once Hamdı Emı 1 !Stıcvap ed1ldı .. Ham-
ır mu e gorşmu ur.. ·ume ı ya ancı s ar a u unan yo cu 

peni kabul etmişlerdir. H . . k'l' . Fl d F .1 . d h 1 i 1 d t di Emin kendisine isnat olunan sus;u 
arıcıye ve ı ımız orya a ransız gemı erme er a ta yaya av e etme- .' . . . h" 

İnönü, Alman büyük elçisi ile bir sa- b"' '"k 1 .. B 1\1r • li . k bul t . 1 . . . , İtal . . 1 reddettı .. Kendısının, raporu Tı:ı . ·~ Kev-b uyu e çısı . cıassıg yı a e ~- erı emrını venruş ve ya ıçın yo cu 
at on dakika görüşmüş ve u görüşme lerdı·r , 1 _ al t bli~ t . t' kebin teklifi üzerine ve okumadan nava-

•• i:l.L!ııam arını e g e mış ır. ·- · . .. . n1 rd 
esnasında hariciye vekili Şükrü Saracoğ- H . . kil' .1 F b" ük. 1 L" d b 1 akta lan ı·tal le ettigını soyledi.. Maznu a an avu-

arıcıye ve ı ı e ransız uy e - ımanımız a u urun o - . . . . .. 
lu, Berlin sefirimiz Hüsrev de hazır bu- çisinin mülakatları on beş dakika kadar yan bandıralı Citta Di Bari vapuru bu kat İsmaıl.!sa da Satıye bınası~ 0 .~un-
lunmuştur. de aın tmişt' . .. . b .. 1. ızd şartlara gore bahalı alın...'11:ldıgını soyle-v e ır. emır uzerıne ugun ımanım an ay-
Alınan büyük elçisi mülakatı müte- MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK rılıruştır. Vapur Yunan limanları jçin di .. 

akip 17.30 da Floryadan ayrılmıştır. İstanbul, 26 (Telefonla) - Trakya yolcu almış, İtalyaya gitmek üzere bilet Mahk~e, g~çen cels~~e su~Jularm 
ReisicUmhur Alman büyük elçLc;lııden geçit resmini müteakip evvelki gece alan ve eşyalarını vapura koyan bir kaç istediklerı tahlıye talebını ekseriyetle 

sonra Hüsrev ile başvekil .~efik Say- şehrimize gelen Genel Kurmay Başkanı yolcuyu da vapurdan çıkarmıştır. reddetti.. • 
dam, dahiliye vekili Faik Oztrak, Milli Mareşal FEVZİ ÇAKMAK bu akşam İstanbul, 26 (Telefonla) - Askeri ge- İstanbuldaki Almanlaı:• 
Müdafaa vekili general Naci Tınaz, Na- saat 19 da Ankara eRspresine bağlanan çit resminde bulunan İtalyan ataşemi- da gidiyorlar •• 
fıa vekili general Ali Fuat Cebesoyu ka- hususi vagonla Ankaraya hareket et- literi Citta Di Bari ile italyaya gitmiş- İstanbul, 26 (Hususi) - Jurnal Dor-
bul etmişlerdir. miştir. Mareşal Haydarpaşa istasyonun- tir.. yan gazetesinin yazdığına göre şehri· 

mizdeki Almanlardan bir kısmı banka

Japonyan.ın yeni siyaseti 
Sovyet - Alman anlaşmasından şonra 

istikamet mi değiştirecek? 
Tokyo 26 (ö.R) - imparator Haya

madan gelmiş ve başvekil Iranomayı ka
bul etmiştir. Harbiye nezaretinin mü
messili gazetelere beyanatta bulunarak 
Alman - Sovyet ademi taarruz paktiyle 
hasıl olan yeni vaziyetin Japonyanm 
Çine karşı vaziyetini değiştirmediğini 
bildirmiştir. Avrupaya karşı olan vazi
yetine geliwee: Japon hükümeü siyase
tini yeniden tetkik etmektedir. Bu siya
set bundan böyle Avrupa işlerine tama
miyle alakasızlık esasına müstenid ola
caktır. 

Jnpon gazetelerinin Almaııyaya kar
tı Sovyetlerle ademi taarruz paktı do-

layısiyle hücumları §iddetle devam edi
yor. cNişi Nişi> gazetesi diyor ki: Bi
zim itimadımıza lAyık olmıyanlara emni
yet göstermekten artık veba gibi kaçma
lıyız. 

Tokyo 26 (ö.R) - Kuvantong ordu
Sun\Jll bir tebliği 24 Ağustostanberi Sov
yet kuvvetlerinin Neboher rnmtakasın
da (dış Mogolistan hududunda) Japon 
cenahlarını çevirmek için faaliyetlerinin 
arttığını ve Sovyet kıtalarının bir çok 
defalar Kolka nehrini geçmeğe çalıştık
larını, fakat mukabil bir taarruza Ja
ponların düşmanı süpürdüklerini bildir-

mektedir. Eyi Jıaber alan Japon ~ah
filleri bu hareketin Almanya ile ademi 
taarruz paktının imzası sırasına tesadüf 
etmesini, Sovyetlerin artık uzak şarkta 
istedikleri gibi harekette kendilerini ser
best telAkld ettiklerine bir delil telAkld 
ediyorlar. 

Tokyo 26 (ö.R) - Çinde Hankeo 
Fransız imtiyazlı mıntakasiyle şehrin 

diğer kısmı arasında münakale serbesti
si iade edilmiştir. Altı aydanberi tatbik 
edilmekte olan tahdidatın ref'i bu mın
takada sükı1netin iade edilıniş olınasın
dan münbeistir 

Deyli Telgrafın Son Tabına Göre 

Hitlerin Teklifleri 
lngiliz kabinesi toplandı 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİF'EDE -ı Londra, 26 (A.A) - Hariciye nazırı 
mesini gayri m~temel ~d~~yor .. ~iı:' Lord Halifaks başvekalette Çemberlayn 
saat 18.30 da kabıne hala ıçtimada ıdi.. ve Hitlerle yaptığı mülakat hakkında 

lerini hamilen Londraya gelmesine çok 
büyük ehenuniyet verildiğini bildiriyor. 
Bu seyahat, gerginliğe sulh yoliyle niha
yet vermek için bazı teşebbüslerin hala 
cereyan etmekte olduğunu göstermekte
dir. 

Halifaks başvekil ve Berlin sefiri ile ' izahat veren İngilterenin Berlin büyük 
üç saat müzakereden sonra Dovning 

1 
elçisi Hendcrsonla Uç saatten fazla mü

Stritten çıkarken halle tar~dan şid- : zakerelerde bulunduktan sonra harici
detle alkışlanmıştır. Lord Halifaks ha- ye nezaretine gelmiş ve Fransanın Lon
riciye nezaretine gelir gelmez Romanya dra büyük elçi.si Corbini kabul etmiştir. 
sefirini kabul etmiştir. Sefir etrafta top- 1 Londra 26 (Ö.R) - cPres Asosyeşin> 
lanmış halk tarafından hararetle alkış- Ingilterenin Berlin sefirinin HitJerle mü
lanmıştır. 1 lakatını müteakip mumaileyhin teklif-

Bazı rivayetlere göre ltalya hariciye 
nazırı kont Ciano B. Çemberlayn ile is
tişare için Londraya gelmek fikrini iz
har etmiştir. Bu haber tceyyüd etme
miştir. 

Havacılık Haftası 
Istanbul (Hususi) - 30 Ağustostan 

5 Ey lüle kadar devam edecek olan ha
vacılık haftasının kutlulanması ve ha
vacılık kurumunun kaza ve nahiyeler
deki şubeleri vasıtasiyle müsamereler 
tertip olunması karargir olmuştur. 
::ııı:ııııııııııııııııııırırrrıırııırııııııı 

1 Fuarda 11 

- = - -- -- .. 
~ Birasız kalmak s 
- o = ----- = .. .. 
5 Tehlikesi yok ~ - ----- .. - -- . = Çünkü Basmahane Dokuz Eylfıl :: - -: kapısı üzerindeki Dokuz Eylfil Lo- : 
E kanta \'C gazinosu bu işi garanti et- E 
~ rniştir. Tabldot üç kap yemek, şaşal S - -: suyu ekmek yalnız •5011 kuruştur .. E 
E İçki ve mezelerin en tazesi ve bol :E 
:: çeşit bulunur •. Soğuk bira şişesi 30 E . -: kuruştur.. : 

= = - -

Japonlar lngilizleri 
Almanlara hücum 

bıraktılar 
ediyorlar 

Paris 26 ( ö.R) - Havas ajansının istihbarına göre Tiyençinde 
japonların tazyikine hedef olan artık lngilizler değil, fakat Almanlar
dır. Bu şehirdeki bir çok Almanlar acele meçhul bir istikamete hare· 
ket etmişlerdir. 

Almanya sefiri hariciye nazırı baron Aritayı ziyaret ederek Avru
pada gittikçe artan gerginliğin sebebile Almanyanın Sovyetlerle ade
mi taarruz paktı imzasına mecbur kaldıklarını bildirmiştir. 

Japon hükümeti Nüremberg Nasyonal Sosyalist kongresine mü
messil olarak gönderdiği generalin bu kongrede hazır bulunmıyacağını 
ilan etmiştir. 

Alman - Sovyet paktını ispanya 
hükümeti ne suretle karşıladı? 

Londra 26 (ö.R) - Ispanyol resmi mahfilleri Alman - Sovyet ademi taar
ruz paktını son derece ihtirazla karşılamışlardır. Fransadaki Ispanyol sefiri
nin harp halinde ispanyanın bitaraf kalacağını Fransız hlikümetine temin 
ettiği zannediliyor. 

Flanjist partisinin gazetesi olan cAriba> Lord Halifaksm nutkunu takdirle 
karşılıyarak şunları yazmıştır: 

dngiliz devlet adamlarının bu derece ölçülü ve asil bir lisan kullandıkları 
nadirdir. Lord Halifaks memleketin harici siyasetinden mesul bir adam sı
fatiyle söz söylemi§tir. O memleket ki ihtilaf istemiyor, fakat bundan korltmı-

larda olan paralnrını çekmekte ve İs
tanbuldan ayrılmaktadırlar. 

-*-
Bir mesaj 

daha 
Kanada ba1Veklll de 
Bitler, Massollni ve 
Leh ctbnhU1'11elslne 
bil' mesaj yolladı 
Londra 26 (ö.R) - Kanada başvekili 

B. Makenıl King Hitlcr, Mussolini ve 
Leh reiaicUmhunma bir mesaj göndere
rek harpten içtinap Jçin otoritelerini 
kullanmağa davet etmiştir. Kanada baş
vekili, Kanada milletinin fikrince müza
kere yoliyle halledilemiyecek hiç bir 
mesele mevcut olmadığını ve kuvvetin 
hak yerine geçemiyeceğini bildirmiştir. 

Türk askeri heyeti 
Londrada 
Londra, 26 (Ö.R) - Erkaruharbiyc 

müzakerelerine iştirak için Türk askeri 
heyeti Londraya gelmiştir. -·-İtalyan ve Alman 
vapurlarına mal 
yüklenmesine başlandı 
Istanbul (Hususi) - Vapur ve sigor-

ta kumpanyalarına gelen son emirde, Al
man ve Italyan vapurlarına mal yü~lcr.
mesi ve bu vapurlar için de sigorta ya
pılması bildirilmi§tir. Bu haber üzerine 
Italya ve Almanya için dün piyasamız
dan külliyetli miktarda muhtelif deriler, 
yapak, tiftik yüklenmiştir. Yalnız Al
man ve Italyan bankaları kendi memle
ketlerinden başka memleketler için kon
şimento mukabili avans vermedikleri 
gibi, diğer bankalar dahi Almanya ve 
Italyaya yüklenen mallar için avans ver
memektedirler. 
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Bursa Mebusu B. Fazlı Güleç. Muş 
Mebusu B. Şükrü Okan, Trabzon Mebusu 
B. Sım Day lstanbuldan, Balıkesir Halk 

partisi başkanı B. P~rtev Balıkesirden, 

Sındırgı Kaymakamı B. Rıdvan Sındırgı
dan gelmiştir. 

T opralc mahsulleri teftiş heyeti reisi 
B. Ahmet Bedni Aydına gitmiıtir. 

FUARDA 
---·---

İstanbul Belediyesi 

Şehir Tiyatrosu 
-

SAAr 2ı.ıo DA 

YUMURCAK 
-

Komedi 3 perde 
DİKKAT : Tiyatro Sergi sarayının 
arkasındadır .. 

SON HABER 
~ r ,._ • 

Leh Cümhurreisi 
B. Ruzveltin mesajına 

cevap verdi 
Londra 26 (Ö.R) - B. Ruzvelt Av

rupada sulhun muhafazası için B. Hit
lere ikinci bir müracaatte bulunarak 

kendisine ve Leh reisicümhuruna gön
derdiği birinci mesaja B. Mosisk.iden 
gelen cevabı bildirmiştir. B. Mosiski bu 
cevabında diyor ki: 

«Leh hlikümeti alakadar iki hükümet 

arasında doğrudan doğruya müzakereyi 
zorlukların halli için en müsait usul te

lakki eder. Fakat reisicümhur Ruzvelt 
gibi alfıkasız ve bitaraf üçüncü bir tara

fın idaresi altında bir uzlaştırma teşeb

büsü de ihtilafın halline vasıta olabilir. 
Şunu tasrih etmek icap eder ki bu buh-

randa müddciyat serdeden ve diğer bir 
devletten tavizat istiyen taraf Lehistan 
değildir. Binaenaleyh Lehistan müsbet 
her muhasame hareketinden içtinaba 

hazırdır. Yeter ki, diğer uuaf ta doiru
dan doğruya veya bilvasıta bu gı.Dl ha
reketten içtinap için mutabık blsm.:t 

Reisicümhur Ruzvelt bu cevabı nakl
ettikten sonra §Öyle devam ediyor.cF.ler 
siz ve Alman hUkümeti de Lehistanca> 
kabul edilen sulh içinde hal ve tesvı,e 
vasıtalanna iştirAk ederseniz milyonlar
ca insanın hayatı hAll kurtanlabillr ye 

muasır dünya milletlerinin, bu saatte 
bile, sulh için sağlam bir esas kurmaları 
Umidi yeniden canlanabilir. Bütün dün
ya Almanyanın da bu usule muvafakati
ni bildirmesini rica etmektedir.> 

Reisicümhur Ruz"elt diğer taraftan 
Belçika kralı Leopolda bir kablo çeke
rek radyoda sulh lehindeki lstimdadm
da izhar ettiği ümit ve emellere Ameri
kan milletinin tamamen iştirak ettiğini 
bildirmiştir. 

Kanadanın • • 
vazı yatı 

Başvekilin mesajı kabul edilmezse 
Kanada, bütün kuvvetlerile Ingil· 

terenin yanında yer alacak 

Otava 26 (ö.R) - Kanada başvekili Sir Makenzi King tarafından 
Hitler ve Mussoliniye gönderilen mesaj kabul edilmediği takdirde 
Kanada bütün kuvvetlerile lngilterenin yanında mevki alacakbr. Bu 
maksadla bütün tedbirler alınmışhr. 

Vaşington 26 (ö.R) - Fransa sefiri hariciye müsteşarı B. Sumer 
Vels ile görüşmüş ve vaziyet hakkında haber teati etmiştir. Mülakat
tan çıkarken sefir gazetecilere şu beyanatta bulunmuıtur: 

c Vaziyet daima vahimdir. Şimdiki buhranın ne netice vereceii mq• 
kuktur.» 

Leh sefiri de hariciye nazırı B. Kordel Hull'u ziyaret ederek Ame
rikanın sulh lehindeki gayretleri dolayıaile minnettarlığını bildn
miştir. 

Reisicümhur Ruzvelt harbiye nazırı Consonla görüşmüştür. Har
biye nezareti her ihtimale Wfl koymak için bütün tedbirleri almıı 
bulunmaktadır. . 

Berlin 26 (ö.R) - D. N. B. ajansı bildiriliyor: 2 Eylulle 11 EylUI 
arasında yapılması kararlaştırılmış olan Nasyonal Sosyalist kongresi 
yapılmıyacaktır. 

Madrid 26 (ö.R) - Gazeteler bitaraflıklarını göstererek Fransa 
haf vekili Daladiyenin nutkunu aynen nakletmişlerdir. 

cAriba> gazetesi Polonya hakkındaki umumi mütalaayı §Öylece 
hülasa ediyor: Leh cümhurreisi, Amerika reisicümhuru Ruzveltin 
sulh teklifini kabul etmekle makul hareket etmiştir. Almanyanın da 
bu teklifi kabul edeceğini ümid etmek icap eder. 

Budapeşte 26 (Ö.R) - Romanya ile ademi taarruz paktı imzMJnı 
reddeden Macar hükümeti bunun yerine akalliyetler hakkında bir an
laşma imzasını teklif etmiştir. 

lngilt~rc-Polonya paktı Varşova ve 
Londrada memnuniyetle karşılandı 

Londra 26 ( ö.R) - lngiliz • Leh karşılıklı muavenet anlaıması 
Varşova ve Londrada en büyük bir memnunlukla karşılanmıştır. Bu 
anlaşmanın bir taarruz halinde iki memleketin vaziyeti hakkında hiç 
bir şüphe bırakmadığı kanaati mevcuttur. iki taraftan birinin istikla
line kar!!ı Avrupa devletlerinden her hangi birisinin bir taarruzu diğer 
tarafı derhal yardıma sevkedecektir. 

Ronıanyadaki askeri 
tedbirler ve Macaristan 

Bükreş 26 (ö.R) - Romanyada alınan askeri tedbirlerden Macar 
hükümeti şikayet ettiği cihetle Romanya hariciye nezareti Macar se
firine bu tedbirlerin manevralar dolayısile askerin taliminden ibaret 
olduğunu ve kimseye karşı taarruzi bir mahiyeti olmadığını bildirmiş 
ve komşularına karşı hüsnü niyetinin bir delili olarak Romanyanın 
Macaristanla bir ademi taarruz paktı imzasına hazır olduğunu bildir
miştir. Macar hükümeti bu teklifi kabul edemiyeceği cevabını ver
miştir. 

Bükreş 26 (ö.R) - Paris sefaretine tayin edilen Romanyanın 
Bük.ret sefirine müstacelen yeni vazifesine hareketi emredilmiştir. 

lngilteredeki Almanlar 
Memleketlerine dönmek 

emir aldılar 

• • 
ıçın 

Londra 26 (ö.R) - Alınanyanın lspanyayı Antikomintcrn paktına sürük
ledikten sonra Rusya ile ademi taarruz paktı imza etmesi ispanyada acı bir 
iğbirar uyandırmıştır. 

Londra 26 (Ö.R) - Alman sefarethanesi lngiltcrede bulunan Almanlara 
Almanyaya dönmelerini tavsiye etmiştir. 

Danzigtcn bildirildiğine göre deniz yoliyle bir çok mütemmim Alman Ju
taları gelmektedir. Hususi otomobillerin işlemesi menooilmiştir. Seyrüsefer 
asker tarafından idare ediliyor. 

Alman gazetelerinde Lehistana hücumlar fasılasız devam etmektedir. Al
man hükümeti Lehlerin Danz.ige karşı bir kuvvet darbesi yapmak üzere ol
duklarını ve şu takdirde bunu takip edecek harp mesuliyetinin Lehistana 
ait olacağını Almanlara inandınnağa çalışıyor. 

