
44 • 1 BULVAR! IZMl • 44 
imtiyaz ıahibi: ŞEVKET BiLGiN 

Başmuharrir ve umum! neşriyat mUdürU: 

HAKKJ OCAKOCLU 
A 8 O N E Ş E R A-pr-l -

OEY AM MUDDı:Tl 'nirk.iye için Hariç lç1ıı 
SıFAllls. ...... ..... 1400 2tOO 
Alh GtMc ••••.•••••••••• 750 ısso 
Günii ıeçmit nüabalar (25) lrul'\lftur. 1 T E L E F O N : 2697 

Uia miinderecatmdan ıazetemiz meauliyet kabul etmez. 
5 Ti 

• Fuarımızı 
9 Günde 

237.752 kişi gcz~i 

-------' Telli A.. Matl.umda Be·b 11&. 
--------

Cemberlaynın azimkAr nutku 
"lngiltere, karar almakta yavaştır. Fakat bir 
kere karar verince ondankılkadar ayrılmaz,, · 

Hitler cevabını Londraya gönderdi 
Avam Kamarasında tarihi celse 

Hll LER lngiltere ile tam· ve devamlı bir antant 
kabil olduğuna kanidir FAKAT Almanyanın 
Polonyaya ait istekleri acele yerine getirilmelidir. 

Avam kamanın ôaünda bekle§en halk kalabalığı 

INGIL TERE Beynelmilel ihtilifların sulh yolu ile 
halledilebileceğine kanidir FAKAT her şef 

30Ağustos 
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Heybetli ve ltuvoetli 
Bir T irki )'e yarattı 

- ü -
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Dünyanın günden güne daha de
rin karanhklar için«- gömüldüğü bir 
zamanda yaııyoruz. Haftalardanberi 
en had ,eklini alan hadiseler, sinirle
rine en fazla hakim olanları bile bü
yük endi,elere ıevkedecek mahiyet
tedir. Zira yüz milyonlarca insanın 
hayatı, mukadderatı ıu geçirdiğimiz 
saatlerde, hattl şu satırları okuduğu
muz dakikaJarda alınan veya alın
mak üzere olan kararlara bağlıdır. 
Bu derece vahim anlarda. istikbale 
lal'ıılmaz bir güvenle bakmak cesa
retini nefsinde bulan bir millet var
aa, şüphe edilemez ki o da T O R K 
milletidir. Biz sapından koparak rüz
garlann sevkine tabi olan bir yaprak 
gibi nereye sürükleneceğini, ne ola
cağını, istikbalin kendine neler ha-

Polonya ile anlaşmağa bağlıdır 
Çemb:rlayn , -

vazıyet vahimdir, delil, 
bahran en had devreye 
8iftniltlr.. BaflllUZ öze. 
rinde bir lelAket dolap· 
yor, n lellket bllRÜI' 
aha az deillcllr-

-*-Londn 29 (ö.R)- Aftln bnuır ... ı 
bugün öileden ıonra ... , 14,20 de top
lanmıfbr. Bqvekil Çemberlayn avam 
kamaruına 1ıirerken hlr.raretle allotlan· 
mııtır. Tribnnler bqtan bata dolu idi. 
Kamarada en fevkalade aönlerin havaaı 
blkim bulunuyordu. 
Baıvekll ıkUrsilye gelerek heyecanla ve 

aabırsızhkla beklenen nutkunu söylemiş-
tir. Geçen pazarteıi gününden beri va
ziyette hiç bir değişi.klik olmadığını söy-

lemek euretile ıöze baıtlamıt ve ıunları 

IÖylemİ§tİr: 

c O gün ıöylediiim gibi batımwn üze-

Londrada ba§vekdlete getirilen rinde bir f el&ket dolaııyor. Bugün bu 

Piy::;~ızd;d:~;~::luk 30 Ağustos 
• .,._ ... -.M!'WI __ ., 

Türkün ve 
Ordusunun 

zırladığını bilmiyen bahtsız millet- s k d • ı k JI 
lerden değiliz. Tarihin seyrini değiş- ev e I ece ma arı yükleyecek 

uğramadılar 
Büyük Zafer Bayramıdır tirerek ona iıtik.amet veren bir millet ı ı · 

11fatiyle istikbale korkusuz bakmak- vapur ar ımanımıza 
tayız. --~ -----------

ihanetlere, ıuik.aadlara, caniyane lngı·ıı·z pı·yasala
tasaddilere uğradığımız yıllar oldu. Manisa Aziz vatanımızın yer yer istilaya uğ· d •• • 
radığını gördük. Musibetlerin envaı rın a UZÜm Ve 10• 
ile karşılaştık. Fakat yeis nedir bil~ 1 2 1 Mıntakaıında ü.züm 
medik. Bütün bir cihanın hayatımız- Cİr fiat arı Şİ İn 
dan ümidini kestiği zamanda. mille- yu·· kseldı·. 
tiıniz, cevherinde mevcut olan tüken-
mez yaşamak azmile, eşsiz kahra- _. _ 
manlıkla zaferlerin en harikalısını Siyasi vaziyetin cihan piyasalannda 
kazandı. Hürriyet ve istiklalinin ebe- uyandırdığı endişeli durum, piyasamız
di olduğunu iıbat etti. da da tesir yapmaktan hali kalmamıştır. 