Danz.igde kara muhafızlar Leh hükümetine ait bir depoya girerek benzin 
stoklarını müsadere etmişlerdir. Leh ziraat şirketine ait 6000 ton hububat 
zaptedilıniştir. Leh umumi komiseri, Försterin devlet reisliğine tayinmi pro
testp etmiftir. 
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Umumi Harpte ve Cephede eş yaşında Yeni Ders Senesi Hazırlıkları 

Mevlevi Ta uru -*-Bir çocuk ablasını 
öldürerek katil oldu 

Universiteye de 
imtihanla Girilecek 

Buram buram 
terlerken ... 
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Bayınduuı Lutuflar köyünden B. Ha

lil Hatayın bef ya§lndaki oğlu lsmail 
YAZAN: Dr. G. A. 

mevlevi dervişi ıslatılıp Zavallı 
ıslatılıp 

Hatay, müthiş bir kazaya sebebiyet ver· Tez le çıkan eu ile tuzun yerini doldur 

mı. ve s y<ıfmdaki kardeşinin ölümünü Mektepler için yeni bir imtihan talimat- mak. bir de ecrin hava cereyanına Jca 
hazırlamıştır. E k d oturup ~ümemek tartiyle, terlemekte 

KüGiik Ismail Hatay, babasına ait ve namesi hazır}aodı, S İ USUIJer kaldırıl 1 memnun olmalıyız. dövülüyordu odada asılı bulunan tek av tüfengini eli- Istanbul 26 (Hususi) - Maarif veka- r.ek bu son imtihanda, gerekse devlet Bir kene, sıcakların tesirine karşı kor 

- Evet evlat .• Çok tatlı zamanlar ge· 

~beraberi 
Memurun dedeyi süzen göileri bu 81· 

nda bohçaya takıll'JUltı. Reşit efendiye 
ponnağüe bunu gösterdi sordu: 

_ Bohçada ne var) Eııki bir hatıra 

ımt 
Sef ve temiz kafasından hiçbir menfi 

dao;lnceYe yer vermİyen Rqit efendi gü

lll:ımedi. Beyaz kırpık bıyıklarının ara

dan bembeyaz dişlerini belirtti. 
- Eh.. iyi kqfettin evlat.. Eski, çok 

teki bir batıra. Ufak bir oyuncakt 
- {)yuncak mı dediniz) Çocukluk 

Zamımmdan falan kalma bir gcy mi} 
Dervit gülümsemesinde devam eder

ken hayreti bü.sbütün artan sivil polis 

ne almış ve kurcalamağa başlamıştır. Is- leti, Maarif Şurasında verilen karar tize- bntihanı ve eleme imtilıanlarmda tam mak için en büyük - hemen hcaıt:A tek 
mail Hatay, çifte ile oynadığı sırada ka- rine, orta tedrisat imtihanı talimatname- numara ondur. çare terlemek.tir. Vücudumuzdan teri• 

yet altına aldıktan sonra konağın tele- ık k d d k 
zaen ate§ aldırın'§: ç an urşun o a a sini değişti.nnİ§, önümüzdeki ders sene- FAKÜLTELERDE 1KMAL 1MT1HAN- çıkan bir gram su buhar haline girer en 

fonları işlemeğe başladıı b l I il · ı_:_ d k" k k _ı u unan sına" in seAU yaıın a ı ız ar· sinden itibaren tatbik edilmek üzere ye- LARI GöROLEN LÜZUM üZERtNE bizden 580 kalori sıcaklık götürür, yıu~ 
Sivı1 memur Küçükpazarlı Ihsan aza- dcşi E.miniye isabet ederek yaralamıştu. ni bir imtihan talimatnamesi hazırla- BlR AY TEHtR EDlLDt vücudumuzun 580 gramlık lamııncla 

metle Babıali telefonunu yakaladı. Snd- ı f J b' Beş yaşında lsmai. çite ateş a ınca mıştır. Yeni talimatnameye göre lise, Istanbul - üniversitede talebe kayıt-. harareti bir dereceye düşürmek için o ııı 
razam paşayı aradı. Mühim bir io. fevka· korkudan bayılmıştır. Yaralı Kızcağız ise orta mektep, muallim mektepleri ve or- larına Eylülün 15 §inde başlanmaktadır. gram suyun terle çıkması yetişir. Bun 
iade mühim bir h&diseyi ar:r:edec:cğini kısa bir zaman aonra hayata gözlerini ta derecede bulunan bütün sanat mek- Fakültelerin ikmal imtihanları görülen bütün vücudumuzun ağırlığına ni,spe 

söyledi. Meclisi vükeladan çıkarak tele- yummuştur. teplerinde senede üç imtihan yapılacak, lüz.um üzerine bir ay tehir edilmiştir. edersek orta bir cüssede bir adam teri 
fon başına gelen Talat papya heyecan· Bayındır adliyesi, hadisenin tahkika· bu imtihanlarda talebeye verilecek not, Bununla beraber biltün imtihanlar bi- vücudundan 125 gram _ yanm bard 
dan boğularak bahsetti: tına el koymu~tur. kanaat notu mahiyetinde olacaktır. Bu rinci Te§!"inin 15 şine kadar bitirilecek- demek • su çıkarırsa sıcaklık bir de 

- Paşa hazretleri .. Konağuuza k.adar -*-- üç imtihandan başka, sene sonunda lise tir. Tedrisata ancak Ikinciteşrinde başla- dü,er. 
gelen ve koltuğunun altında müth~ bir H k ve muallim mekteplerinin son sınıfların- nacaktır. Sıcağın tesirine karşı koymak da 
bomba bulunan bir suikastçıyı yakala· a Va Ya arşı pa • da, fen kolundan, xiyaz.iye dersinden, Ankaraya giden Rektör vekili profe- cudun hararetini dütürmek demektir. 1ıı 
dım. Merdiven nltına hapsettim. irade- k edebiyat kolunda edebiyat dersinden ol- sör Ali Fuad ihtiyaçlar etrafında Maarif sanlar ve onlar IPbi aıcak kanlı ha 
nizi bekliyorum. sif orun m a mak Uzere bir eleme imtihanı yapılacak- vekaletiyle temas ederek noksanların bu !arın hepsi yaşamak için vücutlannın i • 

Talat paşa o sırada meclisi vükelada •• b • tır. Ancak bu eleme imtihanında mu- ders senesinde teminine çalışmaktadır. d d . d ed L_ ar t bulllf\• 
t C U esl e nuna aynı erec e nar e 

hararetle meşgul olduldan mevlevi ta· C f vaffak olanlar bütün derslerden son bir Bazı fakültelerdeki vesaitin mevcut ta- ıı.-- d B tab·· h t __ ı11 ması UZJffi ır. u 11 arare ~ 
buru ile diğer tarikatlerin de. i~tirak ede- erin imtihana gireceklerdir. Devlet imtiha- Jebeye kafi gelmiyeceği görülmilştür. ·-L .. t v I·-- L at tdıl=I--- girer• 

d Halk tipi maskel d ,9.
00 

.)'....... çoga ...... nay: .... .:;.)'.., 
c.Hlll& ceği yeni silahsız kuvvetler etrafın a mü- nı mahiyetinde olan bu imtihana, orta Bilhassa Kimya enstitüsün e w ratu- ı.ı lhuk" • '··- b"" b _ · 

satısı ----•an..a.. .. -ıa l ınsan ~ yaz o ta 11 ara.~ 
- A--r.... yukan da öyle gibL. zakerede bulunuyordu. Ve tUbaf bir te- 0&4(4 u.a mektebin son sınıfında bulunanlar da varların geniŞlelilmesi lazım gelmekte-
~ - b k k d değişmesine maruz kalır. Sör.lerini dinlemedi .. Bohr•ya uzandL sadüfle, bunları ba§aracak zatın Reşit lstanbulda olduğu gi i pe ya ın a tabi olacaktır. Aynı talimatname ile ele- dir . 

..- '-- --· K~n muhitin harareti aulmca, vüc 
._.___., hareketlerle boh~ açtı.. içinde efendi isminde lstanbulda bulunduğunu lzmirde de bir pasif korunma tecrüPC.ı1ı pıe, bütünleme, engel ve olgunluk imti- Tıp fakültesi için Cerrahpaşada illve-
.-uır:a ı -'- d B dumwcun bara.reti de muhite ll.)'atak Lft~••ara sanlı durnn ağır cismi eline al- tahmin ettiği bir mevlcvi dede!!i olduğu- yapdmasına intizar o unmrus;ta ır. u tec- hanları da kalkmaktadır. Tek bir imti- ten inşa edilen 60 yataklı pavyon ikmal 
~ h m,..:;.a r .. f ... ır. Bıma mani olmak içı"n kı dı. nu söylüyor, Re~it efendi ismi meclisi rübcnin, tayyarelerin şe ir üzerine taar- han sistemi bUtün imtihanların yerine edilmiştir. Klinik için modern aletler - ,,_ .... 

~ '- uh ld' kalın elbiı!e giyeriz, oturduğumuz ve yat Dede bo• gözler ve saf tebessümlerle vükeliida dolaşırken zavallı Reşit efendi ruz suretiyle yapılması Pe&. m teme ır. kaim olmaktadır. üniversitenin muhte- getirilmektedir. 
w b bğunız yerler de - bazı memleketlerde 

.... 8 b-L···ordu. Kagvıtlan aralryan memu· sille tokat sedaret konaumın merdiven Bu hususta henüz vilayete her hangi ir Ji! fakültelerine devam etmek i~yenlcr önümüzdeki sene fakültelerde hiç bir 
1 ...... UAq • • sokaklarda bile • sobalar, kalörifer e nıo birdenbire Yengi değişti. Evvela sa· altına indirilmiş, suikastçi diye sadrazama tebliğat yapılmamış bulunmakla beraber, de 'Oniversitede pedagoji enstitUsilntin profesörlük ~ık bırakılmıyacaktır. Tie-

rardı, aonra morardı, en sonra da cebin- haber veriliyordu. lzmir şehri her türlü pasif müdafaa ted- Um! salAhiyeti altında olmak üZere bir ride profesör meselesini taınamiyle hal
den düdüğünü çıkardı hızlı hızlı üfledi. Sadrazam sivil memura tegckkür etti, birlerini alrruş bulunmaktadır. seçme imtihanına tAbi olacaklardır. An- letmek il%ere liyakatli gençlerden do-

Şa.pmıak aırruıı dedeye gelmişti .• Fa- emir verdi: Bütün daireler memurlannın gaz mas- cak bu imtihanda muvaffak olanlar yük- çent ve asistan alınacaktır. Bunlar için 

yakarız. O sayede vücudumuzun so 
muhit İçinde hararet kaybederek itşürn 
sinden, soğuğun fena tesirlerinden ku 

kat .adrazamın yqlı dostu dudaklannda- - Polis müdüriyetine teslim edin, keleri hazırlanmıştır Kızılay cemiyeti sek tahsile devam edebileceklerdir. Ge- Eylül içinde bir imtihan açılacaktır. tuluruz. . j 

Yazın aıcaklar artınca, elbiseleriını:ı:ı ki tebessümü hayret yuvarlanı§ına tahvil Tazyik etsinler. Akşam üstü tahkikat ne· son günlerde fazla miktarda halk tipi . J 

1 k b •• B k ) B • ne kadar çıkanrsak sıuğa karp koyrn~ ederken konagınv içı"ndc acı acı akseden ticesini dahüiyeden öğrenirim! gaz maskesi celbetmiş ve bunlan satışa • oto us çarpıştı an a ar aremı 1 . için yetişir. Büsbütün çıplak bir adıunı 
düdük a leri avluda ve merdiven başın- Bu emir yerine getirildi. Polis oıüdü- çıknrmıştır. Gaz maske$İ satışlan hararet-

---'"-- m bile muhitinde tahammül edebileceği sı 
da bekleyen üniformalı polisleri koştur- riyetine haber verildi. Gelen kapalı bir le devam etmektedir. Gaz maskeleri ço- Yolculardan on Sümer ve Etibankta bir caklık ancak 25 derecedir. Üzerinde ha 
muş. salona doldurmuştu .. Dedenin ağ- arabaya aynı hoyrat merasimle. sille to- cuklar ve büyükler için ayn boydadır. d 

lr•rı yaralandı kıson memurların fif elbise bulunursa, o kadarına da • nm açmasına meydan vemıiyen polisler kat bindirilen Reşit efendi. polis müdür· Kızılay cemiyeti, hayvanlar içinde gaz ~ 
.tvi1 aıkaclaolarmın yamna geldiler sor· lüğünün yolunu tuttu. Siyasi işlere bakan maskeleri hazırlatmaktadır. İstanbul, 26 (Hususi) - Dün saat 15 maaşları indirildi yanmaz. Muhitin harareti arttıkça vüc 

---1'1--- te Büyük Çekmece ile Küçük çekmece İstanbul 26 (Hususi) _Bankalar ve dun harareti de artmağa lcalkışır. lşt 
dular: birinci §Ubeye verilir verilmez zavallı bi- La" 1 s·, nema 51 ' k" • d d . . o .. el 

k 1 1 arasındaki asfalt üzerinde bir otobUs husus"ı de\•let mUesseselerinde bir ey- ter o va ıt ım a a yet:ışır. rta cuss - Ne var) günah derviş hemen tazyi atına a ın- b 
müsademesi olmuş, on kişi yaralanmıc::- 1.11.'denı "tibaı·en tatbik edilecek olan ba- bir adamın vücudundan her yarım ar Ve hayretten irileşen gözlerini elinde dı. -s w 

tuttuğu Rus bomba11na mıhlsyarak .§aşır· ilk sorguyu gube müdürü bizzat yaptı: ~Ufecisi.ııin $00 hr. ı·em kanununun mevki tatbike konuşun~ dak su terle çıktıkça vücudunun har~r. 
Si 1T'2Jmmı Yaralananlnrdan altısı Cerrahpac::!l da 1...--- mH"'ku"'lAt g"o"rUlmektedir. tinden bir de.rece eks.ilir, yahut. muhıtrı dılar. Sivil polis Ihsan muzaffer bir tavır, - Adın ne senin) 'J'- ..- UilL1 ""'il il 

1 '"e ,•ı'nemaSJnda bo··tecilik eden Ah- hastanesine, dördil de di~er hastanele- Bu ınilskUIAt bilhassa muadeletleri fnzla hararetınden hır derecesme kn 1 
büyük iş gÖrmÜ§ insanlara mahsus bir jest - Reşiti ı...ııı .. ı l:i cı 

ile bir emir ıaavurduı Bu cevap şube müdürünü kızdırmıştı. met oğlu Necati zabıt.aya müracaatla re kaldırılml§lardır. Yaralılardan pek tesbit edilemiyen ecnebi mekteplf'X me- koyar. . . .. 
- Tutun haini... Yerinden fırlıyan müdür Reşit efendinin odasında bulunan sandıkta. .saklı bulu(}· a,ğır olan Udsl o esnada Silivridcn gel- zunu memurlarla mUtahassıs olarak ~a- Terle:~ın bırl fayd:~ 7a ;uc~~ ~ 
Sonra ilave etti~ yediği yumruklardan yer yer çürümüş, duğu 500 lira pa rasile küçük bir toplu mek te olan 52 numaralı utobUsle, C:ıı er- lı§an memurların vaziyE!tlcrinde görUl- nın için e . zzırar ı ma e er en ır 
- Suikastçı .. Dervi§ kılığında bir Er· şiş aurabna )"eni bir yumruk indirdi. hay· tabancasının çalındığını iddia eylemiştir. leri de nleJ.acel~ İstan:b~dan celbedilen mektcdir. Bunlar için umınn müdürlük- mını çıkanna~tır •.. 1ns:'n vvücu~undan P1 

meni euikaatçı11 buraya, konağın harimi- kırdı: Ahmet oğlu Necati oda kapısına ve san· imdadı sıhhi otomobilleri ile ş~hre ge- ler vekfiletlcre müracaat etmlşlerdir. Bu kıın terden hır kopege agırlıgından beıl 
ne kadar gelmeğe muvaffak olmuş bir - Doğrusunu söyle ulan ihtiyar hay- dık kilidine anahtar uydurulmak suretiyle tirilmişlerdir. hususatı ancak heyeti vekile karara bağ- kilosu başına 22 santimetre mikktıbı 
sulkruıtçi. dut ı bunların çalındıÇını bildirmiş ve Şükrü Cerrahpaşa hastanesindeki yaralılar- lıyncaktır. Bazı müesseselerde memurla· nnga edince köpek telef olur. Bu kada 

Bu sözler, bekledikleri mevzuu ele go- Zavnllı dede inledi: Mustafanın bu işi yaptıklanndan şüphe- dan üçünün ismi Muzaffer, Lütfü ve Ve- nn vaziyeti umumt olarak tesbit edile- hiç hareket etmeden yatan bir insan t 

çirıni§ vaiiyette bulunan polisleri hareke· - Doğrusu bu. Adım derviş Reşit, lendiğini de Wve eylemiştir. dattır ... Diğerleri pek ağır yaralı olduk- bilmiştir. rinden. O insan adaleleriyle müma 

te getirdi. Bir anda yakasına aanlan, Y cdikule mevlevihanesi nakibiyim. Zabıtaca yapılan tahkikatın, buraya lnrı ve konuşamadıkları için isimleri öğ- Bu meyanda Süınerbank İstanbul şu- ykapdtı~tan10so1n2r• terI:mitş olunı~k:_>bnun "k 
be be t 

ar ıgı , santıme re mı a ı mı 
üerine çullanan 6 çift güçlü kuvvetli ko- Bu iddii', müdürün hırsını arttırmaktan girildiğine dair her hangi bir delil ve renilememiştir. sinden yüzde on ş memur maaş en- ., 
lun hoyrat tartaklayışiyle sürüklenerek başka bir iııe yaramadı. Yumruk. tekme, emare görülememiş ve paranın ihbar edi- Çarpışan otobüsler Silivri belediyesin- ziline tabi tutulmuştur. Diğerleri vazi- tarı bir köpeğin bir kilosunu zehirlemeg 
salondan çıkarılan ve ne olduğunu anla- sille faslı uzun sürdü, .zavallı Reşit efen· lenler tarafından alındığına kanaat hıi- de kayıtlı olan ve Şoför Yusuf un idare- yetlerini muhafaza etmektedirler. Eti· yeti§İr. Demek ki insanın ndtıleleri işi 
madan soluğu merdiven albnın dar, ka- di yediGİ dnycktan. gördüğü i kenceden ınl olmamıştır. sinde bulunan altı numaralı Ôtobüsle bank İstcnbul şubesinin on sekiz me- dikçe vücudundan terle daha ziyade z: 
ranlık ve rutubetli boşluğunda alan Re- istintak arp boyu ilerliyemeden düotü, Ancak büfeci Ahmet Necati iki gün Büyük Çekmece belediyesine kayıtlı murundan ancak ikisi vaziyetini muha- hirler çıkar. Jimnastik, sporlann bir fay 
şit efendi tekme ve yumruklarla hurde- bayıldı, kendinden geçti! evvel sinemadan alakasını gesmiştir. Bu olan ve şoför Alinin idaresinde bulwıan faza edebilmiş, mildUr de dahil olmak dası da b~dur, vücuddan zehirler çıkar. 
hat edilmişti. Bu bayılma. bol bir ıslatma ile tekrar cihet, şayanı dikkat görülmüştür. 17 numaralı otobüstür .. Bu iki otobüs üzere diğer memurlar maaş tenziline tl- Fakat ınsan bu sıcaklarda terlerken 

Oerviııi merdiven altına kapayıp emni- ayılıncaya kadar adamcağıza yapılan so· -- -m yol üzerinde mukabil istikametten iler- bi tutulmuşlardır. Hiç bir müessesede büsbütün yatıp ta terlemediği için, hcın 
p mruıajının durmasını temin etmişti. f R JH (erlerken ve yokuşlu bir virajı döner- maaş terfii yoktur. hararet ~dip, hern terle~ikçe vUcuduu .. 

DOKTOR 

Behçet Uz 

Suçsuz derviş ilk suale doğru olarak: Kl/YUY A DÜ 'l'V !erken birbirlerini göremem.işler ve İş bankasındakilerin maaşından tenzl- ~an haylıc~ ~iktarda _zehır. çıkar dern;! 
- lıımim Reşit, mevlevihaneden so- Cumaovasının Yukan mahallesinden olanca süratleri ile birbirlerine çarpış- IAt yapılacağı henüz tesbit edilememiş- tır. Onun ıçın terledıkçe ınaanın ne 

Çoculı hcutalılıları 
Mütahassısı 

Hastalannı her gün snat 11.30 dan 
1 e kadar Beyler sokağında Ahenk 
matbaası yonındakl husus} kiliniğin 
de kabul eder .. 

EHR 

run isterseniz! 
Der demez dayak faslı görülmemiş bir 

şiddetle tekrarlanıyor: 
- Doğrusunu söyle karata. Ak sakallı 

katil, ihtiyar haydut. Legini sereceğim se· 
nin 1.. 

Diyen şube müdürü ile maiyetinin art· 
tırdığı sopa Reşit efendiyi avaz avaz 
haykırtıyordu. 

ZAD 
Büyük HA 

100 
Hikayeleri 

Giritli Ahmet karısı 60 yaolannda Bn. mışlnrdır. Müsademe 0 kadar şiddetli tir. Ticaret oda.~nda kadrolarda tebed- ~c;ılır, fera~lar, kal~ine d~ha k~vvet ge 
Adile, evindeki kuyuya düşmü§ ve yeti- olmuştur ki otobüslerin ikisi de yolları- dül olmıyacak, yalnız 4, 5 memurun lır, bu da ınsnna hı~ keyıf verır. d 
,enler tarafından hayah kurtarılmıştır. na devam imkfuunı kaybedecek derece- maaşlarında cilz1 tenzi.lAt olacaktır. Ma- Ha~eket terlemeyı arttı~r. Buuun r 
Bn. Adile de bir hastalık mevcut idi. de hasara uğramışlardır. amafih bu müesseselerde kat'ı vaziyet sebebı hareketten hararet hasıl olmasıd~ • 

A Y D 1 H Kazadan derhal Çatalca jandarma ku- ancak Uç, dört gUn sonra belli olacak- Vücudun adaleleri hareket ettikçe vü 
SlffffA'l' MV ifRLiJGU mandanlığı ve Çatalca mUddeiumum.ili- cudun harareti artar. Kışın, muhitin hs-
Aydın sıhhat mlidüril B. Hayri Soy- ği haberdar edilmiş, tahkikata el konul- tır.. rareti düşünce soğuktan korurımak Jçfn 

man 90 lira maaşla Samsun sıhhat mü- muştur. Kaza İstanbulda ancak saat 17 ğu için görüşmekten menedilmişlerdir ... hareketin faydası bundaı. ileti ı;;eJir. Za
dürlüğüne, Isparta sıhhat müdürü B. de haber nlmnbilmiştir. Nöbetçi doktoru kendilerini görmeğe gi- ten pek soğukta insan hareket etmeden. 
Hamza 70 lira maaşla Aydın sıhhat mü- Cerrnhpıışa hastanesine nakledilen dcnlerin hastalarla görüşmelerine bu se- yahut ha~eket. ederken, vücudun titrerne; 
dürlüğüne tayin edilmişlerdir. hastalar sıhhi vaziyetleri endişeli oldu- heple müsaade ebnemlştir. si, dişlerın bıribirine vurmB.81, vücudu 

harareti artması için tabiatın bir müdafıla 
- Aruhum, ben buradan nasıl kaça.• barmeki konağa girmiıı. Konağı oda oda ihtiyar bir cariye tayin edilmiş. Çünkü vasıtasıdır. Pek soğukta vücut titredikçe. 

bilirim) Evvel emirde bUtün param, eş· ara~bra araşbrn yuknrki kata çık.mı§, Harunül Reşit Eyüp oğlu Ganimin na- çeneler biribirine vurdukça insan ı!lnır. 
yam, mallarım bu evdedir. Onları kaybe- orada Kutelkuluba rast gelmi§. Kutelku· mussuzca hareket ettiğine emin imiş. Fakat yazın muhitin harareti taharnınül 
dersem dilencilik etmekliğim lazım. Son· lup Caferülmekiyi görünce ihtiramen ye· Bu iııler olup bittikten sonra halife kale- derecesini a'1nca, harareti dü,ürmek içi 
ra nasıl kaçanm) Madamki ev sarılmış, ri öpmüş, ayağa kalkmış ve vezire: mi kağıdı eline almış, ona Şamda vekil· vücudun va•~ •• ı ancak terlemek.tir. O 
bu kadar kalabalığın arasından çılop aı· - Aleyhimde verilen hükmü infaz Iet edeo emin Süleymanülzini oğlu sul- da 80 dercc•ye kadar. Muhitin harare 
vı§mağı sen kolay bir ~ey mi sanıyor sun} ediniz, diye gözlerini eğip. Vezir Cafer tan Mehmede uzun bir mektup düşetmif. o dereceyi eeı;ince insan artık terley 
Kutelkulup birden: de Kutelkuluba hürmet etmiş: Bu mektup ile Ganimin Şamda yakalat· mez olur. Çünkü, vücudu terleten sinir• 

hate çıktıktan sonra Zübide kadın bir den cbu çığırışında hiç bir hayır yok --- Hay, buldum! diye yerinden fırla- - Eyüp oğlu Ganimin tevkifinden dınlarak Bağdada gönderilmesini emre- ler, hararet o kadar çıkınca, işleyeınet 
ha1ayığa koca bir hıışha§ parçası vermiş. ama, bakalım ne çıkacakh diye düşün- mış. Ganimin başındaki sarığı, sırtındaki başka bir emir almadım, diye cevap ver- diyormuıı. olurlar. 
Kute1kulup uyurken halayık ha haşı müş. öfkesinden halifenin sakalı dimdik cüppeyi ncele çekip çıkarmış. Ona yırtık miş. Kutclkulup: Ferman sultan Mehmede varır var· Vücudun sıcaklığa karşı koymnk için 
bumuna mı ağzımı mı, bir yerine tıkmış. olmuş : bir cüppe, girli bir snnk giydirmi§. Ye- - O çoktan beri burada yoktur, bir mnz, sultan Mehmet onu öpüp başına vasıtası kalmaz. Neticenin ne olacağını 
Kutelkulup bayılıp kendinden geçmiş, - Caferi Yanına bir çok asker al, mck tepsisini başına vermiş. Tepsinin içi- iki ay evvel bir çok eşya ile Şama gitti. koymuş, fermanı okumuş. dört tarafa elbette sormazsınız. 
o zaman Zübide kadın şu maymun surat- Eyüp oğlu tüccar Ganimin evi nerede ise ne de bir dilim ekmek içinde bir iki et Ondan sonra ondan ne bir haber, ne de tellallnr saldırmış. Soluğu Ganimin evin· Bereket versin ki bizim iklimimizde 
lı kafir yok mu? işte onunla Suvabı ve sor, sorustur ve bul. Evi sar apansızın içe· parçası bulunan bir çanak koymuş. Son· bir mektup geldi. Size bir ricam var. de alm!§lar. Ganimin anncsile 'kız kardeşj güneş altında bile o kadar yüksek harııfCt 
bir de başkasını. ama kim olduğu hatı· ri gir. Kutelkulup ile onu tut, hemen bu- ra karşısına geçerek yukarıdan aşağıya şuradaki sandığı görüyonnu sunuz) evdeki bahçelerinde oturuyorlarrnı,_ olmaz. Meğerki insan güneşte pek dcW 
nmda değil, ağırtmı~. Kutelkulubu bir raya getir vezir Cafer csemağna ve etağ- bir süzmüo: Adamınıza söyleyiniz de işte onu benimle Ahnli onları tutup ve doğru sultan Meh- sun da, güneşin 91caklığını üstünde birik• 
sandı"'a koymuşlar, kaldırınca yallah me- nal.> diyerek dıııarı çıkmıs. - Bu kıyafette seni nnnen bile tanı· beraber earayn götürsünler! diye yalvar· medin karşısına götürmüş. ihtiyar kadın tirerelc o dereceyi bulsun. O zaman insztlll 
zarlıv a göttirmüşler, onu oraya gömmüş- AskeTleri bnşına toplamı!'!. Valiyi de maz. Şimdi artık korkma, kapıyı aç, aa- mış. Vezir Cnfcr ellerini çırpmış. bir çok ile genç kız niye uğradıklarını bilememiş- güneş vurur. __.. 
ler. Ama her nasılsa Ganim adlı tüccar yanına almış, Ganimin evini bulmuşlar. ğına soluna bakmadan dos doğru yürü, askerler koşuşup gelmi~ler. Sandığı on· ler, pndi<>ahın avaz avaz bağımrak sor· - ••••• 

v v •••• "ı·· ••• !I • ••••• r.· ·n· "'o·. A •• ·u· •• ·y·. o~.· Kutelkulubun gömüldüb:riinü görmüş, onu Dört taraftan sarmışlar. Gnnim henüz Allah atma tıelnmet verşin, benim için larıı taşıtmış. Kutelkulubu da yanına ala- duğu suallere cevaben Ganimin çoktan El {il' ,,.. 

topraktan çıkararak evine götürmüş. Ku~ çarşıdan gelmiş ve Kutelkulup ile birlikte hiç merak etme, Bnna halife bir fenalık rak saraya götürmüş. b :.ri seyahate çıkmış olduğunu ve o za- L es EREN iLGİ~ 
telkulup da i:ite o evde kalmış. sofraya oturup yemek yemek üzere imiş. edemez, onu nasıl kullanacağımı ben iyi Vezir Kutelkulup ile görüşürken asker- mandanberi kendisinden hiç bir habeı DJR.. ~ 

Hnlife bu muhavereyi hayret içinde Kutelkulup pençereden evin sanlmakta bilirim. !er Ganimin kona{:•ını ta tavan arasından almadıklarını söylemişler. Sultan bu cuç· • 
dinlemiş. Kız sözlerini bitirince, yaralan· olduğunu görmüır. Bu hareketin manasını Canim Kutelkulubun dediği gibi yap· bodurumuna kadar soyup sovana çevir· suz insanlara bir ceza veremezmiş yal Sevgili çocoklnr.. : 
mış kaplan gibi, yerinden ayrılıp dışarı derhal anlamı~. Yüzünde renk kalmamı§. mış. O kıyafetle aşağı inmi~ savuııup git· mişler. Saraya varır varmaz vezir Cafer Onun için onlan serbest bırakmış. iki ka- Okumaya hcve~ fakat kitap .ıs-: 
fırlamı . Soğuk ter dökmeğe baılamış: mi1. Harunül Reşid in huzuruna çıkarak, al- dın feryat ederek tam takır kuru bakır mıync:ık kard lerinn İfİD okıtdıl': 

- Bana Ceferülbarmekiyi çağırınız!.. - Aman Canimr.iğim. bumda bir aa· Kutelkulubun yükte hafif, pahada dığı emri harfi harfine ifa ettiğini. lakin kalan evlerine dönmüşler. ğunuz mektep kitaplarını . çoc~~ 
diye bağırmJi. Yedi yerden temenna ede niye bile durma, hemen kaç git. çünkü a(;ır ne bulduysa hepsini sandığına dol- Ganim çok :Zaman evvel Şama gittiği Gelelim aşkın dalgın kölesine .. B1r an Esirgeme kurwnuna vcrirscnız JJı : 
ede ve y~di yerde kilimleri Öpe öpe Ca· hayatın tehlikededir. Halife evi sardın- durup kapamış. odayı derlemiş. topla- için tevkif edemediklerini nnlatmış. Ha- evvel kendi konağında zengin ve mesut • gili arkadaşlarınızı çoğaltmış olııt• ~ 
ferUlbarmeği ha1ifenin huzuruna girmi~. yor, seni bir yaknlarsa halin yamandır! mış, üstüne başına çeki düzen vermiş ve runül Reııit Kutelkulubun karanlık bir kurufon Canim k~ndisini birdenbire üııt· : sunuz.. ,,,,,,: : .............................•..•• 
gözünün ucuyle h lif eyi bir süzünce için- Ganim: heklemi~. Aradan çok geçmeden Carül- odaya kapnnma ını emretmiş. hizmetine •• Blf'MEDI •• 

... 'r'" ···-·-· ·- ':s~" ..... ~ .... .... 1 ......... -, ~t:nt:nTıırı Ut: uıııuu ıııc ycıpIŞIK 01augunu varmış. uçırıcız;-rsm-eTICeK <H>n ~cn::cıgu 1'~ 'ile LlC'l:U<:"l. ~illi 1 0>0':7~ numaran Kftnnnnn 111 1ntrn .................. ------

tıstirildığini bu levhalarda görmek gördü, ölümlerine sebep olmamak i · 
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Bekarlar 
---;z:;..---

Asırlardan beri gö:se 
..................................................................... insan tartan teraziler 

--tr-

Piyasamıza Ferahlık 
veren yeni ve mühim 

kararlar alındı 
batıyorlar 
--tr--301- Y &.m 1'.: ECZACI KEMJSL lt.AKTA.Ş F ranaızlar, bütçe açığnu ~apatmalt İçİD 

Dimitriyos1un plinı 
yen'i yeni vergiler llıdas ediyorlar. Bunla
rın başında da {BekAr1dt vergUi) geliyor. 

Eczanelerde bulunan ve insan tartan P14ni llatlel ladll'lllyol', itam .... ddel• tabii• Zaten senelerdenberi değı1, uırlardanbe-
E 1 .--.ıa..a• ... __ • mellara ....... •llndı ri beklrlar berkesin gözüne batıyor. Bit terazilerden bahsediyorum. czane i e r1 -...-..--....-.7• 

Delikanlı, Marinanın delaleti ile dofruca 
Malaaf ız kumandanının odaıına indi 
Aceba orada ne yapmak isti yordu? 

terazi ya.o.yana söylenince akla gelen mi- yuva kurup çoluk çocuk eahibi olamama-
Ticaret nkili Ceanl Erçin. dün •bah yasaya bUyUk. ferahlık ~. Bu lan en btlyük bir günah addeliliyor. Ma-ligramları tartan, kılı kırk yaran haaeas .._L_ tloaret Udür"•:ıw•-de teddklw me.inlekttlere bu suretle lhracatınuaan ) .. d . 

1
. b'l k 

- _... d. a· k ı· ·ın hakbnı ver- mlllWLMa m ..... _. ' '----- ıeret ennı ın ıyen 1 e yo . 
tera&11er ar. ız e ımen ed.n evvel ael:a ve _ artınlmuı temin oıunmUf ft - 111\l• • •• ... • • .. 
mek için eczanelerdeki basltülterden bah- yapmıf, öll yq mer kabil Uhta bulundutumus lpdMt 14 üneu Lwntn MareşaUennden Duk-
~- _L • • Va ihracat blrliji mUdilrlerloi UbW.... m o l-"-A- &....-1- .-ıt ~ı bile bir gÜn hükümdarın hitabına ma• Jlemwa; iabyoruz. mahsullerin ihraca l • cllrelt maddelerin ithaline unamu -.lllU -
s.bhat etrafında iki mühim ölçü vardır ı·~ bu , . ta çuı - mlftir. ruz. kaı..11 ve kenciiaini müdafaa için f'I 

l>iınıtriyos, Marinayı orada do~ır 
liltnnce işaretle yanına çağırdı. 

Marina koşarak yaklaştı. 
- Güzel kız, hAll Recyoyu bekliyo

llıın.. 
- Recyoyu muhafız kumandanı bir 
~eye göndermişler. 

Saraya döner dönme:z ziyaretinize ge
~ı....· -.ur. 

l>imitriyosun kaştan çatıldı .. 
- Ben, dedi buraya gelirken Recyo 

'-rayda ve kapının önilnde idi. 
- Evet, fakat sizin teşrifiııizden son

tt gitmiş .. 
- Kumandanın odasından .saraym 
~esi .. Yani bizim geldiğimiz görUle
~mi? 

- Evet görillilr ... 
- Şu halde düş önüme ve beni ku-
~danın od.asına götür. 

Marina itiraz etmeden öne dilşttı .• 
SelAmlık koridorunun nihayetindeki 

"erdivenden indJ. 

l.!uhalız kumandanlığı odasının önün
de bermutat bir nöbetçi bekliyordu. Bu 
llöhetçi harem dairesinden bir kadınla 
bit adamın geldiğini görmüş ve ihtiram 
"aı.iyeti almlfbr. 

liele adamın biraz evvel imparatorun 
~basından çıkan ve imparatorla bera
lııet- sarayı gtnn adam o1dupu tanıdığı 
tanıan ihtiramı daha ziyade arttı. 

l>imitriyos uzaktan nöbetçiyi görihı.ce 
11.ınıaya: 

- Kumandanın odua orası olacak ga-
'-. .. dedi. 

Genç kadın: 
- Evet ••• 
Cevabını verdi. Dimitriyos ona: 
- Sen artık dönebilirsin. Dedikten 

-..,.. nöbetçiye dojiıı yürüdü. 
- Kumandan içeride mi? 
- Evet efendim ... 
- Yanında kim var? 
- Yalnız.. 
- Ne zamandanberi odasında ... 
- imparator hazretleri teşrif ettikle-

l'iııden biri çıkmadı.. 
- Yanına giren oldu mu? 

ri:iiiiiii',··sx·iiiYiii .. i 
' . 
f •IC:DAN ZEYKIDIL ! ' . ! Yl.JRO YAVBULAIU 5 
' . 
: Okuduğunm: mektep kitaplannı S ' . ~Çocuk Esirpme kurumuna verine-: 

- Oldu.. Sadece muavinini çağırttı 

ve onu bir yere gönderdi. Eğer kend.isin.i 
görmek lstyorsanız haber vereyim. 

- Hacet yok.. Ben habersiz de gire-

birisi termometro öteki baskül. Eczane- tıfler venniJtir. Vekil tslleden sonra ta- Yine takas §irketlnln P'7asAY• ıftdi~ cevabı vermiştir: 
lerde baakülün üstüne çıkanlara dikkat kas Llmltet flrketlne giderek, flrbda ~ :ıw .•• n-t rd .,., d 80-8l Olan ın..ı\ten - Hatmetnae&bl Şiındtfe kadar n -

. k kd' K d l mesais1nl tetkik etmlftlr. Bu ara fil'- &• a..uue e ,,. .. ı e "' l · · · b bi. le l ak b' 
ettitn. ekaeny~t er ~- _ır, ka mark, mdo· ketin ~lUnden evvelld prim fiat- primleri Wc defa 79 ve bu hafta blclay• kenlfted Yı~ olft! •k bi ~ obaulc:. d• 
daya uygun mce gorunme , ne a ar , • _..:1_ tinden'---' d yUzde 74 nlsbetine dll•U- a ın, u- aca r aoam ama ı-

1 ._ . • lenni mukayeseli olarak tetkik - .~ 8 """ w d d rim... uyıfladıklannı kontro etme"- ıçın tartı- rUlmrt-+Ur ı .. ..ııtere primlerinin dil§me- gım an ır. 
Dimltri k d dası k k k lk ıh Vekil ilk 13 olarak primler üzerinde ten- , ..... · ""'"6• • w yos uman anın o nın a- urlar, bazıları hastalı tan a mca s - ,16 ' vafık .. u..uı. B 1 sindeki aebebe pllnce, fimdiye kadar Atınablar, !sanın dOSUfUndan 500 ae-

plSlilı açarak girdi ve kapıyı kapadı.. b 1 • · ·· ı k · · 1' ı Ek kler zuat yapılmasını mu gonn :l·-· u el k -werc1· 
at ennı o ~me •.çın gkel ır e_~·h r e • arada .ı .. ketln faaliyeto geçtili ilk ıtın-J lnailiz husuat takasına mevzu teıkil et- ne evv §U anunu 'ftftu-. L 

Kapının önUndeki nöbetçi kendi ken- den memurıyete gırece er sın at raporu 
1 

-...:J d~rd add em}-L ti riııln miyen fındık, inclr ve UzUm gibi en mil- cEfer blT vatandaş otuz bet yaıına 
dine mırıldandı: al k . . w 1 ki h b ek eı:ue ö UncU m e m ıcAe e 1 huswd 

- Kumandanın ne kadar aksi herif ma ~çın. agır ,' arını a .. er ver; prim fiatleri yüzde 73 iken bu flatlere h1m üç ihraç em~ da ta- hdar evlenmezse her ıtene 100 drahmi 
mecburıyetındedırler. Netvunema ev• .. d il d'lmi . kil!! mevtuuna alınmak O.zere bulunma~ ceza vett!eektir. 8ll Ntetle tt)planan pe-olduğunu ve haber verilmeden odasına . d b · ı .. 1 kl · le yuz e 63 e tenz e ı stir. 
rın e azı sporcu genç er agır ı any ~ sıdır. ralar jünona nezir edileeektir. V errifl 

kim olursa olsun kimsenin girmesine ta- pek meşgul olurlarki çok haklıdırlar, Bu kadar kısa bir müddette on puan Diler takas primlerinde :rapıL'Ul t1>n- ödcn\iyenler, .-atandatlannlft hürmetle· 
hammill etmediğini bu adam eğer bilse mektep talebesi senede bir defa bas1'ül~ kadar milhlm bir tenezzUl kaydedilmiş z.illt nisbeten daha azdır. Belçika 72- rini, dostluklannı kaybedeeelttfr.> 
idi böyle kafa tutarcnsına içeri girmez- den -çer polisler de öyledir. Ben kendı olmasında başlıca amıı bu hususta hU- d 69 . bt' H land 1 d- 6 va l L ...... 

eli ş· di k k kı ti din] 1' .. - ' • rdir en nıse me, 0 • ~ # .. , fspartada 2tippenin h\rl, oe&l.t ve ya.,.. · ım opaca yame eme 
1
•• hesabıma sıhhati ile alakadar herltesı kümetçe alınmış olan yeni tcı lbirle . .. Isveç 53 den 50 ye dlişıni.qtür. Fransa b ' 

1 
d • tı... L<. 

Fakat hani bu delikaıllı pek te yaman 1 · · y · b' kar a g" takasla ·~pılacak ır Kenera e etnıı u 11;1 • 
seve seve tartarım, tam manan neticesı· enı ır ar ore, "~ ile son aktedilen mukavelenameden ta- G ... , .. kalk 

b~~:etç~,e=:·danlık odasının önün- ni iyi ölçen eksilmeyi Yeya fazlahfı iyi ha- ihracat mallan arasına •fındik, Antep kasa mevz.u te§kil edecek nisbet mühim -ç .. 1'~~~ za .. m~~ ayaga le mı:; 
ber Teren usuller çoktm. Umumi mahi- fıstığı, kuru Uzüm, maden suları, bö- ınikarda yilksclilmi§ olduğundan buna ~~· ~n b~ ırl~W\ :".geç;. en ay 

de bir aşağı bir yukan dolaşıyor .. Ara- yette ağırlık ile boy arutnda bir niııhet rülcc, nohut, !asulya ve bilfunum kuru ai prlnılerin esbü için de lazım gelen tet.- a aca ır ev at yet.!ftinne ın.> 
sıra kapıya kulak veriyor, fakat içeriden gözetilir, mesela bo)'U f metre 75 eanti- sebzeler, anason, kimyon, güllaç, keres- kikat yapılmaktadır. Bunlardan başka Jsparta hlkimleri, l>eka·r·lan.. lu~ın Çil'· 
en ufak bir ses bile duymıyordu. ( ha ı t h"11>--- lak k l -'-

metre olan hir vücudun ağrrltiı 75 kilo te travers riç, pa amu ~ı ma- şirket kendisile muamele yapmakta olan çıp soyunmıya, tar. ı soy ıyer~ um• 
- Allah Allah.. diye mırıldandı .. Yok- olmalıdır düsturu vardır. Ağırlığın bir zı, somak, (Fop kıymetinin yüzde sek- tacirlere sırf bir kolaylık olmak ilHre mi m.,.dan.ı devretmıye mehkUnı edtt-

sa evvelden birbirlerini tanıyorlar mı? metreden fazla gelen k.Uauru ağırlık ola- seni için çam kabuğu) kuru incir, ceviz prevantif ithallerde yani ihraçtan evvel lerdi. . .. 
Gizli mi konuşuyorlar .. Her halde pa- rak kilo olmalıdır, elbet eantimi .. ntimi- ve ceviz için, badem ve badem için, çam ithal auretile yapılan muamelelerde şiın- Roma unparatorlarmdu Ogıast, laa· 
tırtı etmediklerine bakılacak: olursa öyle ne olması {art d•:VJ.:lit. blr az fazlalık fıstığı, sahlep ve (Fop kıymetir.in ytızde diye kadar merk~ bankasına tüce&r ta- nın doi'\lfundan 3 ırene evvel bekArla11 

olacak... olabilir. fuJa mai gez çdtarmaa derler. ellisi için sahlebe) takas hakkı verit- rafn.dan verilmekle olan B. Menşe şeha- rnirutaa mahrum bırakan bir kanun net-
Aradan yarım saat geçti.. Tabii fazlalığın bir baddivardır, icabın- mektedir. detnamesi teminat mektuplarını veyahut retmi§ti. Çoouiu olm17an evliler, babala· 
Ha.IA içeriden en ulak bir ses.. Bir k°'" da befo aiti, battl oa kiloya kadar çıka- Bunu takriben neşredilen bir ka- ithal edilmiş malın parasuu bundan sınıra nndan kalan miruıa yar•nı alularda. 

nuşma Y9J'• ~ak sesi bile gelmiyordu. bilir. Fazla mal göz çıkarmaz denir ama :rarnameye göre de serbest döviz reji- şirket vermeği deruhte etmiş bulunmak-

Bir aralık bir tıkırtı dlll"ar gibi oldu. daha fazlalıim yalnız sözü değil, bütü .. n mine tabi Malta ve Kanadanın (tütü.ııltadır. Vekil bugün de şir1cette tctldkler Otta Abetz ile Ftan-
Kapı ..... l .. cak sanarak hemeıı nöbet •--- _L b mad ak b k Ankaraya d8ne-~ !thhatin içini dqına çı~ası pes; ta u- ihracatı hariç) dördüncü demem- yapac ve u a şam 

mevkiinde vaziyet aldı. Fakat kapı yine dir. Arasıra iman tartaa basküllerden le.ketleri arasına alınml§ olması pi- cektir. •aya gİrmelı İatiyor • • 
a~ılmadı.. seçiniz, size sizi aarnimiyetle haber veren --t:T-

~:::-::::tl~:ti. en mütevazi dostunuzun o baskül oldu- lznıir Almanyada esen Franeada meydana çıkarılan son ca· 
iunu kabul ediniz. IMlluk me.elesi ile alakalı olarak ban Eşikte Dimitrlyos göründU.. h 

Tenls,,.11~ri ıs· tanbalda "'V3 tevkifler yapılm1t Ye buna ıebep olarak Nöbetçiye: D • Jt } ~- a 
- Git çabuk bak.. dedi. Kumandanın 8 0 Z) g Ve a Ya 0 müsabaka yapıyor da, tevkif edilenlerin Otto Abetz adL 

muavini Recyo geldi mi? .. Eğer gel.:i ise J • lzmirin tanınmıı ecnebi tenisçilerinden No,. Zülwer S.ytuagua buud muba· bir nui afetnlyfe münaeebettar olduktan 
çabuk buraya gelsin.. Onu kumandan gazete e rJ R. Alioti ve F. Alioti lıtanbula gitmifler· biri 18 tarihiyle Berlind• ~: ileri sürülmüştü. Abet:ı ba ltlııamlan ka-
çajırıyor.. dir. Bu tenisçiler btanhulda huırlanan l..ehistana ka"' muauam alçilde tah- bul etmiyerek Franaya girmek istemİf. 

Nöbetçi, her ne olursa olsun nöbet --~~--- 7 be 1 ·ı 1 bir tenis turn ,~ riklerde bulunmalı: euretiyle HitleriD oy• fakat iıviçre hududu-ndan ~ ~n1mit-
Frankfurter Saytunıı muhabiri 1 yne mı e uvasma ~ ... - namalı:ta old·.ı.· o-· .. ıUaden atine teh· tir. Bunan üzerine ı,..- Epok gazeteli vazifesinden aynlmamak hususundaki rih 1 • -• bil rak edeceklerdir ..... 1 -.. y•-

Aiuatoa ta · iy e gazeteaıne fUwan • · likeli bir -kil almaktadır. baı muharriri Henri de Kerillie olmak kat'ı emri um.atsr&k Recyonun aelip gel- JıfUsabıiki1.n Alfna, !zmtr Anbn ...-
di~OI': ' Koridor, Carbt p ... - Ye 7Ukan Şi- üzere bat:ı fnnStt fl!lhsiyetleri hak~ mediPıi enlamela gitti.. ltalyan gazeteleri de Almanlar gihi ve İstanbul tenls~lerl iştlnlr. cıiecekt\r. ·-·:r-

Avdet dtiği ~aman delikanlıyı hala Oanzig meselesinin yalnız Rayhı tarafın- Febo Alioti bu sene İtalv:ıda yapılan lezya hakkında a1 veya çok 1arill olan dlva ikamesine ka~r. ~01e Zl1h• 
kapının eşiğ.inde buldu. dara halledaeceğini, Almanlara ait dava- Junior şampiyonasını ka7.anınıştır ve İs- taleplerle ortaya çıktıktan •• ya"' ya· Saytung gazetesinin muhabiil, Fraruıacla 

Daha ıelınemi• tanbul şam~yonası favorllerlnden.::111-.. vat f 9 f 4 hudutlannın geri verihneeini gizli tutulan bu mesele hakkında Parilt9 - --ır" \ara başkalarının müdahalesine katiyen 1"' wr d 
Dedi. thammül edi1emiyeceiini yazmaktadır- RHno Alloti de İzmir şampiyonudur ve istedikten IOftta, Almanya. Danziwci• gazetesine aşağı aki •tnları yazıyor: 
- Ge1diği zaman söylersin.iz.. Yuka- lar. Koridor meselesinin de hallolunacak evvelki sene İstanbul festivalı mUnue- kendiııine tatlılıkla imtiyu wrilmeeini Alman büytlk elçisi Welaekin, Ott. 

nda eski te§rifat nazın HırisUdinin oda- olan meseleler ara1tna alınmasını bura betiyle yapılan turnuvanın galibidir. naStl olur da beltliyeltlHr) Abetz için Oaladier ile Bonnetyl üçünOil 

sına çıksın.. matbuah ileri eürmelctedir. Çine mücadele Hit1er, sinir ve prestij harbinde o de- bir defa ziyaret etti~te.n Ribbentr~h• 
dığ::,~::_~~~i:~ lumıandanın çaiu- cGiornale d'lta)yu prk hudut1annın ı Jı isi nUğl rece ileri gitmek tlzeredlr iti. dlptomab'k adamı olan bu utın Fransaya avdeti at-

,,.._.~ revizyona tabi tutulması için, Veraay V':IA nt '~d 1 t '- . . B. Ra veya ukert bir lcuvvet denemetl yapıl- ZU edilmediii. bu :tibarla Sen Lui hudlll 
- Evet.. Kumandan biraz evvel. ıen ı aye muca e e unısyena sap madan ricat etmek gittikçe mO§k&neı- memurlannın aldıklan tedbirin yerinde 

~
,... ,.W. 1d1a9t ı'ı JU•lr --: 

kadaşl.,... ,.. .......... ft kil-: 
klükte bu •vld tatmış olursunuz.. 5 

Recyova ba'L.-ft~a mt•:~ı- zaman ı'rn- muahedlsindenberi İngilizler, fransız ve Tuncer almakta Oldnaıa -... ... va kadro- JL. •- d' • h ldf itd"- L-

ı au-a - ~ l · 1 .. - - melı:tedir. olduKu ,ıı;en 111ne i n utten aonra. um Paratorun yanma gı· tti. Recyoyu da bu- Amerilcalılar tarafından i eri sürü en mu- siyle, çekirge durumu önemli buluaaa h h le ,. B 1· ~ 
lhl Al l . 1 Almanyada esen ağır baya, Awatur- uausta iza at verme- uzere er ıne s•· nıda değiL Yukarıda görecebin... ta ara ipret ve man arın flllla pr- Çine kazaa mücadele teluüqeoliğiae l ...... t az TVel 19'8 miı olma11 Pariste büyük bir allka uya•-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- BJ'J'MBDİ -

Almanların Lehistanla 
istedikleri müzakereler 

Danzigin teslim gününe aitmiş! 

kide tazyik albna alınmasının, maretal tayin edilmiştir. ynya yapı u yuruyuş en e l k eli 
Fochun dediii gibi, cgelecek harbe ae- Ma:tında ve Pragın İşgalinden Önce dırm1ştır. Abetze cuUA u suçu atfe • 
bebiyet verecek bir amil olduğunu kay- Çocuklar aramada 1939 Martında esen havayı andırmakta- mediği fransa baıvekiti tarafından ree-
detmelctedir. Bu gazete, reviziyon veya bir yaralanma dır. men b&1dirilrnif olmasına rainıen. Alma• 
harp alternatifine yalnız lngilterenin al- Urlanm Bayatlı k&yilnden HB.eyin 5 .. l d' . ö 3 a 11 r:-•• 101 t hükümetinlo bu maele ile bu derece ya-

oğlu 1 O yaımda Ali ile 1 O Yatındaki oy en ıiidane 1 reJ, • ukao;q l a- Jc:ından alakadar olmasına burada bir ma-dırıt etmediğini yazmaktadır. rihleri araaan yap maa m rrer o an . . .. ... 
Polonyada çıkan cRestodel Carlino> Ha.an bir arada oynadıktan nrada ban- N . b . k • llkt I na verılemıyor. Boyle açıktan açıga pro· 

lardan Hasan, Hüseyin oğlu Alinin 11ai Uıe;. eıı hpala~ti. 0

1 
nıreıı.bmuha a 

0 
an pagandaya kalkan ve bir çok mahfiller-r:azeteıi de, Çemberlayn ile Daladiyeye bir mesele uu a mıştır: u utusta ya· . . , 

bir açık mektup neşretmektedir. Bu mek- koltuğu altından bıçakla hafifçe yarala- palan hazırlıklar sevtetilmiştiT. dd~ fransız pollıtıkasmal'tam~mıyle .a:k;; 
tupta, Danzi1ı meselesinin halli, Alman- mıştır. Suçlu yakalanmıştır. M I k uşcn nasyona - soıya ız.m avası ıçın e 

& •• wa. ........... , .. ..-..ı1ra Almanyarun Vartova elçilıi 0 t e Alman • Fransız yakınlqmaıı İçin gay-yanın izzetinefıini rencide edecek bir tar- .ıa&u J ...,_.......,. Y~-. l d d R'bb b d 
hastalık a cdaRuc.t halen Berin e ir. 1 entropun :.ıra a ret earEeden bir ıahsa Fransız hüküme-za deii1. Londra ile Parisin hakkaniyeti ., ••-y 1 ...,ı leni Al d 

dd f kaq l bu unmaması, ıon as un e man ış tinin hakla de "git midir diye sorulmakta-t lim t k artı a bag"'lı oldugu"' kayde- Zabıta ci en eci bir ihbarla ı aı· 1 es e me 1 n bakan1ıltna müracaat eden lngi iw ve d 
dildikten eonra, cAlman ve ltalyan hava mıtbr, Bu ihbara inanmak lizım solirae . • . d' l ul ır. 

Berlinden ln1diriliyor: Mornya hududa ile Slcwakya bududunu d V~- o· ,,_ cadd . d bakkal'-L d Fransız elçılennın ıp oması tem amu Abet%, Henri de Kerillia aleyhine. ~ cephelerde, kasaba ve tehirler e ~mı ıruı. eam e wı; e en gO lettfnnekt d' 
Alman - Leh hudwdundan selen ha- da bpahnlftlT. Bu meyanda askeri mG- düşmanı panije uğratırken yeoilanu bir cM> adında bir adamın. kız kardqi 6 çB ,,,.: ıt. Coal d h • ı.. Fransanın bir çok tanınnut siyaıi şah.i-

~er. gerginfiiin eon deTece •rttıima lahazalula Jablunb ~idinden geçen vaziyette olan garptelc.i Alman tahkima- yqında Gülürnaere bel aoiulduiu ...... una rva .... ewn, 1 eclı:oertn :... atncttfıye yetlerini katıp •iiriiklemok iatediii bir -if-
••mettir. Lehietanm, ,.akan Sı1e:zyada Yol da barikadlarla reçı1mez bir hale eo· d fr 5 1 k ı 1.1.r ı. müsteıan on e zsa .ıuyare e • tira davua açmı,ya kalkmıştır 1914 Ci-tını aoınak için acaba ne ka ar &mi% ve mt§br. uç u ya a anmıt ve ta i •ta 

1 
-h -O ddd'Jl.I k · ~lftan orpnizaıryonlanna kartı aldığı kalmaftUI'. lngiliz can verecektirh diye aorulmak- baılanrruttır. fi zaman, ı..e lstana teca\ ~ e 1 1~· ta • haa harbinden eY!elki Caillauk diva1m1 

"lı tedbirler, Alman matbaabnda Ye Bir Berlln gazetesi, lehlilerln, prki tadır. Yakın dostluk dlrde. Franaanın. taahh~tle~~~-~~ne andıran bayle bir dlva, Franeanm düt-
'-dyolarda ıiddetli bir dille protesto Pruaya hududundan Oç ,.Uz metre meea- = .-.111---aa-• getlrmefe katfyen azmetm 1 ° ugu 81· rnaalanu çok elverifli celebilircli . 
...,,. k d' il u-.ı •- d _ı_ l _, l --AJ··---..... rendmlfdr. = ""aıne te ır. rede bulunan ııtaan J[öyiln e 8ntimüztae- f nai fereae a anan Udç8flnelikte Daboha eok.ajmda sa.. _ 

Gazeteler sayfalarını, 1938 de Südet lı:i pazar günü askeri erkanın ittiralciyle e db 
0 

/ le,man kıza Huibe ile Ali YU8Uf o.u- --- Yagoı/aoyanın dıf 
~rnanlarının zulüm görmekte oldukları- bGyGk. bir baut bayramı yapmak niye- te ır er yum aralarında yalun doetlulıt mu....- "Pakt Jıarfıııntla l(ÖS• 
"- dair neıredilen haberleri hatırlatan tinde olduklannı, bu hareketleriyle aJ . --~- beti telia .,.teclikleri, Haeibenio kocaa I . • • -' l , politika•ı 
~la doldurmaktaclular. Bu yaz.dar- manlann 27 Aiuatoıta yapacaldan Ta- Doyçe Alıemayne Saytuq pzeteaine Ali tarafından .-.,.et edi1mit •• euçlu- erımızl uÖl'f aça ım.,, +-
~-, cbetbahu Almanlann Leh memur· nenberg törenine mukabele etmek iste· Londradan bildiriliyor: lar yakalanmlfbr. -+- 18 tarihiyle ZagftbM ,...hyOI': 
tından zulüm, eza, cefa gördüklerin- diklerini yazmakta, böyle bir tezahürün Resmen bildirildiiine söre, lnciltere., cMoekova milaka. ;,alrua ıröderirnizi Avrupadald umumi vaziyet Yugoela•-

~~n. :undaolara atıldaklanadan. zulüm tahrik mahiyetini haiz olac:aimı ve bun· bir lıarp ihtimalini ıözöniincle tutarak. r R A K y .t açmakla kalına.-••· anı umanda et- yada fevkalade cJddt " tehlikeli tel&W 
tiiren bu insanların dağlan, ormanlan dan çıkan her hengi bir hadiseden dolayı bütün memleket halkına tamil olmak llöytUd...... handaki kuVYederin yeniden tekrar bir edllmekteclltı aneak. bu ...ıy.t k.....-

b'-ralc Almany~ya iltica . ettikle~in~en Le~istanın mesul olcluiunu kaydetmek- üzere milU bir uyun hazırlatmaktadır. llafrlYat yapıbyor- araya getirilme.ine 101 a~hdsr. Fran• sanda devlet kendi görilfdnG hiç bir .,_ 
-ıısedilmektedır. Halbukı, Lehlenn ıfa- tedir. Harp çıkar çlkmaz, her erkei.. her ka- Edirne (İlusu.t) _ Ttlrk tarih kuru- • ile lngi1 •enin aıked kallunmut bu reda delifdnnemlftir. 8" harp taltdirinde 
~lerme göre, bahsin mevzuu. olan dl~, Oipfomut eahaaında lcayde değer bir dın ve çocuğa, üzerinde isim ve bir de mu tarafından bu Mile de Vize ve Kırk- iki memlc1 ı.c timdlye kadar malik ol- Yugoılavya silahlı bitaraflafwnı muhafaza 

ezy. TOJ"'Odalıimda. pyn kanuni bır hldise yolctur. Vilhelm Ştrue, Lehistan- numara yazılı bir hüviyet varakuı veri· lareli höyüklerinin &raJtırılmuJDI yarm madıklan bir otorite hahtetmektedir. ederek RMll\lekedne Ul'fl yapılacak. bet 
'ıırette tqekkül etmiı ve kendilerini ca- la giritilecek olao her hangi bir müzake- lecektir. Bu hususat yapılan hazırlıklar, bqlanacaktır. Hafriyat heyeti müzeler Teblikeyi mlidrik Olan Ye icabında tecaat hanli bit taalTWUI derhal sillhla muka
~ltık itlerine Yermİf olan Alman orga- re, ancak Danzlgin devir ve teslimi için böyle bir teacil muamelesine hemen bat- müdür muavini Arkeolog Arif Mlifld ve fedaklrlık imtihanına lrinneie haar bele edecektir. Her tUrlO aıkert transi~ 
~~llly~nlanrun lağvedilmiı olmasından teknik teferruat ve 1ıünün teapiti etra- lanabilecek derecede ilerlemiftir. Şayet Manaerin b8fkanlığında Topkapı sarayı bulunan iki millet Yardır. Bu iki millet, Yugoslavyadan geçmesi gayri kabildir. 
llrettır. fanda cereyan edebilecektir. Danzigin bu teJıeilden yakın bir ltide iatifade edil· müzesi başkAtlbl Şefik GUneşli, Edirne hiç bir uman bugUnkü kadar sakin. azim• Alman • Leh ihtillft yÜEünden Avrupa-
lehlerin )'apbkları tevkifat arasında Rayhşa avdet prensibi üzerinde hiç bir m.iyecek olursa. ayım kartonlan 1941 de müzeai mildiirü Necmi iye ve Istanbul 1'&r, müttehit olmamlf ve busUnkD ka· da büyük hir hup aJatladığı takdirde Yo

~11l1no tabiiyetinde olanlar da vardır. münakaşa bahis mevzuu değildir. yapılması derpif edilea nüfua sayımında Universltest Arkeoloji şubesi mezunla-1 dar ııaBaelllh bir halde bulunmamıftn. ıoelnyanın tutacalt yolu son günlerde 
•"11ç \iman partiainin ve AlmaA ifçi Alman matbuatının koridor mesele- kullanılacaktır. Salahiyetli makamlar, bu nndan Bahadır Alkımdan teşekkUl et- Polonyada •)'Dl manzara,.a arzetmekte• yeniden anlamak 19tiyen muhtelif devlet

tıdil· ı ının bir bürosu resmen kapahl- sine dün yaptığı hücum bugOn Börzen- .-yımın, hGkümetin bir harp halinde ta- miş ve heyet lltanbWdaıı Vizeye ıelınlt- dir. Yalnız müteredditleri, Almanyanm lere bu taYJr ve hareket blldirilıni§tir. 
!mnn hükümetinin iddiaaına gö- Zeituns tarafından şümullendirilmekte :vin edeceif mmt hizmet itlerini kolaylaf- tir. hayat eahuuu temin etmek v•ileeiyle Diğer taraftan, ıinir harbi Yugoslav-

. ı \ki edilenler arasında, Lehi.tan- ve cihan laarbi neticesinde. işlenmiş olan bracaği kanaatindedir. Bundan başka, Vizedeki höyüklerin kntlanndan 50ll-
1 
komtulannın mevcudiyetine nihayet ver- yayı hiç bir .uretle mütee.fr etmemi§tir: 

ki eı.: ı iyetlerin lideri ıa,.alan aenatör bir hatama tuhibi Lehİltan için bir nzi- alınacak olan bu tedbir sayesinde, büy\lk ra Kırklueli civarında ıeçen sene kazıl. m•ine mani olmalı: i~in maddi ve manevi zaten birer ~lftçi memleketi olan cenu
'i blıJunmaktadrr. fe olduia b,.dedilmlktedir. tehirlerin boşaltılması halinde bin'birin- mış iki hö)'iliiln yanında bwwwı Uçlln- ' kuvvetluimWn taba kalkaeaima ikna bu prki devletlerine bu vaziyet, f evka-

den ayrılan aı1e efradanı tekrar bulup bir eli bir höyüğiln arqtınlrnasına başlaıu- ' etmek lAzandır.> lade bir te9İr yapmıf defildli. 
Nore Z.._ Sa,tuna araya ıetinnek de mümkün olacakbr. lacaktır. •r 'rılı'll "• a... .,..._ 
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12,30 Program 

lstanbul yedi giireşin beşini 
üZVM 

515 Albayrak 
456 K. Taner 
427 j. Taranto 
261 M. Beşikçi 

266 Ü. Tarım şir. 
164 Ş. Riza Ha. 
188 H. Uyar 

7 50 
10 

10 25 \.] 
13 50 N 

Gizle 
2,35 Türk müziği ( esk i eserlerden 

Yazan: Üc Yıldız tPX' 

13.00 

13.1 5 

seçilmiş şarkı] ar) 
Okuyanlar ve çalanlar: Ankara 
radyo,!ıu küme heyeti idare eden 
Mesut Cemil. 
Memlek et saat ayan, ajans ve 

meteoroloji hab ezleri. 
Müzik (küçük orkestra Şef: Ne-

cip Aşkın) 
1 - Paul Lincke dans m elodisi 
2 - Ccrhard \Vinklcr kemanın 
aşk şarkısı . 

3 - Amedei Saz çalan süitinden 
aşk rüyası. 

4 - Kral Blume Güneşte - vals 
5 - Paul Lincke Venus - vals. 
6 - Bernhard Kutsch Çigan 
Fantezisi. 
7 - Hanns Löhr Hulyalı gece 
vals intermezzo. 
8 - Oscar F ertas Ru~ müziğin
den akisler. 

Ankara beş güreşin ikisini kazandı 
r 

\ 
\ 

\ 

179 M. j. Taranto 
107 Ahmet Tabak 
107 Ş. Remzi 

92 j. Kohcn 
58 E!:inaf Bankası 
58 Özlürk Şir. 
55 P . Mihalef 
47 M. Kayhan 
34 Mus. İlyascn 
32 Sabri Akyol 
31 M. H. Nazlı 
15 P. Klark 
13 Alyoti bira. 
10 S. Nazif 

3109 Ycklın 

8 10 75 ~ZLJ~.2i'ZYZ::C/J21%%'ZZJ 
9 25 12 50 
8 50 12 
8 10 

10 13 25 
11 50 13 
10 50 10 50 

9 17 
9 75 10 25 
8 50 10 50 

10 25 12 
10 25 10 25 
8 50 12 

10 25 10 25 
7 50 9 

13 13 
13 13 
11 50 11 50 
10 50 10 50 

. 
-13-

d d' Sizitı - Ah sız erkekler yok musu- ; - Aman Nuri bey.. e ı. tli .. 
nuz .. dedi. Hep böylesiniz. Bu vücudunuz ne kadar harare 
ağızları şimdiye kadar kim bilir1I Adeta fırın gibi.. . . t ttıı· 
kaç genç kıza söylemişsinizdir. Gülüştük .. Avucu ıçınde .u ık· 

- Vallahi lclal .. Kimseye böy- ğu küçük mendili terden ıırı 
le sözler söylemedim .. Hem bun· lam olmuştu. al· 
lar ağız lalan değil.. Hakikat.. Ellerini ellerimin arasına 
Eğer öyle olmasa.. Ve eğer seni dım.. . . i bıı 
cidden kalpten sevmesem ben de Parmaklarım gayri ıhtıY_,ar baı· 
sana sitem eder ve sana «kim bi- güzel el üzerinde dolaşmaga 
lir kaç kişiye randevü verdin .. ve ladı ... 
kaç kişiye böyle nazlandın» der- Alsancağı geçmiştik .. 
dim.. Şoföre: ı1af 

Bu sözlerim onun üzerinde eyi - Artık buradan sonra ya 
teair bıraktı. git .. dedim. 

- Şimdi, dedi. Yaramazlık lclal kulağıma eğildi: . beY" 
sevdasını bırakalım da akıllı uslu - Ne yapıyorsunuz N~rıh.Z.tı· 
konusalım.. dedi. Şoförü büsbütün ,UP 

14, 15 - 14, 30 Müzik (dans müziği -Pi.) .Lw~::ıu.:~ ...... _......._"'"""iiiii;;;!.;;,;....._...,"'--'........__.____.--ıı_..;c.:-...-........__ 
10499 Dünkü yekun 

13608 Umumi yek:Un -'Aman lclalciğim .. dedi. Aııl direceğiz. (/e 
18,30 Program. Ankara güre§çileri 

İNCİR yaramazlığı şimdi etmeliyiz. Akıl- Hem onu temin etmek he"'·çitı 
lı uslu konuşmayı evlendikten bu fırsatı kaçırmamtf olmak kı 

0
• 

sonraya bırakıra. ben de onun kulağına eğilme ~a 
18,35 Müzik (dans müziği - Pi.) Fuar münasebeti1e, Ankara - lzmir -ı birlerini sarmaya a1dıkları bir zamanda 

lstanbu1 bölgeleri güreşçileri arasında tuşa geldi. Ve bu surede fuar güreşlerin
310 Esnaf Bankası 10 11 

19,05 Çocuk saati. 
222 İzzi ve Ali 9 11 25 

11 
19,35 Türk müziği (fası] heyeti) yapılacak ve üç gün devam edecek olan de ilk tuşu Ce1al yapmış oldu. 217 Bahamin Frank.o 11 

lclal, çocukça bir kahkaha fır- retiyle yüzümü •açlarının oral 
20, 1 O Ne~eli p1ak1ar - R. üç ııehir arasındaki güreş müsabakalarına 79 kiloda lstanbu1dan Ahmet Koçla 206 B. S. Alazraki 8 11 lattı. •oktum. /Öf 

Parkın alt tara/ yolundan ge- - Merak etme, dedim. Şo yi 20, 15 Müzik (Kabare müziği - Pi.) 
20,30 Memleket aaat ayarı, ajana ve 

dün akşam saat 18 de başlanmıştır. Ankaradan Vahid karşı1aştı1ar. Hakt>m-
Fuardaki açık hava tiyatrosunda ya- ler Nuri, Saim, Necmi idi. Bu güreş bir 

pılan bu güreşler, beden terbiyesi genel itişme şeklinde oldu. Neticede ittifakla 

190 Şerif Remzi 8 
99 A. M. Ataman 11 

15 
16 
15 
14 

çenler bizi gizliyen ağaçlara doğ- yabancı değil •. Hem de çolı 1 

meteoroloji haberleri. ru ıüpheli pipheli baktılar. bir adamdır.. Ja 
20,'45 Türk müz.iği: direktörü tümgeneral Cemil Tahir Taner Koç kazandı. 

91 M. H. Nazlı 10 
68İ.T.T.Fümlg 8 

Onlar . bizi görmiyorlar ama.. Ve böyle söyledi~ten. •on/:ıJı 
Biz onları görüyorduk.. dudaklarım iradesız bır. bir Okuyanlar: Redife Neydik, Sadi tarafından sonuna kadar takip edilmiş- 8 7 kiloda Ankaradan Seyid Ahmet 

Hoşses. 

Çalanlar: Ruşen Kam, Vecihe 
Daıyal, Refik F erean. 

tir. Istanbuldan AH Ahmet tutuştu1ar. Ha-
Dün akşamki güreşler, kur'a usu1ile kemler: Pelner - Nuri - Necmi idi. 

olmasına rağmen adeta bir Ankara - Is· iki güreşçinin karııılaııma1arı günün en 

20 S. Akmar ve Ç. A. 13 25 
1423 Yekfuı 
6852 Dünkü yek<llı 
8275 Umumi yekfuı 

14 50 - lclal, dedim. Burada •erbeıt onun güzel yanağı iizerındst 
konGJamıyacağız .. Kalk gidelim? kapanıp açılma hareketi yaP

1 
''ah 

- Nereye gidelim? Yani açıkçaaı ilk defa o at 
1 - Osman bey hicaz humayun tanbul karşılaşması mahiyetinde idi. hareketli güreşini teşkil etti. Her ilcisi de 

ZAHİRE . 
- Nereye iater•en .. Sinemaya lclali Öptüm .. 

gidelim mi? - BtTMEDf .,,, peşrevi. Serbest güreş olarak yapılan akşamki u:zun boylu muntazam vücutlu ve kuv• 
2 - Şevki bey hicaz prkı (Bil- karşılaşmalarda iki tuş olmuş, diğerleri vetçe de müsavi idiler. Nefesçe daha iyi 10 vagon Buğday 6 6 25 Yüzüme tuhaf tuhaf baktı. = 
miyorum bana ne oldu) hükmen kazanma1arla neticelenmiştir. olduğu anlaşılan Seyid Ahmet hükmen 
3 - Cemil bay hicaz prkı (Ne Güreşlere 5 6 kilodan başlanmıştır. kuandı. Para Borsası 
küstün bi!!ehep böyle) ilk güreş lstanbuldan Ahmet Çakır iz- Son giireş ağırda latanbuldan Mehmet Kapanıf !'. 
4 - Refik F eraan hicaz prltı mirden Şefik Kandemir arasında yapı1- Çobanla lzmirden Mehmet Güneş ara. Londra 1 Stel'lin 5.93 

- Benim ıinemada ifim yok .. 
dedi. Orada ntuıl kepazelikler ol
duğunu çok yakından biliyorum. 
Sinema •eyretmesine bayıldığım 
halde bu yüzden gidip ıeyredemi-(Cihanda biricik sevdiğim) mıştır. sında yapıldı. Nev - York 100 Dolar 141.19 

5 R fi ,_ F h' k k P · 100 F fr 3.3575 yorum. - e 'a: ersan ıcaz şar ı Orta hak.em antrenör Pelner yan ha- iki Mehmetlerin güreşi biraz da o- arıs · angı H • b 
6.9775 - Kama ıekerim.. anı en (Ey benim gonca gÜ}üm.) kern1er de Nuri ile Saimdi. mediye benzedi. Seyirciler epice gü]dü- Milano 100 Liret b lk h l d h 

t F 29 875 e i oraıı ten a o ur a ra at 
6 - Taksim. ilk 6 dakikalık güreş berabere bitti. ler. Hakemler bir evvelki güreşi idare Cenevre 100 sviçre · · ah k d' kl'f 
7 - Udi Ahmet suzinak farkı } k d d d l Amst dam 100 Florin 716625 r at onuşuruz ıye te ı et-

Oçer dakika ık i i evre e e güreşçi er edenlerdi. er 
50

:
905 

miştim .. Maamafih benim otomo-
(Bir günah ettimse cana)' bir netice alamadıklarından son üç daki- Bu güreşde tuşla neticelendi. Tabii Berlin 100 Rayşmark 

22
.
6325 

bilim parkın yanında bekliyor. /•-
8 - Yesari su:zinak şarkı '(Ayn ka ayakta güreııtiler. Yine birbirlerini ye• Çobanın lehine olarak.. . Esasen lzmirli Brüksel 100 Belga ter•en fÖyle bir gezinti yaparız;. 
9 - Suzinak (Sen bezmimize nemediklerinden Ahmet Çakır hükmen Mehmet daha henüz bir senelik bir gü- Atina 100 Drahmi 1.0825 _ .. _Nereye? 
geldiğin ak~m) kazanmış sayı1dı. reşçi o1duğu gibi çok da gençtir. Sofya 100 Leva 1.56 _ Mesela Bornovaya .. 
1 O - Karcığar şarkı (Aşkı pün- 61 kiloda lstanbuldan Yaşar Erkanla Çoban gibi senelerce Türkiye ve Bal- Prag 100 Çekoslovak. 4.3425 _ A .. Olmaz; .. Orada bizim ta• 
han edemem) Ankaradan Suad Savaş tutuştular. Ha- kan şampiyonu olmuş ve güreşçinin kar· Madrid 100 Peçeta 14.035 nıdıklar var .. 

11 - Karcığar türkü (Bağa ııel- kemler bir evvelki güreRİ idare edenler- "ısında 8 dakika mukavemet etmesi de Varşova 100 Zloti 23.72 " " - Bucaya? 

Alaşehirde 
~ 

Yakalanan ve mabkoıt' 
olan hırsızlar . . de 
Ala~hir 25 (Hususi) - Şehıiıni' • 

d 90!\ bir kar gece evve1 gece yarısın sn 
y • e"I" 

ra tüccardan Mehmet ve Ahmedın 1, 
· ert• lerine hüviyetleri meçhul iki ııahıs gıt 

'şt\' 
bazı eşyayı çalmış1ardı. Az sonra 1 ı 
darına kumandanının evine de sffl 

ra• 
adamlar girmişlerse de bir şey a)at1l1Y 

rak kaçmışlardır. ..~. 
Çalışkan polisimiz iz üzerinde yw-. 

b• "b 010 
müş ve iki memurumuz JT teneZZU )til' 

dim ay çıkh) di. Mehmet için bir muvaffakıyettir. Budapeşte 100 Pengtl 24.455 _ Oraaı da olmaz. iki •ene ora· 
'21,30 Müzik (dans müziği - Pi.)" Bu güreı tahmin edildiği kadar hare• Dün akşamki güreşlerde 7 müsabaka Bükreş 100 Ley 0.89 da oturduk .• Bakkalından tut ta 
22.'45 - 23,00 Son ajans haberleri ve ketli olmamakla beraber Yaşann 936 yapan Iatanbul 5 kazanmış 2 kaybetmiş- Belgrad 100 Dinar 2.8925 amitçiaine kadar hep.i tanır. 

mobili ile Salihliye kadar hırsızlan lll 
eylemiş ve nihayet Kırolu bağlanndll ~: 
bıkalılardan Şükrüyü elde etmeie JJI 

12,30 
12,35 
13,00 

yannki program. Olimpiyad birincisi olması ve Suad Sa· tir. Beş güreş yapan Ankara da iki ka- Yokohama 100 Yen 34.62 _ O halde Karşıyakaya kadar 
Program vaşın da eski ve teknik bir güreşçi bulun- zanmış üç kaybetmiştir. 5 6 ile ağır sik- Stokholnı 100 İsveç Kr. 30.58 bir otomobil gezintiai yaparız. Va-
Türk müziği - Pi. maaından heyecanla seyredildi. Her iki lette güreş yapan lzmir her ikisinde de Moskova 100 Ruble 23.9025 kıa yollar pek 0 kadar eyi değil 
Memleket saat ayan, ajanı ve güreşçi de on beş dakika zarfında birbir- kaybetmiı,tir. CÜMHURİYET MERKEZ BANKASI ama .• Hiç değilae tenha .. Bizi gö-

vaffak olmuştur. jii 
Yapı1an incelemelerde cürüm ~et d• 

Mehmet olduğu anlaşıldığından bu 
yakalanarak adliyeye verilmişlerdir. 

k 
.. JJI\)' 

Meşhud cürümler anununa gore 
meteoroloji haberleri. lerine tatbik etmek istedikleri oyunla- Bu ak§UDki güreıler~ KLEARİNG KURLARI ren, tanıyan olmaz. Hatta Karşı· 

13, 15 - 14.00 Müzik C.enfonik müzik nnda muvaffak olamadıklarından tuş ol- 56 kilodan: Ahmet Çakır (lstanbul) - Sterlingten gayrisi bir Türk lirasının yakanın içine de pek girmeyiz .. 
Pi. madı. Neticede Yaşar ittifakla kazandı. Niyazi (Ankara). mukabilidir.. Alaybeyden döneriz .. 

hakeme edilen hırsızlardan Şükrü on ~; 
lciz ay 28 gÜne ve Çerkea Mehınet 
altı ay 2 3 güne mahkfun olmuşlardır· • 

19,00 
19,05 
19,30 
20,15 
20,30 

Program. 66 kiloda Istanbuldan Servetle Anka- 61 kilodan: Suad Savaş (Ankara) - Du- Satı§ Ah§ lclal, bu teklifimi kabul etti. 
Müzik (dans müziği - Pl.) radan Doğan Erdinç güreştiler. Hakem- ran (lzmir). Sterlin 593. 590. Otomobil parkın haatane tara-
Türk müziği: (Inceaaz faslı) ler Nuri, Saim ve Necmi idi. 66 kilodan: Servet {lıtanbul) Bekir Dolar 79.34 78.94 fındaki kapısında bekliyordu. 
Konuşma. Güreşin başından itibaren ha.kim gü- Yolcu (lzmir). Belga 4.6940 4.6705 Atladık .. 
Memleket saat ayan, ajanı ve reşen Servet, ekseriyetle kazandı. 72 kilodan: Faik {lstanbul) Nuri Fransız frankı 29.95 29.80 Kordondan geçerken lclal, 

Polisimizin muvaffakıyet ve baJ988>"' 
yeti takdir edilmiştir. 
--~~--~~~~~~--~ 

Sürveyyan 
meteoroloji haberleri. 72 kiloda Ankaradan Celal ve lstan• (lzmir). Peseta 7.2034 7.1669 pençereden gözükmemek için 

20,50 Türk müziği. buldan Faik güreştiler. Hakemler Pelner 79 kilodan Vahid (Ankara) - Ismail Florin 1.4792 1.4718 kendisini arkaya vermek ve bana aranıyor 
Okuyanlar: Muzaffer llk.ar. Saim ve Necipti. (lzmir). İsveç Frangı 3.5131 3.4954 sokulmak auretiyle gizlerken .ı\1-

• 1 ~ 

ı 1,45 
21,SO 
22,00 

Bir inşiat sürveyyanı aranıyor. 
Çalanlar: Vecihe Daryal, Rept Gür,.Qe eı1u baQlandı. Birinci devre 87 lr.ilodan Seyid Ahmet (Ankara) - İsveç kronu 3.2864 3.2698 onun körpe vücudunun bütün •ı- bakım • · tıJJ9 

""1 ,.. sancakta tütün evı mşaa 
Erer, Ruşen Kam, Cevdet Ko- beraberlikle bitti. 3 da.k.ika1ık iki devreli Musa (lzmir). Norveç Kronu 3.2869 S.2702 caklığını damarlarımda hiasedi- müracaat. 

zan. alta yatmada Faik alta düştüğü zaman Ağırda: Mehmet Çoban (lıtanbul) • Çek kronu 23.20 28.09 yordam. (1790) 
1 -Rauf Yekta bey mahur peş- iyi ça11Jbğı halde üste çıktığı zaman bir· Sablmış (Ankara) ... Dinar 35.40 35.22 O da galiba aynı ıeyi hi11edi- ge~zm+H2Ji?Zraı9 ..... 
revi. Leva 64.41 64.08 yordu ki bir aralık bana: 
2 - Latif ağa mahur şarkı (Te- s H t •• •• ı • Ley 83. 82. $1 
lif edebilsem) ırp • ırv a goruşme erı Avusturya şili. 4.5390 4.5160 ~J#Z:tmcziZIY'Zj?p'Af"LIU(~~~-· ·----~ 
3 - Rahmi bey mahur ıarkı Mark 1·98 1·97 ''Al k s hh t E • 
(Servinazım seyret çıkmış oyu- Liret 15.10 15.03 ı-..ı sanca ) a vı,, 
na) 16 Ağustos tarihiyle Zagrebden yazı- cağı tarzında tefsir etmek doğru değil- Drahmi 94. 93.50 o 
4 - Şükrü Şenozan mahur ıarkı lıyor: dir. Eksperler kendilerine ait mahdut bir Zloti 4.2343 4.2129 ~ Doktor Sadık Çağlar'ın «: SIHHAT EVi » adındaki otuz yat~ 
(Bu sevda ne tatlı ya1an. Yugoslavya başvekili Svetkoviç ile saha hakkında ve büyük bir temkinle Pengu 3.6984 3.6807 hususi hastahanesi Birinci Kordonda Alaancak vapur iskelesi ka!"ı 
S - Kanun taksimi. Hırvat Jideri Maçek arasında yapılmakta mütalaa yürütmekte olduklarından, bu ESHAM VE TAHViLAT Namdadır. Ge~e gündüz hasta, doğum, ameliyat kabul eder. D~ 
" - Kazım Uz hüzam şarkı olan görüşmeler ıona ermiştir. Ancak mütalaa1ardan kat'i bir hüküm çıkarmak 1933 Türk borcu 1. mütahasaıs doktorlan vardır. Mükemmel ameliyathaneler, dog • 
' Benzemezsin kimseye) Sırpların üç hırvatlann da üç eksperi ara- mümkün olmuyor. 1933 Türk borcu il. salonu, Rontken - Diyatermi • ( Undala ) - Ultraviyole - EnfrarUJ 
7 - Yesari hüzam ıarkı (Bir eında Bledde devam eden görüşmeler Hırvat po]itikasına büyük bir ısrar1a 1933 Türk borcu IIL lektrik ve au tedavileri Bakteriyoloji liboratuan vardır. Denize 
gül bulamam) henüz bitmemiştir. Svetkoviç Maçek beş tam bir istiklal istiyen hırvat köylü par- 1938 % 5 F. ve ikramiyeli 19.- çok güzel manzaralı havadar aakin bir hastahanedir. 
8 - Lemi Karcağar ıarkı (Gü- defa içtima etmişlerdir. Bu toplantılar tisinin görüıı ve telakkisi sarihtir. Bu mah- 1933 ikramiyeli Ergani 19.- Fiyatlar: Umumi salon 2,5 liradan ve hususi odalar dört lira 
zel tavnndan bellidir. ekseriya Karlovoç civarında Bukova gor- filler, karıı tarafı temsil eden muhtelif Sivas - Erzurum hattı istikrazı I. lar. 
9 - Muhayyer türkü (Dama litaede yapılmıştır. Altı aydanberi devam kimselerin, anlaımaya taraftar olmadığı- ıı 11 ,. ıt ıt II. 19.80 TELEFON Numarası : 2 9 7 4 
sererler.) eden bu müzakereler, üç sebepten dolayı nı iddia etmektedirler. Gene bu mahfil- • • • • • m. TELGRAF Aderai : Alaancak Sıhhat Evi 

l O - Halk türküleri muhayyer giz1i tutulmaktadır. Bu görüşmelerde ler, oayet istenilmiş olsaydı, bütün mese· ıt ıt • • • IV. POSTA Kutusu : 3 2 1 IZM1R rt"' 
(Karanfil o~c~m~ ~rv~uınbqnınaçık~Yug~kvba~ Jd~bu~~ka~r~ktanha1kdil~il~H~H~eboMsu%5fu~ lı~~m~~~~-m~~~~~~~~~~~~~-5~T~h~@~$m>~~~~~-~~~~~~~ 
Konuşma. vekili değil, hükümet naibi prens Pol- di ; fakat, Sırplar tatbik edemedik1erin- 1932 Hazine bonosu % 2 faizli 
Ne,eli plaklar - R. dur; Yugoslav başvekilinin bu işte mu- den veya tatbik etmek istemedik1erin- Cümhuriyet Merkez Bankası 
Müzik ( operetleT) vaffakıyetaizlik göstermiş olması, iç po- den, bugüne kadar yapılmış olan anlaş- Türkiye İŞ BANKASI 
Müzik (küçük orkestra Şef: Ne- litika bakımından her halde iyi bir te- malar tatbik edilememiştir. Bu itibarla Osmanlı Bankası 

cip A~kın) zahür olmıyacağından, Be1grad, görüş- ehemmiyetli olan söz değil, fiildir; ka- Anadolu demiryollan I. ve ll. 
l - F ranz Lehar Eva opereti- mel erinin muvaffakıyetle bitmek üzere ol naatini izhar etmektedirler. Hırvat köy- Anadolu Dem.iryolları % 60 hisse senedi 
nin valsları. duğuna ikide bir bir haber uçurmaktadır. lü partisinin kanaatince, bu anlaşmayı, Mümessil 
2 - Bruno Hartınann Parlak Fakat diğer taraftan, yepyeni bir vaziyet bu veya diğer bir kabinenin yapması Arslan çimento 
güneş ışığında dans - Interm. meydana getireceğinden ve bunun neti- ehemmiyeti haiz bir mesele değildir; Şark Değirmenleri 
3 - F ranz Lehar Çareviç ope- cesinde hırvatlar da politikalarını değiı1- asıl mühim olanı programdır. ---------------
retinden potpuri. tirmek mecburiyetinde kalacaklarından, Noye Zührer Saytung 
4 - Tschaikowslcy Hazin şarkı müzakerelerin akim kalması Maçeki de 
f op. No.2) müşkül bir duruma sokmuş olacaktır. 
r- - J. Strauss Ritter pasman Hırvat meselesi, halen tamamiyle milli ve 
komik operasının balesi. dahili bir dava mahiyetindedir. 
6 - Hans Schneider Meşhur ref- Maçek geçenlerde verdiği bir beyanat-
ren1erden (potpuri) ta, kendisiyle başvekile kalmış olsa imiş, 

Yugos}avyada 
-~

Sırp • Hırvat kabinesi 

Da ktiloğrafi 
aranıyor 

İyi Fransızca ve iyi daktilografi bi
len bir Türk bayanı abnacaktır. 

lzmir inhisarlar Basmüdürlü-, 
ğünden: 

Alaancak Bumova caddesindeki depomuzda mevcut dokuzu kapalı
sız 145 i kapaklı bozuk ve müstamel bidon açık artırma ile sablacalc; 
~ . u 

Kapaksızlarm muhammen fiab 4 kapaklıların 5 muvakkat teınına 
57,08 liradır. . 

isteklilerin 1/9/939 günü saat 16 da b8§müdürlüğümüzdeki koınJJ; 
yona gelmeleri ilin olunur. 27, 30 3164 (1785) 

Sen jozef Fransız Koleji 
ALSAHCAK 

':23,00 Son ajans haberleri, ziraat, es- pakt çoktan bitmiş tarzında mütalaada 
ham ve tahvilfıt . kambiyo - nu- bulunmuştur. Bundan da anlaşılıyor ki, 

teşekkül etti 
Belgrad 26 (A.A) - Sırp - Hırvat ka- 1 İsteklilerin Büiük Kardiçah ha

nında Regie generale şirketine mü· binesi teşekkül etmiştir. K abineyi yine 

l 
racaatleri .• eski ha§vekil Svetkoviç kurmuştur. 

. releion : 42i7 . ıfda 
Ukokulu bitiren yavrularınızı ihzari sınıfımıza yazdırınız. Bır Y

1 
, 

bir lisan kazanacaktır. Bir lisan bir adam demektir. Kayıtlara baş n1' 

mıştır. Fazla izahatı okul direktörlüğünden isteyiniz. 
kut borsası ( fiat) son kararı prens Pol verecektir. 

2 3.20 Müzik (cazbant - Pi.) Bu itibarla şimdiki durgun d evreyi 
23,55 - 24.00 Yarınki program. müzakerelerin yakın bir atide akim kala-

Hırvat lideri Maçek başvekil muavini lhmllllınm11111111 ~r3llYM•ll?ll~•7!!ll~•95rc)ı•m•llllil 
olmuştur. 1 21. 29 (1791) d 
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''MA VI ŞI ŞE;, 
Kapıyı henüz kapamıştı ki annesinin ' beni böyle örtülü bir yere götürmezdi .. 

lce.disini çağırdığını duydu.. Maamafih yemekler de pek gÜzelai. Ora-
- Luise, gel bak 1 Adrienden bir pa- da bir güvercin b:r.artması y~dim. l~e 

ket geldi. kapı çalındı.. Adrlen gdmiı ıolacak •. 
Cenç kız odaya girdiği zaman, ma- - Hayır, anne, kolumdaki !bile.zil ko· 

c'-1 Bon - Amour masanın üzerine yer- lonya §İşeaine çarptı da bu sesi çıkardı. 
leaıtirmiş olduğu büyük bir paletin aici- - Ha. evet, ne anlatıyordum? .. Evet. 
l1Iİla.i çözmeie uğraşıyorclu. Heyecandan Cüvercindeh bahsediyordum .. itiraf ede
dle.-i titriyor ve sicim bir türlü çözülmi- rim ki o gün maalmemnuniye bir tane 
Yonha. lhtiyar kadını daha yiyebilirdim. öbür yemekler dle 

- Cörüyor musun) diyordu. Bu %&· ba1dkb.tcn pek nefisti. 
vaUı çocuk hakkında fena düşünmek ne - Anne, bak, ne güzel oldun? ? 
biQ.ük bir hata.. Louise bunu söylerken annesine bir 

lhtiyu anne bunları aöyler1'en. ae8inde ayna uzatmıştı. 

garip bir gurur hisolanuyor Ye lcızrM ale- Müteakip pazar da aynı vaziyet oldu. 
l&cde bumanun ucuna yerlettirdiği kü- ikinci n \içüncü patarlarda öy1e .. Böyle
çflı:: ıöz!ü.fQnün 6zeritıde ratla bakıyor- likle aylar geçti.. Maamafih ihtiyar ka· 
'd.. duı cesaret ve ümidini kaybettncmişti. 

S&züne devam ediyordu: - Adrienin gelememesinde her halde 
- Zavallı çocukl Şu pakete bak, kı- 'bir sebep ola<".ak .. Eminim ki o, annesini 

bm.I inan bunu-~ördükten sonra kardc- unutmamııttr. 
llııUn anaann unutmadığını iddia edebilir Her pazar, tekrar aynı merasimle gi-
~> yiniyor, pudrasını wriiyor ve sokaia çık-

ihtiyar kadın masanın üzerinde ve hü· mağa hazırlanıyordu .. 
yiilc paketin yanında duran bir urfı eline Nihayet bir pazar günü k&pı iki kerte 
&lmışb. çahnmııtı. ihtiyar kadın heyecanla ye-

- Şu paketle beraber bir de mektup rinden doğnılmuıtu. 
'-akmıt. bak dinle. neler Y&.Z!7or. - Allalum, i3te nihayet ııeldi, diyor-

Ve lhtiyar kadın iftiharla titriyen ee- du. Ben de hazır değilim .• Louiıe çabuk, 
"'7fe ohımafa ba ladı: çabuk koı kapıyı oçf.. 

cSe.pl annedlim, rörilyorsun ki Mbİ T claşla oraya buraya ko~uyor, boy
matnuıclım, tinUmUzdeki pazar ıünlerin- nuna takae&ğı iğneyi, eldivenleri şapka
den birinde heni bekle. Seni alıp kaçıra- aını arıyordu. Acaba hiç bir fCY unutma· 
caiwn n henbeT bir Natöranda yemek mıı mıydı~ Mendili .. Evet, mendilini de 
Jemiye ~ Od nne en-el yap- cebine koymu3tu. 

bPna SiM eeninle batbata bir safa daha önünde elini yıkamakta olduğu tuva-
J'llPM'U. Hasretle ellerinden öperim.» letin küçük aynası içinde Adrienin odaya 

Louise içinde acı ve muztarip bir istih- girdiğini görmüştü. Acele ile: 

fıalUll ifade bulduğu bir sesle: - işte, canım, diyordu. Görüyorsun 
- Pekal&, anne. ama, on aydanberi ya, seni bekliyordum. Tamamiyle hazı

lıiç bir haber göndennemİş olduğu anne- nm .. 

.llne karşı bu hareket fevkalade bir §CY Ellerini havlunun içinde olan ihtiyar 
değil 7..annedersem bu mektubu kapı- kadın geriye dönmüştü.. Memnuniyetle 
aan bırakacağına yukanya kadar çıkıp gülüyordu. 

eeoi bir Öpebilirdi. K d ı·k 1 ·h · · · k 
H k k 

. k - oca e ı an ı, ı tıyar anncsını a-
- ayret, ızın, ardeşıne ar§ı ne .. ld. 

çırmaga ge ı. 

kadar haksız davranıyorsun!. K' bT k d ·· l b. ·· · 
Odada bir müddet süren bir aükGt kıml dı ~r, ne a ar guze ır gun geçı-

'd rece er ı. 
Ot u. 

B_ ı_ L . b b • Çalışan cvlutların mütevazi yardımla-
- ~sana, ouıse aca a §U enım 

·11 el ıb· t b•'yük t ·a·ı riyle geçinen bu ihtiyar kadının kalbinde aant e ıaem c u res orane gı ı e-
1.n· rn"' p k ki d "ild" d~·ı . ., gurur ve bir az da oburluk hisleri uyanı-e:- ır ır . e ~ egı ır "'"I mır .. 
Zannedenıem kollarmın ıeklini bir az de- yordu. 
fiıtirmek İcap edecek. Bu kadının bütün hayatı mahrumiyet 

Annesini teskin edebilmek için km ve sükunet içinde geçmiyor myudu). 
annesine gelecek pazara erkenden gel- Fakat Adrien ne için hiç bir şey aöy
rneği vah.detmek mecburiyetinde kalmış- lemeden odanın ortasında hareketsiz du

b. Çünkü oğlunun, her an gelerek. Ona ruyordu) 
nete ile: cHaydl bakalım, anne, huırmı Ey, delikanlı, İnsan, ihtiyar annesini 
un) Seni kaçırmnf(a geldim.> diyebilece- böyle mi kucaklar) .. 

li o pa:zar g{inü ihtiyar kadını evvelden işleri birdenbire aksi gitmiş, bütün pa
gtydirmek ve güzelleştirmek lazım değü rasını kaybetmiş olan bu genç adamın 
nü idi> Üzerindeki havı dökülmüş elbiseyi de mi 

- Beni bundan evvel çıkardığı za- göremiyordu). 
man cMavl Şito lokantaaına götürmüı- Hayır, o hiç bir :ıey göremiyordu. Ne-
tU. Şimdiki lokantalar da hiç bizim za~ ' şe ile sordu: 
aıanımızdaki lobntalara benzemiyorlar. - Beni gene c:Mnvi Şişe> ye mi gÖ· 
Doğrusunu istersen, oraya gittiğim zaman türeceksin >. 
eofra grtUaünU görUnee şaşırdım. Köylü- O zaman genç adam hıçkırmağa ben-
lerin ıofra 8rtülerine benzer, dört köşe 2:er bir sesle: 
çtıglll ldt bir masa örtüıiL Meğerse bu - Anne, karnım aç!. 
tsrtiiler şimdi moda imi3. Eskiden baban Demi~ti ..• 

ZF 

İZMİRİM Bj)TÜN T'ORKiYEYE HEDİYESİ 

Eczacı bası 
~ . 

Kolonya, Krem, Pudraları 
ALTIN DAMLASI 
DALYA 
FUL 
LEYLAK 
KREP .JOR.JB'I.' 
UHUl'MA. BENi 
HERGISHUAR 

,. .. 
• • • • • • . . . . . . 

• • • • • 

BAKAR 
REVDOR 
Jf.t.SEMİN 

SİYAH LAl.E 
)IEŞ ÇJÇEK 
SENİN İÇİN 
M'AHULYA 

S. Ferit Tabii çiçek koku
larına en yeni ilave 90 dereceli LiMON 

ÇIÇEGI 
Fuar sahasında satış ve te$1dr stantları... 

1 - S. FERiT Ecucıba:!ı tabii çiçek kok\llarma en :yeni ilave 90 dereceli WION ÇlÇEC.i kolonyası .. 
2 - Senenin en orijinal kokusu ÇAM kölon.yası kilosu yabm 200 lrurllf .• 
3 - aİzmire 1i1r3yıp ta (ALTIN DAMLASl?'il) l>ALYASINI, BAHARINI Hediye cötüfmeden gitmek .-.... 

Cliisturuna hürmeten hediyelik kristal şişeler, lüks kutular .. 
4 - hmirin zarü manzaralı kartlan - renkli broşürleri koktllu kartlar vs. vs. 

FABRİKA : S. FERİ!' Eczacıbaşı nıustahzarat ve parmllferi fabrlkası .. 1. BEYl..'ER SOKAK Tel 3232 

Merkez Depo: S. FERiT Eczacıbaşı 

Şifa Eczanesi Hükümet caddesi 
Telef on 2422 

bmir •Kolonya ş ehri• unvanını ALTIN DAMLA.Si ve l>AI,YA kokularını yaratan DA.HAR 
kolonyasını ibda eden S. FERİT ECZACIBAŞIYA nıedyundur .. 

• . :.ie .":" : . • . 1 
G a n 2 

DOKTOR 1 - Bahribaba parkında su aa.t- an 

Celal Yar~m 
1 

IZMtR BELEDiYESiNDEN: J/ 
mak üzere bir metre murabbaı ye- y k k Z E 1, 
rin bir aene müddetle kiraya ve- Ü se ıraat nsfitasü r eteri-
rilmesi ha~ katiplikteki •artna- ner 'C:'aku''ltesı· Askeri kı ..,.ftıaının mesi veçhile açık artırmaya ko- ,.r. ı o uı 
nulmuştur. Muhammen bedeli 20 K 

iZMiR MEMLEKE'I' 
UiAS'l' AN ESİ DAHİLİYE 

MtJ'J' llA.SSISJ 
Muayenehane : ikinci Beyler sokak 

·o. 25 TELEFON : 3956 

Birinci Sınıf Miitahassıs 
1 1 

r. enur ı 
KAMÇIOGLU 

Cilt ve Tenasül hastalıkları 

VE 

lira olup ihalesi 8-9-939 Cuma gü- ayıt Ve kabul farfları 
nü saat 16 dadır. iştirak edecek-
ler (1) lira (50) kurusluk temina- 1 - Ankara askeri veteriner okuluna bu yıl ılvll tam deneli it.e-
h ~1 deıı sonra kn)>ah hulunnıa- lerden iyi ve pek iyi derecede mezun olan ve olaunluk lmtihanlannı 
aına binaen öğleden evvel İf ban- vemılt olmak prtiJe talebe bhUI ecllleceldlt. 
kasına yatırarak makbuzu ile en- İsteklilerin aıağıdaki vasıf ve prtlan haiz olması lbıındır~ 
cümene gelirler. a)-Tilrkiye ciirnhuriyeti tebaasından \re TUrk ırkından olmak, 

2 - Bahdbaba parkında su sa- b)-Yqı 18-21 olmak, 
tılmak üzere bir metre murabbaı c)- Beden te§ekk\illeri ve ııhhati orduda ve her iklimde faal hiz
yerin bir sene müddetle kiraya mete müsait olmak (dil rekaketi olanlar alınmaz). 
verilme:;i bat katiplikteki ,artnn- d)-Tavır ve hareketi, alıllkı kuıunuz ft aeciye•i ıaflam olmak, 
mesi veçhile açık artırmaya iko- e)- Ailesinin hiç bir fena hal ve töhreti olmamak {zabıta veıikuı 
nu!muştur. Muhammen bedeli 20 ibraz etmek). 
lira olup ihaleei S.S.939 Cuma gü- 2 - isteklilerin müracaat iıtidalatıtıa §U vesikaların bağlanma11 
nü saat 16 dadır. iştirak edecekler lizımdır: 
bir lita (50) kurufluk teminatı a)- Niifuı cilzdanı veya muaaddak ıureti. 

Elektrik Tedavileri öğleden sonra kapalı bulunması- b)- Sıhhati hakkında tam teıekküllü askeri hastahane raporun 
Birinci Beyler Sokağı No. 55.. 

1 
na binaen öğlet'on evveli• banka- aıı kağıdı. 

lzmir - Elhamra Sineması arkasında sına yatırarak makbuzu ile encü- c)- Lise mezuniyet ve olgunluk ıehadetnameal veya tudiltH &U· 

Sabahtan akşama kadar hastalarını mene gelirler. reli. 
kabul eder.. TELEFON: 3i79 24-27-1-6 3139 (1766) d)- Okula almdtğtlakdirde uketi kanun, nizam ve talimatlatı b· 

ı Kadastro t 190 belediye 38 ada- bul ettiği hakkında veliainin ve ktmdlalnm noterlikten tudiltti teahhGt 
nın 454 metre murabbaındaki 7 senedi. 

Kiralık mağaza 
ve yazıhaneler 

parıel aa~ıla arıanın ı&hfı bat ka- e)- Sar'alı uyurken gezen, ıidbdi, bayılma ve çırpınmaya mGp
tlplikteki 9artnameıi veçhile açık teli olmadığı hakkında velilerinin noterlikten tasdikli teahhiitnameai 
artırmaya konulmuttur. Muham- (bu gibi hastalıklardan biri ile okula Rbmezden evvel malul olduklan 

~ men bedeli 2270 lira olup ihalesi sonradan anlaıılanlar okuldan çıkanbr. Ve bu mUddete ait hUkUmet 
1-9-39 Cuma günü saat 16 dadır. muraflan velilerine ödettirilit). 

Gazi bulvan Ziraat bankası yanıtı- t,tirak edecekler 170 lira 25 ku- 3 - latekliler bulunduktan mahallerdeki askerlik ıubeletine istida 
da 18 sayılı hanın tekmil üst katın- ~ rutluk teminatı öjleden ıonra ka- ile müracaat edecekler ve f\lbeı.lnce Udnd maddede bildirilen evrakı 
daki yazıhanelerle altındaki mağaza palı bulunmasına binaen öğleden ilanal ettikten sonra, Ankarada Yüksek Zlraat Enstitüıil Veterlrter 

N kiralıktır.. evvel iş bankasına yahrarak mak- Fakültesi Aakett Talebe imitliine sönderHecektir. 
Rcsm1 ve husust oımaın clvcrlşll buzu ile encümene gelirler.. 4 - Müracaat müddeti: EylUlün 20 ıine kadardtt. Ondan IODl'a 

ve konforludur.. 17-22-25-28 3024 (1703) müracaat kabul edilmez. 
N Taliplerin Gazi buJ\tan doktor Hu- 1 - iki çeşmelik caddesinin 5 - Kabul duhul imtihanına bağlı Cleiildit. Şehadetname derec• 

lılsi caddesi ıl2 numarada diş tabibi- Mezarlık başından itibaren 816 leme ve müracaat sırasına göredir. htekli .dedi tM\ahı olunca kayıt 
ne mUracaatleri... sayılı sokağa kadar olan 210 met- itleri kapanır. Ve kabul edilenlere, müracaat ettikleri askerlik tubel..i 

-~Jo.arzzJ!JoVr7.X.tr7.,.JT...J'JrA r~ boyundaki ~ısmın d~femesi sö- ile tebliğat yapıhr. 
tZMlR iCRA DAtRESfNDEN: kiilerek beledıyece verılecek kes- 19, 25, 27, 31, 3, 6, 12, 16, 17, 20 3063 (1723) 
·~~md•~knmm~~~u~~~~•m~~um~---------------------------

qağıda cinsleri yazılı qya 4/9/939 bat mühendislikteki ketlf ve f&rt· dan 6000 adet ki ceman 10000 

1 

MOFLIS C~MELt CEUL \ft 
tarihine teıadüf eden p~zartesi g .. ·· namesi veçhile açık ekailtmeye adet amyant ıatırt alınmaaı bat REMZi iFLAS iDARE MASA ME
saat on beıte yeni müzayecl ~nu konulmuttur. Muhammen bedeli katiplikteki fllrtnameıi TeÇhile MURLUôUNDAN: 
teninde açık arttırma ,umu: r ea- 1775 lira olup ihalesi 11-9-939 pa- açık eksiltmeye konulmufltit. Mu- Mua alacak1arinın bazı hususatin 

Çevrilecektir .. d tm' L~ . • a~~ zartesi günü ıaat 16 dadır. itti- bammen bedeli 1320 lira olup iha- müzakeresi İçin 18/9/939 tarihine 
yuz e ye 1' ~· nıs k d ki 134 r lık . ı . 11 9-939 t • .. .. d 

pelinde bedel verildiği surette mÜ§- ra ~.welcde er kıra 1 temına- esıd d. 1 "pakazardeaı kgul nun!alait müaadif Pazartesi günü saat 16 a 
t · · t li _ı_· h ld iki' • tını og e en sonra apa ı bulun- 16 a ır. ştır e ece er .., • Ke...1.! ....... L han 61 notla toplanma!an 
erıaıne e. m WQI a e ncı art- b" ,.w1 d 1 . lık t · ••Wı d k "'~ 
tırm 5191939 tarih" esadüf masına ınaen og e en evve ıf ra emınahm og e en sonra a· il&n olunur. 3184 (1784) 

ed 
aaSı 

1 
.. .. tırte t bankasına yatırarak makbuzile palı bulunma.sına binaen öğleden , ________________ ........__. __ __ 

en a ı gunu aynı saa ve aynı yer- ·· 1. 1 l · b k ak ~ 'L • ...... ı.·ı a 0939 d l kt tal" lanl h 1 encumene ge ır er. evve lf an asına yatırar ma&- f&rtnameıı •ıı::y.ı e v-1r çar-
r e yapi.:c~ .U:r ıplo a~:ı':i9is 2 - Gaziler caddesinin bas- buzile encümene gelirler. tamba ,UnU 1&at 16 ya uze.•1lmıt-
M::e ~ıerı 1 ~n ° unur: . mane .~eyd0anından iti~aren em- 27-30-6-10 (1788) tır. M~bammen bede~.iw 575 lira· 

1 a=h K. B' Cmsı razı zuhre'Vıye hastanesıne kadar 1 - 914 sayılı sokakta beledi· dır. l9tır11k edecekler O(tleden son-
1 ır saybor. olan caddede 1660 metre murab- yemizce istimlak edilen 38 ıayıh ra kapalı bulunmasına binaen öğ-
l 400 Dıvar saatı baı bozuk kısmın tamiri bat mü- binanın yıkılarak enkazının 1atıl- leden enel İf bankasına yatırarak 

500 • Orta masa hendislikteki kefif ve şartnamesi me.sı başkatiplikteki şartnameıi makbuzile encümene gelirler. 
2 600 Le~ha . veçhile açık eksiltmeye konulmuf- veçhile 6-9·939 çarşamba filnO 3 - Otobüs itletme idaresine 
2 1000 Karyola bıllor tur. Muhammen bedeli 1260 lira saat 16 ya uzatılmıttır. Muham- 7000 kilo motör yağı ı~tın alınma-

1 Kan, Kuvvet, lşta Şurubudur., 
FOSFARSOL; Daima ııanı ıendzleylp çoğaltır, 11 
tatlı bir iştah temin eder, vüc a gençlilı ve 1 
din~lilı verir •• Her eczanede lıuJun r.. ı 

900 

400 
400 

1000 

Yaldızlı olup ihalesi 11·9·39paıartesi günü men bedeli 15 liradır. İftİrak ede- ıı hat katiplikteki tartnamesi veç· 
Masa ayna kon- saat 16 dadır. İştirak edecekler cekler 1 lira 15 kuruşluk teminatı· hile 6-:9-939 çartamba günü aaat 

sol 94 lira 50 kurutluk teminatını öğ- nı öğleden sonra kapalı bulunma- 16 ya uzatılmıthr. Muhammen 
Dolap leden ıonra kapalı bulunmasına sına binaen öğleden evvel it ban· bedeli 1890 liradır. lttir&k ede-
Küçük masa binaen öğleden evvel it bankasına kasına yatırarak makbuzile encü- cekler 142 liralık teminatını öi· 
Singer makinaaı yabrarak makbuzile encümene mene gelirler. leden sonra kapalı bulunmasına 
eski gelirler. 2 - Fen dairesine lüzumu olan hinaen öğleden evvel İf bankaaı· 

Sıhhat vckiıleünin 2G/ll/D32 tarih ve l/26 nunıarnlı ruhsatını haizdir.. 1 Daim mangal 3 - Havagazı fenerlerine 36 bir adet Deve lupman makinaıı na yatırarak makbuzile encüme-
Altı eakl koltuk numaradan 4000 ve 37 numara- satın ahnmaıı ba9klttplilrteld ae plirler. (1787) 
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Kuvvet urubu 
Hasan kuvvet şurubunun terkibinde iyod ve tanen ve gliseroroslat vardır- Kansızhia, vereme istidadı olanlara ve sinir hastalıklarına 

ve sinir zaHliğine karıı kullanılır-
-

~ - ~ . - .. · ~.4 ' • _, • . • 

Ege Erkek Lisesi lzmir Türk 
Maarif Cemiyeti yatılı - gündüzlü 

1 - Tam te§kilithdır. Lise ve orta kısmın bütün smıflan bu sene 
açılmı§tır. 

A- Lise kısmı yatılı ücret 200 gündüzlü 75 liradır. 
B- Orta « « « 200 « 60 « 
C- tik (( « « 160 « 50 « 
D- Ana « « 50 « 
2 - Ocretler üç taksitte alınır. Memur ve mütekait çocuklarından 

yüzde 10, kardeş çocuklardan yüzde 15 tenzilat yapılır. 
3 - Kayt muamelesine başlanmı§tır. Derslere 25 Eylfılde b8§lana· 

caktır. 
4 - Gerek lise gerekse ilk ve ana okul binalan fzmirin en güzel en 

mamur en havadar yeri olan Karantina ve Köprü mıntakasmdadır. 
Lise Köprü (Şakirbey) 141 inci sokakda eski Ticaret lisesinin bulun· 
duğu binadadır. llk ve Ana okul da Karantinada Karakol civarında 
181 inci sokakta 5 No. da Mansur zade konağındadır. Okul binaları 
denize nazır geni§ bahçelidir. Dersane ve yatakhaneleri bol hava ve 
~iyasiyle her türlü sağlık ıartlannı haizdir. Kütüphane ve LD.borntu· 
varlan da hazırlanmak suretile bu sene tam te§kilatlı lisenin ihtiyaç
larını kar§ılayacak bir bale konınu§tur. 

5 - Öğretmenler kadrosu da lzmirin ıeçilmi§ muallimlerile kuv~ 
vetlendirilmi§tir. 

Telgraf Adresi : Ege lisesi lzmir. 
Telefon: 

2920. Lise. 
3947. Ana, tik. 

25, 27, 30 3133 (1772) 

Talebe yurdları lzmir Türk 
Maarıf Cemiyeti 

1 - Kız ve erkek talebe yurdlannda kayt kabul muamelesine bat
lanmııhr. Yurdlara kayt olunabilmek için lzmirde her hangi bir okula 
kayt olunmuf olmak kilidir. 

2 - Bir ders yılı için talebe yurdlarmda üç taksitte 150 lira ücret 
alınır. Memur ve mütekait çocuklarından yüzde on kardeı çocuklar
dan yüzde on beı tenzilat yapılır. 

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

4 - Erkek talebe yurdu için kayt muamelesi talebe yurdu binasın· 
da yapılır. Erkek talebe yurdu birinci ve ikinci erkek liselerile Tecim 
liser-inin bulunduğu kordon mıntakasında merkezi, geni§ bahçeli bir 
binaya nakledilecektir. 

5 - Kız ve erkek yurdlarında karyola ve yatak yurdça temin edi
lecektir. Yatak takımları okulda mevcut listede olduğu gibi ailelerce 
temin edilecektir. 

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

7 - Talebe yurdlarmda çocuklann huzur ve sükUnetle derslerine 
çalı§abilmeleri için gerek olan tertipler alınmı§tır. 

8 - Leyli liselerdeki ders müzakere ve çalı§ma saatleri miktarınca 
derslere zaman aynlmıtlır. Talebe bu zamanlarda liselerde olduğu gi
bi müzakereci öğretmenin nezaretinde mütalaa salonunda derslerine 
çalısırlar. 

Telgraf Adresi : Ege lisesi lzmir. 
Tele fon : 2920. 

25, 27, 30 3132 (1773) 

Devlet denizvolları işletme 
umum müdürlüğünden: 
1 - idaremiz için Zonguldak ve havalisinden &atın alınacak 30 bin 

ton marin lave kömürünün lstanbula nakli kapalı zarf usulile eksilt
meye konmuştur. 

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

15 te Tophanede denizvollan işletme umum müdürlüğü alım satım 
komisyonunda yapılacaktır. Muvakkat temİllılt 3600 liradır. · 

4 - Eksiltme şartnamesi adı geçen komisyondan parasız olarak alı-
nabilir. 

5 - istekli erin bu işe ait teklif mektuplanm tayin olunan günde 
saat 14 de kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri 
lazımdır. 13. 18. 22. 27 2964 (1677) 

-=- r=-:- o 

8 pozu da 
böyle gOzel 

Her mevsimde, her havada, 

her saatta, her yerde 

'"KODAK VERIKROM" 28° filmine 
DAiMA EMNiYET EDEBiLiRSiNiZ 

8 pozdan daima 8 

Güzel, net ve detayh resim 

DAHA IDARELIDiR 

Kopyalaranız için : 

Daima güzel, canh, detaylı resim veren ve 

zamanla sararmayan VE LOK S kağıdına 

ısrar ediniz . 

Bütün K O O AK satıcılardan arayınız veya 

şu adrese müracaat ediniz: 

KODAK Şirketi - Beyoilu, lstanbul 

Hepsi de g'l:ıel 

T. C. Ziraat Bankası 
ödemiş Su ve Elelıtrlfı işletme idaresinden : 

idaremiz için biri 70 diğeri, 45 lira aylıkla iki elektrikçi alınacaktır. 
Tal iplerin resimli nüfus tezkeresi, hal tercümesi, polisden tasdikli 

iyi hal varakası ve §İmdiye kadar çalııtıklan yerlerden aldıklan bon
serviıleri !Uretiyle 1. 9. 939 tarihine kadar yazı ile idareye müracaat
lan ilin olunur. 

26, 27, 28 (1781) 
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Genel Acentası: Necip Sadık Damlapinar 
BALCILAR CAD. HO. 230 'J'ELEFOH : 3045 
ŞUBE : SAMAN İSKELE KARDİÇALI HAN NO. 12 
FUAR : SERGİ SARAYI ... 

IZMIR 

AŞÇI BAŞI MARKAJ~ ~;g;;-.. TI ?il 
Makarnalar ~ -- ~ 

Semnik sergisinin 937 ve 938 senelerinin 
birincilik madalyalanru kazanmıştır 

IZMIR ASLtYE MAHKEMESi 
2 nci HUKUK DAiRESiNDEN: 

BRONZ 
ELYAFI IMPERMEAB1L1ZE OLDU· 

CUNDAN SERTLtCtNt MUHAFAZA 
EDEN YEGANE DİŞ FIRÇASIDIR 

Her ecza ve tuhafiyecilerde bulunur· 

9 L TP 

~or.AliRiza 
•• 

Un len 
Doğum ve Cerrahi Kadın 

hastalıktan Operatörü 

Her gün hastalarını saat üçten son· 
ra Atatürk caddesi •Eski Birinci 

·kordon• 222 nwnaralı muayeneha· 
nesinde kabul eder. 

TELEFON: 2987 
r:::L/irEZZLT/Z/Z/L'/J.ZZrn'Z"Zlrzaz! 

.~~~~-·~~~------

Hazinei maliye tarafından da
va arzuhalında izmirin kasap bı
zır mahallesinin palancılar çartı· 
smda 4 nolu dükkan hiHedarla
rından iken senelerdenberi tagay-
yüp eden berber hacı İbrahim kı- !.ml--.. -~E!m _____ !'I 
zı haticenin bu gaybubetinden ha- Doktor 
hisle gaiplik kararının itası iste· 

nilmİf olmasına binaen medeni c ~ııt T 
kanunun 32 nci maddesi mucibin- a 11 un er 
ce adı geçen hatice hakkında ma- J 
liimatı olanların i,hu ilan tarihin-
den bir sene içinde İzmir asliye 
mahkemesi 2 nci hukuk dairesine 
müracaatla malumatlarım bildir
meleri için davet makamına kaim 
olmak üzere gazete ile ilanen teh-

i liği mahkeme kararı iktizasından 

1 

olmakla keyfiyet ilan olunur. 
28 Temmuz, 28 Ağustos 28 Eylül 

2700 (1561) 

Sinir ı. astalılıları 
mil tallassısı 

Her giin sn \t üçten sonra Şnnılı 
sokak No. 1!) da Hasta kabulüne 
baş1aıruştır. 

TEL. 3559 

::alll-
•e1a1a•llllllalıl••1••••1e1••1a11111111118111111a1111111111111a11aa1a1aa11111111111181111111111118181111118881111111811&1llllllllllllllllalllallllea1a1111111111ae11a11aaa11aaac1~111aa111111111111• . . . . . . . . . . Ben Eı·kek istiyorum ...• 

Siz di§İ göndermipiniz. 

Alo: Ben size (Hilal Eczan.esine) gidiniz, Kemal K. Aktaşm 
Zümrüt damlası kolonyasının erkeğinden bir şişe alınız demiştim siz 
bana dışı kolonya getirmişsiniz. Evet Baharçiçeği de olsun, Kental 

Aktaşm Gölnü de ... güzeldir, bir şişe de Gönül kolonyası isterim •. 

····································································································~····················································· .. •·············•·•·•··················•·· , 
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T. Bov\'en Rees Olivier ve Um dal 
ve şürekası Şürekası ~DENtZ 

Messageries 
Maritimes 

Dcu t sche Le
vaııte Linie 

Sperco 
Vapur Acentası -·--+- ACENTALICI LTD. -*-

LİVE~~~A~ı!!~~ HAT'l'l BİRİNCİ KORDON REES HEJ.ı,ENtc LlNF.s LTD. K V M p A N Y A S J G. M. B. H. HAMBVRG A.D Rl AT l C A S. A. Dİ 
BİNA ll>J 7EL. •A ,.J ANGHYRA vapuru 20/22 ağustos HANS ARP vapuru 28 a""•"'.-•n 3 l!ACTRtA vapuru ey!Ql bidayetinde ,. -• .. --~ 

LONDRA • HULL BATI'I arasmda bekleııllmekte olup Rotterdam THEOPHİLE GAUTİER vapuru 26 eylllle kadar Rotterdaın, Bremen ve ZARA motöril 28/ 8 saat 8 de gelerek 
NAVİGAZİONE 

gelip Olasgov, Svamea ve Liverpooldan ESTRELLANO vapuru 27 ağustosta Hımıbı.ırg ve Anversa l!manlan için Aiustos tarihinde gelerek ayni gUn İs- Hamburı için yUlı: alacaktır. 29/ 8 saat 17 de Pire, Korfo, Porto Edda, 

~ ç~acaktır. ihind gelip 2 eyltlle kadar Londra ve Hu! için yük alacaktır. tanbul, Pire, Napoli ve Marsilyaya ha- ARCTURUS vapuru 11 eyllllden 17 Brindizi, Valona, Draç, Gravoza, Spala-
O A vapuru 20 eylOl tar e yük alacaktır BALKANLAR ARASI reket edecektir. eylOle kadar Rotterdam, Bremen ve to, Zara, Fiyume, Triyeste ve Venediğe 

gelip Liverpool ve Glasgov için mal ala- LİVERPOOL ffA71'1 HATTI Her türlü izahat ve maldmat için Dl- Hamburg için yük alacaktır. hareket edecektir. 

llktır.. PO"'TO o k dar ZETSKA PLOVİDBA rinci Kordonda 156 numarada LAU- BELGRAD motöril 25 ey!Olden 2 BRİONİ vapuru 31/ 8 tarihinde gele-Gerelı: •apurlarııı muvuallt tarihleri, O "" vapuru 3 ağuato• a 
iılııı.Jerı ft 11avlunlan baklanda acenta Llverpool ve Glaagov için yük alacaktır. A. D. KOTOR RENT REBOUL ve ŞERbd vapur acen- ilk teşbrine kadaryükRo:;:caktırrdam, Bremen ve ~ ayni gUn Pabno, Leros, Kecektiralimnos, 
bir teahhUt altına giremez. Daha fazla DEUTSCHE LEV ANTE _ LİNİE uLOVCENn tasma müracaat edilmesi rica olunur. Ham urg için . ıstanköy ve Rodosa hareket ed · . 
'-fauat almak için T. &o.en ._ ve Şr. DELOS vapuru z3 atustosta Bam· Vapuru 12 Ağustos 939 cumartesi gil- TELEFON : z 3 'J 5 LEV ANTE vapuru 9 ilkteşrinden 15 BRİONİ vapuru 4/ 9 tarihinde gelerek 
llUı _

53 
•-•-ı-

0
,. ______ ,, ___ 1 bur", Bremen ve Anversten aelip ........ ced 1 ilk tqrine kadar Rotterdaın, Breme.n ve 5/9 tarihinde ~. Korfo, Porto Edda, 

..., _,_.,~ ~-- ııu.<U- • 0 >'""' nll Kösten en gelip 13 ağustos 939 Hamburg için yük alacaktır. Brindizl, Saseno, Valona, Draç, Gravo-
tdllmeııı rica olunur. çıkaracak... pazar gllnU saat 12 de: H. Whitta}l V TAHLİYE za, Spalato, 7-- Fiyume, Triyeste ve 

Pire - Arnavutluk limanlan - Kotor- e ~.., 
Dubrovnik • Split Venedilı: ve Triesteye k ACHAİA vapuru 25 ağustosta beklen!- Vened.iğe hareket edecektir. 

,--------------·---·------··: hareket edecektir. ŞÜre Rsl yor .. Hamburg Breınen ve Anversten LERO vapuru 7/9 tarihinde gelerek - - - mal çıkararak Köstence, Burgaz ve Var- ayni gUn Patmos, Leros, Kalimnos, İs-

T. C. Zl·raat Bankası ANGLO EGYPTL\N TEU.'FON. 31%0 na limanlan için yük alacaktır. tanköy ve Rodosa hareket edecektir. 
MAtı. J.tNE . DEN NORSKE MİDDEL· ciTrA ot BARt motöril 7/9 tarihin-

PİRE MARSİLYA ve PİRE BEYRU'l' 7HE MOSS·H'Y7l:HISON ffAVSLIN.JE OSLO de gelerek ayni gün İstanbul, Pire, Na-
Kurulaş tarihi : J888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası.. 
fŞube ve ajan adedi: 262 

Zlnf ve ticari her nevi Banka muameleleri 

PARA BlRtKTlRENLERE 28.800 LİRA 
tKRAMlYE VERECEK 

Ziraat benkasmda kumbaralı ve ihbarsız Warruf heuplarında en u (50) 
Ura.. bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pJAna göre ik

ramiye clatıtılacaktır : 
4 Adet 
4 • 
4 • 

40 • 
100 • 
120 • 
180 • 

LOOO Liralık 
500 
Z50 
100 

50 

'° zo 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

4.000 Lira 
2.000 • 
1.000 
4.000 
5.000 
4.800 
3.200 

• 
• 
• 
• 
• 

HAYFA - İSKENDERİYEYE hat LİNE LİMİ7ED BOSPHORUS m:törü 30 ağustostan poli, Marsilya ve Cenovaya hareket ede-
•CAİRO CİTY • LÜKS VAPURU ile 1 e 101 k d o· N liman cektir. 

Marsilya için Beyrut-Hayfa-lsken- LİVERPOOL - GLASGOV VE 1ıırıy· e a ar ıyep ve orveç - İT ALİA S A Dİ 
hareket tarihleri deriye için hareket t ıçin mal alacaktır.. • • 

tarihleri BR STOL battı (Bu vapur Norveç limanJan için ancak NAVİGAZİONE 
24/ 8/1939 18/8/ 1939 ETRİB vapuru 4 eylo.Ide gelip Llver- 31 ağustosa kadar tahmil edecektir.) VULCANİA motörü Triyesteden 14/ 

7 /9/1939 1/9/1939 pul ve Glasgovdan yük çıkaracak ve BALKİS vapuru 25 eylQ.Jden 28 ey ıa- 9/939 tarihinde hareket edip 28/9/939 
21/ 9/939 15/9/ 939 ayni zamanda Liverpul ve Glasgov için le kadar Dieppe, Dilnkerk ve Norveç li- tarihinde Nevyorkta bulunacaktır. 
GOULANDRİS BROTHERS LTD. mal alacaktır. manian için mal alacaktır. OCEANİA motörU Triyesteden 719/ 

PİRE BOSPHORUS motörU 25 illı: t~ 939 tarihinde hareketle 25/9/ 939 tari-
uNEA HELLASn lsbrandtsen • Moller rinden 28 illı: teşrine kadar Diyep DUn- hinde Boenos Ayreste bulunacaktır. 

Lüks transatlantik vapuru ile Pire Lifte: • Neuyorlı kerk ve Norveç limanlan için yük ala-
Nevyork hattı... HAİFA, lsKENDERIYE • NEV-YORK caktır. ROY ALE NEERLAN 
Pire - Ncvyork seyahat mUddeti U giin PHİLADELPHİA HATI'I D. T. B. T. DAİSE KVMPAHY ASI 
Nevyork - fuan için hususi fiatler.. GERTRUD ağusto nih tin- SZEGED motörU Ağustos ııonlanna UL YSSES vapuru 419 tarihinde 

vapuru s aye d • beki , Tuna I' 1 • . 
Pireden hareket tarihi de gelerek, Hayfa, İskenderlye, Nevyork ogru enıyor. ıman an ıçuı gelerek Rotterdam, Amsterdam, Ham-

~ EylQI 1939 ve Philadelphia için mal alacaktır. mal alacaktır. . . burg llmanlan için yük alarak hareket 
DiKKAT: Hesaplarmdakl paralar bir sene içinde SO liradan aşağı diişmi- Gerek vapurlnrm muvasalAt tarihleri, GUDRUN MAERSK vapuru lO, 12 . DUNA mot".1"11 7 eyl~e doğru bekle- edecektir. . . 

yenlere ikramiye çıktığı takdirde ytlzde 20 fazlasiyle verilecektir. k 1 · lunl hak ruyor .. Tuna lirnanlan ıçin mal alacak- HERMES vapuru 18/ 9 tarihinde ge-gere vapur sırr •. cı ' ı ve nav an - eylOlde gelerek Hayfa. İskenderiye Nev-
Kur'alar senede 4 defa, l Eyl<ıı, l Birinci ldinun, 1 Mart ve 1 Barlran tarih- kında acenta bir teahhllt altına giremtt york ve Philadelphia için mal alacaktır. tır.. !erek Rotterdam, Amsterdam ve Ham-

lerinde çekilecektir. Daha fazla tafsll!t almak için Birinci Ger k . . SERViCE MARİTİME burg limanları için yük alarak hareket 

·------------m!!!----·----um-~· Kordonda 152 numarada aUMDAL. ıs· hnlerie vapurlannl l muhakkınv•salAdat tarihlerı,ta ROVMAİN edecektir. ve nav un an acen a. 1ı Or" Lifti 
umumJ ılenlz ACt"r.talığı Ltcl müracaat bir taahhüt altına . Daha fazla DUROSTOR vapuru 2 eyi Ol de bekle- ,. Ven.t G U!ftt en 

~· 

Juvantin saç boyaları 
JNGILIZ KANZUK eczanesi Uiboratuvarlarında hazırlanan Juvantin saç 

boyalan mu:zır ve zehirli maddelerden tamamen 8ri olup saçlara tabii renk
lerini bahşeder. 

JUV ANTIN saç boyalan 1ıumraI ve siyah olarak iki tabii renk Uzerine ter
tip edilmiştir. Gayet tabii ve 18hit olarak temin edilen renk yık•nm•k, ter
lemek hatta denize gimı.ek sureti;yle de çıkmaz. Eczanelerde ve ıtriyat mata
zalarında arayınız. 

En ciddi ve emniyetli markadır. 

Ege ana ve ilk okulları lzmir 
Türk maarif cemiyeti 

ANA ve iLK 

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

Mansur zade konaimda açılmıştır. 
3 - Ana ilk kısımlar için lizım olan bütün etya hazırlanmıtbr• 

Teclrisat ve terbiye itleri en değerli öğretmenlere tevdi edilmİ§tİr. 
4 - Ana kısma 4,5 ve 6 yatındaki çocuklar alınır. 
5 - tik kısmın birinci ikinci üçüncü ıınıflan nçılmışbr. (Birind 

smıfa 932-933 doğumlular alınır.) Diğer sınıflara naklen veya im
tihnla tnlebe kabul edilir. 

G - Kayt kabul muamelesine f>atlannıııbr. Denlere birinci left'İ· 
ni 'kinci günü baflanacaktır. 

7 - Çocukların okula gelip gitmeleri için de otobüs temin edil-
ın: ' ~ . 

T c!graf A<lreıi : Ege lisesi lmıir. 
Te' f., · 3947. 
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edllmesl rica olunur. tafsilat almak için ~re~AL ve Şsı nlyor. Köstence, Kalas ve Tuna liman- VİKİNGLAND motörU elyevm lima-
Telefon : 4072 Müdüriyet 3120 N 1 tel f ür t dilin · lan için mal alacaktır. rumızda olup Rotterdam, Hamburg ve o. u e ona m acaa e esi 
Telefon : 3171 Aoenta DUROSTOR vapuru 30 eylOlde bek- Skandinavya limanlarına yük alarak ha-nca oıunur. 

BIÇAGI 
Fn seri .sa ~al la rı 

Fuarda 

.,Yener 
ve ~ 

umu~afır 

183 VE 184 Numaralı 
Pavyonu Ziyaret Ediniz 

BAŞTURAK BUyiik Salepçloğlu hanı karşısında.. 

I 
BRISTOL 

Be yoğlunda 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

• 

OSMANiYE 
Sırkecide 
••••••••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelc:isi 
•• 

B. Omer Lütfi Bengü 
d i r 

44 Sene.lik • t~beli idaresile bütün mütterilerine kendisini 
aevdınn14tır •••• 

Otellerinde misafir kalanlar evlerindeki rahati bulurlar .• lıtanbulda 
bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluturlar •.• 

Hususiyetleri çok olan bu otellerin fiyatlan da rekabet kabul etmi· 
eeek derecede ucuzdur ..... 

• 

!eniyor. Köstence, Kalas ve Tuna liman- reket edecektir. 
lan için mal alacaktır. BARDALAND motöril 31/8/ 939 tari-

JOHN~TON' V A'RREN binde gelerek Rotterdam, Hamburg ve 
LINES LTD. Skandinavya limanlan için yük alarak 

İNCEMORE vapuru 27 ağustosta hareket edecektir. 
Burgaz, Varna, Köstence, Sulina ve Ka- BORELAND motörü 13/ 9/939 tari-
las için hareket edecektir. hinde gelerek Rotterdam, Hamburg ve 

Vapurlann hareket tarihleriyle nav- Skandinavya ve Norveç limanlan için 
lunlardakl de~ikliklerden acenta me- yük alarak hareket edecektir. 
suliyet kabul etmez. SAGOLAND motörü 28/ 9/939 tari-

Daha fazla tafsi!At için ATATURK hinde gelerek Rotterdam, Hamburg ve 
caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der Skandinavya limanlan için yük alarak 
Zee ve Şsı. VQpur acentalığma mUraca- hareket edecektir. 
et edilmesi rica olunur. 

TELEFON: 2007/2008 ZEGLVGA POLSKA 
lıumpanyası 

Det F orenede LEV ANT motörü elyevm }jman1m1zda 

olup Anverıı, Danzig ve Gdynia \iınan-

Da m ps k İ bs • Selskab 1arı ıçın yük alarak hareket edecektir. 

--tr- SERVİCE MARfTtMB 
COPENHAGEN Roıımafn Kumpanyası 

ON BEŞ GÜNDE BİR MUNTAZAM PELEŞ vapuru 1 Eylo.I 939 tarihinde 
SERVİSLER beklerunelı;te olup Malta, Cenova ...e 

.. .,...,.,0 ., 0 """""0 "AM ANI Marsilya limanl&rına yük alarak hare-
~ .. .....,,.. DVAAODU • D - ı.. ed ktlr et ece .. 

l'ılABKA. BALTIK. sKANDlNAvtA Hollanda Auastııraıya 
S/ s. ALGARVE Ağmtosun eon ffaftl 

haftasmda yük alacaktır. SPRİNGFONTEİN vapuru 30/ 9/939 
TUNİS motörü EylQIUn birinci hafta- tarihinde aAvusturalya ve Yeni Zelan-

sında yük alacaktır. da limanlan için yük alarak hareket 
SİCİLİEN motörü Eylftllln ilçllncll edecektir. 

haftasında yük alacaktır. N O T : 
BROHOLM motörü ilkteşrinin birin- İlandald hareket tarihleri ile navlun-

ci haftasında yük alacaktır. lardakl değişikliklerden dolayı acenta-
Fazla tafsUAt için Fevzi paşa bulvann- mız mesuliyet kabul etmez. Daha fazla 

da No. 7 (Osmanlı Bankıısa ittisalinde) tt.fsl!At için İKİNCİ KORDONDA FRA
t J. NAHUM acenteliğine müracaat TELLİ SPERCO vapur acentasına mO-
edilmesi.. racaat edilmesi rica olunur. 

TELEFON : 3304 TELEFON : 2004./2005 

1 He.-kese lı İihassa muhterem 
Hatav ı ılara müjde 

1 - fzmir Basmahanede 1296 aayılı Dibek aokaimda HATAY 
OTEU namile maruf ve rağbet ııöriicii bir Otel Yiicuda getirilmiftir. 

2 - Mezkiır otelin mobilyalan tamamen yeni olmakla bera 
Alaturka ve Alafranga denen bir hamamı mevcuttur. 

3 - içerisinde muhtelif o.kar au ve havuzlan Ye bahçeleri havidir. 
4 - Temizlik ve emniyet hususunda tam mi.naaile bu otelimizde 

iıtirahatinizi temin edeceğiniz tüpbeaizdir. Tqrif buyuran muhterem 
misaFırlerimiz otelimizin her bir buıusah hakkında memnun kalacak 
larını ilin eyleriz. 

5 - Tahh icanmda bulunan yine 1296 aayı)ı sokakta 36 sayılı 
TAN OTEU ile 45 sayılı ŞARK OTEU'ncle de ayni tqkilit 
mevcuttur ... 

H. 3 

Çamaltı 
den: 

Basmahane 1296 yılı Dibek Sokaiıncla 
Tan ve Şark otelleri müsteciri ve HATAY 
oteli ahibi Beıir Korkut.. 

1 - 10 (1696) 

tuzlası müdürlüğün-

Tuz 11yınna ifi bir Eylul tarihinde ba§hyacaktır. İ§ kötürii olup 
geçmİ§ senelerin yevmiye tutan 150 - 225 kurut arasındadır. it isti
yenlerin bu tarihten evvel Tuzlaya müracaatlan. 

22, 24, 27 3086 (1747) 
·~-~-~~-
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Korkunç Harp ha ası gittikçHat.l 
bir kuvvetle esme te devam ediyor 
Sovyet - Alman paktında Polonya ve Baltık devletlerinin taksimi mi var? 

AlmanlaT Çekoslovakyayı böyle i§gal ctmişleTdi Polonyanın Gdinya limanından dört muhtelif manzara 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - PRAGIN HARiÇLE MüNASEBATI j termiştir. Beş Alman çocuğunun tevkif zaran iman kıtaları şimdi saniyeden sa· 

edildiği haberleri resmen tekzip edili- niyeye harekete hazır vaziyettedirler· paktın gizlice istihdaf ettiği hedefler KEStLDt 
gibi bahsediyorlar. Zür:ih 26 (Ö.R) - Pragda Alman as- yor. Hollanda hududunda hudut :ınuııabı" 

Bu haberler doğru olmasa bile, arbk kerleri Çek Çetcka ajansının merkezini 
Rusyanın Lehistana karşı hayırhah bir basarak hazır bulunan ecnebi muhabir
bitaraflığı imkılnı mil olmuştur. lere yerlerinde durmalarını emretmişler 

Fakat iyi dilşünülürse, Rus - Alman ve çok sıkı taharriyat yapmışlardır. 
paktından ziyade bu paktın Alman ga- Prag şehrinin hariçle muhavereleri ke

1 1 ·~1.>t" Bu sabah Almanlar Klarna ve Beketle lan yerine askeri kıtalar yer eşmt:r 
hudut karakollarına mitralyözle ateş et- <lir •. Almanya tarafından hududa do~ 
mişler, sonra çekilmişlerdir. Zayiat yok- giden yollar demir tel şebekeleri ve 
tur. Slovakya hududunda diğer bir Leh ğer engellerle kapablmıştır. Bazı Jll1_11: 
hudut karakoluna hücum edilmiştir. iki takalarda huduttan geçmek menedih]liŞ 

tetelerinde uyandırdığı ilhamlı tefsirler silmi§tir. 
daha milhimdir. Paktın imzasiyle bera- JAPONLAR DA ALMANYADAN AY-

Alman yaralanmıştır. tir .. 

bcr Danzigde Förster devlet riyasetine RILIYORLAR 
Bcrlin 26 (Ö.R) - Almanyadaki Ja

Danrig 26 ( ö.R) - cŞlzvig Holş

tayn> Alman mektep kruvazörü gemici
leri tarafından bir geçid Tesmi yapıla

caktır. 

Alman ticaret vapurlarına bulundıılt" 
ları Alman limanlarından hareket etJil~ 
mek emri verilmiştir. Hariçteki v~p\11" 
lara derhal Almanyaya dönmeleri ve'Je. 
bitaraf limanlara iltica etmeleri emri ,·e-
rilmiştir. Bir çok vapurlar İspanyol li• 
manlarına sığınmışlardır. il 

geçirilmiş ve Alman gazeteleri yalan ha-
pon tebaaları, bilhassa kadın ve çocuk

bcrlere müstenit mütearriz neşriyata 
lar trenle memleketi tcrkcdiyorlar. 

bnşlıyarak hudut hadiselerini, giıyn Le- HtTLER VE ALMAN BAŞKUMAN-
hlstanda Alman tebanlanna fena mua- DANININ NUTUKLARI GERl KALDI 

Londra, 26 (Ö.R) - Fransa hükilıne
ti İtalyanların Fransaya girmelerini me
netmiştir .. İtalyan hükümeti de bilmu
kabele İtalyanların memleketi tcrketme
lerini meneden bir emirname neşretmiş

tir .. 

mele yapıldığını dillerine dolamışlardır. 
Bu gnzeteler Lehistanın vaziyetinin nev
mit olduğunu göstermeğe çalışarak bu 
devleti kurtarmağa imkan olmadığına 

göre onu kendi haline bırakmanın mü
reccah olduğuna İngiltere ve Fransayı 
iknn etmek istemişlerdir. 
Fnkat Alman matbuatının karşı tarafın 

maneviyatını kırmağa matuf olan bu 
teşebbüsü tamamiyle aklın kalmıştır .. 
Alman gazeteleri Sovyet Rusya ile paktı 
daha imzasından evvel istismar ettikle
rinden bunun manevi tesiri bugün kırıl
mıştır. İngiliz - Leh mütekabil muave
net paktı ise hakiki bir ittifak muahe
desi mahiyetinde olup Alman - Sovyet 
paktından çok daha müesskdir. Esasen 
Almanya dünkü dostlarını da sukutu ha
yale uğratmıştır. İspanyollar, Portekiz
liler, Macarlar ve Japonlar anti komin
tern paktına Almanya tarafından sü
rüklenmekle aldatılnuş olduklarını an
lıyor ve hakikl manevi kuvvetlerin han
gi tarafta olduğunu bugün nihayet his
sediyorlar .. 
ALMANYA üZERtNDE TAYYARE 

UÇUŞLARI YASAK ED1LD1 
Berlin 26 (Ö.R) - Almanya üzerin

den biltün ecnebi ve Alman tayyarele
rinin uçuşu derhal menedilmiştir. Ynlruz 
askeri ve resmi tayyarelerle Alman şe
hirleri arasında hava postalarına tahsis 
edilen tayyareler bu emirden müstes
nadır. Hariçle bütün tayyare seferleri 
kesilmiştir. Sadece Isveçle hava hattı 
faaliyetini muhafaza etmiştir. 

MUSSOLtNtN MüŞA VERELER1 
Roma 26 (ö.R) - Başvekil B. Musso

lini hariciye nazırı kont Cianoyu kabul 
etmiş, sonra kara, hava ve deniz erkanı 
harbiye reisleriyle müsellah kuvvetlerin 
hazırlık vaziyeti hakkında görüşmüştür. 
Italyada benzin fiati birdenbire 3 liret 
42 santimden 5 lirete fırlamıştır. 

POLONY ADA 1HT1KAR MI 
BAŞLADI? 

Varşova 26 ö.R) - Leh hükümeti bir 
çok tacirleri ihtikfır ve havayici zaruri
ye füıtlerini artırmak iUıamiyle tecrid 
kamplarına göndermiştir. Polonyada bu
lunan Alman tebaalarının ekserisi Al
manyaya hareket etmişlerdir. 

DANZtGLE MÜNAKALE KES1LD1 
Berlin 26 (ö.R) - D.N.B. ajansı tara

fından bildirildiğine göre bugün öğle· 
denberi Danzig ile bütün deniz münaka
latı kesilmiştir. Danzig ile şarki Prliı:
ya arasında hava münakalatı geçen gc
ccdenberi kesilmiş bulunuyor. 
FRANSADA KOMÜNİST GAZETE-

LER! KAPATILDI 
Paris 26 (ö.R) - Dahiliye nazın ko

münist cHumanite> ve cSöuar> gazete
lerini tatil etmiştir. Bu gazeteler Alman
Sovyet ademi taarruz paktını sulha bü
yük bir hizmet diye alkışlamışlardı. 

Bcrlin 26 (Ö.R) - Alman radyosu, 
kara kuvvetleri başkumandanı general 
Braşiç tarafından bu akşam radyoda 

l 
söyliyeccği bildirilen nutkun söylcnmi- j 
yeceğini haber veriyor. Tanenberg mu-

1 
harebesiniıtJ25 inci yıldönümü münase
betiyle B. Hitler tarafından TanenbE>rg
te söylcne~k nutuktan da vazgeçilmiş
tir. Bu münasebetle yapılacak nümayi~
Ier terkplunmuştur. 

BELÇİKA KABtNEStNDE 
Brüksel 26 (ö.R) - Başvekil kabine· 

nin fevkalade içtimaında seferberlik va
ziyetini ilfın eden bir emirnameyi tasdik 
ettirmiştir. Proje krala harp halinde 
memleketin emniyeti ve arazisinin mü
dafaası namına lüzumlu göreceği bütün 
tedbirleri almak salahiyetini vermekte
dir. Fakat şimdilik, şimdiye kadar Alman 
ihtiyat tedbirlerinden fazlasına lüzum 
görülmemiştir. 

BERLINDE OTOMOBIL VE 
A TL.ARA V AZ" IYED 
DEVAM EDiYOR: 
Berlin 26 (AA) - Otomobil ve at-

ların askeri makamatça müsaderesi de~ 
vam etmektedir. Yine ciheti askeriyenin 
ermiyle benzin istasyonları husu!Iİ oto
mobillere artık benzin aatmamaktadır. 

Almanyadaki bütün benzin stoklarına el 
koyulmuştur. 

POLONY ADA BiR BUÇUK 
MiL YON ASKER SiLAH 
ALTINDA: 

BELÇİKA VE HOLLANDANIN 
VAZlYETLERİ 

Londra, 26 (Ö.R) - Almanyanın Bel
çika ve Hollanda sefirleri bu memleket
lerin hükiimdarları tarafından kabul 
edilmiştir. Alman sefiri kral Lcopolda, 
Belçikanın harpte sıkı bir bitaraflık mu
hafaza ettiği milddetçe, Almanyanın 

Belçika hudutlarına riayet edeceğini bil
dirmiştir. 

Uhi sefiri de kraliçe Vilhelmine Al
manyanın asla Hollandanın tamamiyeti
ne tecavüz etmiyeceğini temin etmiştir .. 

POLONY ADA YENİDEN SİLAH 
ALTL."liA ALINANLAR 
Varşova, 26 (Ö.R) - Yeni sınıflar si

lah altına çağırılınıştır. skcri kafileler 
mütemadiyen Varşovadan geçiyor .. Ha
va hücumlarına karşı ihtiyat tedbirleri 
alınmıştır. 

Polonya hududuıuı giden Ahnan askerleri 

ALMANY ADAKİ ASKERİ 
llAZIRUKLAR 
Berlin, 26 (Ö.R) - Askeri hazırlık-

dini de muhafaza ediyorlar. lspanyol ga
zetelerine de reisicümhur Ruzveltin sulh 
lehindeki müdahalesini oldukça tehalük
le karşılamışlardır. 

ALMANY ADA ALKOL 
SATlLMIYACAK: 

vekil Telekinin riyasetinde toplanarak 
lar bütün gece devam etmiştir. 40 - 50 

beynelmilel vaziyeti tetkik etmişlerdir.. k d ki el d ·ıııh lt 
yaşına a ar ms er e sı .. a ına 

Müzakere üç saat sürmüştür. alın ihti t] d d M"" iht an ya ar arasın a ır.. un e 
Var§ova 26 (ö.R) - Yukarı Silez- hemen hemen bütün ihtiyatlar silah al

yada Almanların bir çok tahrikleri gö- tındadır .. 

rülmüştür. Alman akalliyetine ait Fol- Bugün öğleden beri ordu ihtiyaçlan 
Berlin 26 (ö.R) -Almanyada alkol kişe Bund binasile Alman mektep bina- haricinde benzin mübayaası menedil-

satışları menedilmiştir. şahs f 
larında ve Katoviçte bir Alman hastane- miştir.. Hususi iyetler ancak ev-

BEYNELMILEL ECZACILIK 
sinde infilakler olmuştur. Tahkikat bu kalAde müsaade ile benzin tedarik ede

KONGRESI TEHiR EDiLDt: 
infilaklerin tahrik eseri olduğunu gös· bilirler. Münihten alınan haberlere na-

Yarından itibaren şimendifer sc•[I 
seferleri tahdit edilecek, bir çok trell 
servisleri ilga olunacaktır. .. 

Londra, 26 (Ö.R) - Fransada Jllil. 

him mikdarcla ihtiyatlar silah altına ~
ğırılmıştır. İhtiyat kuvvetlerinden JJlil• 

rekkep kafileler müteaddit trenlerle 
Paristen hareket etmektedir. 

Faris, 26 (Ö.R) - Fransada kafi .ıni~· 
dar<la benzin olduğu bildirilerek ahali• 
ye lüzumsuz benzin mtibayaatı yap.ın~· 
ması tavsiye edilmiş, zira satışlara bıÇ 
bir tahdidat konulmıyacağı ilan edil· 
miştir .. 

Faris, 26 (Ö.R) - Başvekil B. pa)a· 

diye, hariciye genel sekreteri B. A}ekS
1 

Leze ve hariciye nazın Bonne saat 13 e 
kadar vaziyeti tetkik etmişlerdir.. J3tl: 
nu müteakip başvekil Amerika sefiriJll 
kabul etmiştir. Hariciye nazın ise Ame
rika ve Lehistan sefirleriyle ayan ,.e 
mebusan hariciye komisyonları reisleri· 
ni kabul etmiştir. 
llİTLER - l\IUSSOLİNİ TELEFO~ 
MUIIAVERELERİ 
Roma, 26 (Ö.R) - Stefani ajansı bil• 

diriyor : B. Mussolini saat 15 te Alınaı1" 
ya sefirini kabul etmiş ve sefir B. JJi~· 
lerin telefonla gönderdiği bir ıne~l: 
kendisine tevdi etmiştir. B. MUSSoJjJ\ 
buna derhal cevap vermiş ve cevap ge
fir tarafından B. Bitlere bildiriimiştlt· .. 
Ak D.. Alnı fi . .ft.n1le 

şam uçe anya se rı vası ...... -
B. Bitlerin ikinci bir telefon mesajııı1 
almıştır. Kont Ciano her iki muıakaU' 
hazır bulunmuştur. 

Varşova 26 (AA) - Bugün bütün 
Polonya harp hazırlıklarile meşguldür. 
Seferber edilen kuvvetlerin yekGnu bir 
buçuk milyon tahmin edilmektedir. Bü
tün otomobiller ve atlar müsadere edil
nıiıttir. Kıtaat hudutlara sevkolunmakta· 
dır. 

ALMANY ADA TRENLER 
TAHDiT EDiLDi: 

Berlin 26 (ö.R) - 27-31 Ağustos 
arasında yapılacak olan beynelmilel ec
zacılık kongresi talik edilmiştir. Tertip 
komitesi beynelmilel vaziyet sebebile 
bu kararı vermiştir. lngilterenin cevabı 

Berlin 26 (AA) - Alman demiryol-
NAZI ŞEFLERi BERLINDE 
TOPLANIYOR: 

lan askeri olmıyan trenlerin sayısını as· Berlin 26 ( ö.R) - Vaziyetteki bü-
gari hadde indirmiştir. yük gerginlik sebebile Nasyonal sosyalist 

TANENBERG ŞENLiKLERi partisine mensup bir çok şahsiyetler Ber-
GERI KALDI: line gelmi§tir. Partinin ~ehir ve vilayet 
Berlin 26 (ö.R) - D. N. B. ajansı mümessilleri ve Rayştng mebuıılan Ber-

<Jiyasi vaziyet sebebile Tancnberg şenlik- linde hükümetin emrine amadedirler. 
lerinden sarfınazar dildiğini bildiriyor. Bununla beraber Rantagın toplanacağı 

Gece yarısı toplanacak olan nazırlar 
komitesinde hazırlanacak 

INGILIZ TlCARET GEMiLERi hakkında hariçde çıkarılan haber tekzip ı 
LiMANLARINDAN ÇIKMIYACAK: edilmiştir. 

sabah tekrar toplandı 
·· t a1tı 

lngiliz kabinesi bu 
Londra 26 (ö.R) - Ticaret nezareti POLONYANIN PARIS SEFARE- Londm, 26 (Ö.R) - Kabinenin içti- dikine arzedilecektir. Akşamki kabine Londrn, 26 (0.R) - Kabine saa 

a7)!1· 
kendi müsaadesi olmadıkça lngiliz va- TiNiN BiR iZAHI: maı iki saat 25 dakika sürerek 20.55 te içtimaıncln Sir Nevi! Henderson 
purlarının satılmasını vcyn bağlı olduk- Paris 26 (ö.R) - Lehistanın ne şnrt- nihayet bulmuştur. Kabine yarın sabah bulunmuştur. 

hazır buçukta toplanmıştır. Hariciye n ilJl 
Berlin sefiri Sir Nevil Henderson c1 le• 

lnrı limanların hnricine naklini menet· lnrla Danzig hakkında müzakereye gİri· yeniden toplanacaktır.. Londra resmi 
mİ!ltir. şebileccği hakkında bir sabah gazetesi mahfclleri bu n~~ kabinenin içtimaı Londra, 26 (Ö.R) - İngiliz resmi mah-

RUZVEL TIN MESAJINI iT AL YAN tarnfından Paris Leh diplomatik mahfil· hakk d b k h t f . de ·çı· folleri, İngiliz sefiri B. Nevi! Henderson 
ın a u a ·şam er e sır n ı ı- il Ş .. 1 H"tl da d.. "ı..~"-GAZETELERt TEHALOKLE lerine atfedilen izahat Polonya sefaret· . . . e anso ye ı er ara~n un ~,.-

KARŞILADILAR: hancsince tekzip edilmiş ve kimseye ken· nap ederek sadece şunu bıldırıyorlar :. ki görüşmenin mahiyeti hakkında bu 

R 26 (ö R) U • . . d" .. .. 1 k l"h" . .1 Gece yarısı nazırların mahdut konu- ı..-h Lo d a gazetelerın· den b·ırı· tara oma . - mumı vazıyetın ı namına soz soy eme sa a ıyetı ven - SaUü n r < -

her zamandan daha vahim olduğunu 1 mediği tasrih olunmuştur. tesi içtima edecektir. Bu içtimada bay fmdan Berlinden alınarak neşredilen 
kabul etmekle beraber Italyan gazeteleri 1 MACAR KABl~F..SİNİN İÇTİMAI Hitlere yapılacak teb~ğin. ı:slağı hazır- ha~rin esassız olduğunu beyan etmek-
şimdiki buhranın aulh içinde halli ümi- Bııilnpcc;te, 26 (0.R) - Nazırlar baş- lanacak ve yarın kabıne ıçtimaının tas- tedirler. 
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nkşam şansölye Hitlerle mülakatı htı 
kında izahat vermiştir. . . ,·c 

Sir Nevil Hcndersonla başvekıl dört 
hariciye nazırı arasında mülakat ,, nl 

f. ı{.t .. 
saat sürmüş, bunu müteakip sc ır b ,, 

S f in a. 
tnrafındnn kabul edilmiştir. e ır bll. 
Hitlcrle ınumaileyhin talebiyle vuk~·tıl· 
lan ve bir saat bir çeyrek süren ::1ur. 
katı hakkında hiç bir haber sızınaıu"S- ~ 