Bu mesud hakikati dünyaya ilan İptida! maddeler fiatlerinde de cumar& 

f 
. b .. tesi günilnden beri yUkselme müşahede 

eden şaheser za crın ugun on ye- olunmaktadır. Harp sanayiinde kullanı-
dinci yıldönümünii kutluyoruz. lan belli başlı 22 madde fiatleri bir haf. 

30 AöUSTOS yalnız istiklal sa- ta evvelisine nisbetle yüzde yUz nisbet
vaıının nihai zaferi olmakla kalmaz. le yüksektir. 
O yepyeni bir TORKIYE yaratınıt- Yükseliş hububat ve diğer yiyecek 
br. Biz bu zaferle hem kaybettikleri- maddele~e de sirayet eylemiştir .. D~ 

• . k d k H d b .. k'" Londra pıyasasmda UzUm mahsulUmuz 
mızı urtar ı . em e ugun u iki şilin artmıştır. Londradan İzmir tüc-
ltuvvetli ve şerefli TORKIYE'nin carlanna diln müsait teklifler yapılmış, 
temellerini attık. ancak vaziyet dolayısiyle 1§ hnkAnlan 

30 AöUSTOS zaferinde zorbalı- pek mahdut bir kısma inhisar eylem.it-

- SONU Z lNct SAHiFEDE - tirÜverpul piyasulnda da TUrk bıcir-

•• 
Od emiş 

Mıntakaıında incir 
Mahsulü ıslandı 
Dün akşam incir ve üzüm bölple

rinden hmire abeden haberler en
dişe uyandıracak mahiyette idi.. Bir 
kısım mahsulün mühim milQ'asta 
zarar gördUiü anlaşılmaktadır. 
EvveW ıttn öileden soma ve dün 

Ödemi§ mmtaka1JD8 mühim mikyu
ta yaimur diiprek incir mahaulil IS• 

lanmqtJr. Dön alqam ~ al
dıiıma mal6mata ıöre ' IDeir
leriaia saran pek lrilyilkttlr- Ancak 
anr nlabeti hentls tayin edileme-

- SONU 2 iNCI SAYFADA-

17 Sene evvel bugün Dumlupınar 
eşsiz bir zafere beşik olmuştu 

Bugün Cümhuriyet meydanında bir geç1t resmi yapılacak 
Qaıboiluk meydan aavaıının zaferle neticelendiii tarihi aü

nün yıldönümü, bugün büyiik törenle kutlulanacaktır. Bu sabah 
tehir bayraklarla ıüalenecek ve lzmirde bir ordu sünü yap.na

mımızdır. Bu payram bir h8fta devanı 
edecektir. Izmir tüccar ve esnafı bu
günkü kazançlarının tan}ammı hava 

caktır. * kuvvcUcriınize ha.sredeceklerdir. Hav~ 

Bu sabah aaat 8 ~9 arasında ordu onu takiben komutan, meydam doldura- cılık bayramı bir hafta devam edecektlr-
evinde komutan W:Umdan ordunun, vi- cak halkımız önilnde birer nutuk ~öy- Bugün Izmir müstahkem mevki kıtla 
liyet ve belediye erkiniyle, cemiyet liyeceklerdir. ve garnizonlarmda ordu şenlikleri v~ 
milmessillerinln tebrikleri kabul oluna- GEÇID R&SMI dır. Gece kahraman erlerimiz tarafından 
caktır. CUmhuriyet meydanında tribilnler ha- fener alayı tertip edilecek , gece 21,30 da 

Kıtalar aaat dokuz buçukta cümhuri- zırlanmıştır. Merasim ve geçid resmi da ordu evinde mükellef bir balo verU. 
yet meydanmda mevki alacaklardır. Va- tribUnlerden aeyredilecektir. Geçld res- cektir. 
li ve komutan Cilmhuriyet meydanında mine iştirik edecek kahraman birlikle- Bugilnkü törene hava lwvvetlerlmta 
ordu birliklerini teftit edeceklerdir. rlmlzin meraslnı geçişlerini hazırlamak ıeniş mikyasta i§tirlk edeceklerdir. 

Zafer ve ~are bayramı teret ne için daha pmdlden h•Dmnızda bü.yilk bir Zafer bayramı münasebetiyle kahrt-
7111>ılacak bUyU.k ukeri ıeçid .reemin- heyecan mevcuttur. man ordumuzun terfi listesi gelmişth. 

~i:~~llo...ollt ....... 

.. lililiı. 



- SARIFE2 

lzmir Mebuslarının teınasları 

Esnaf ve işçiler birliğ 
bir hasbihal yapı)"'-&Jlı 

•• 

d 

Od em işte tütün müstahsiline yüzde 
yüz faizi~ para vere le var 

z, ı •· nebusiaı·; b r a.-2cıa 

Izmir mebuslannın bu devrede nıın- te:receklerdir. Bu toplantıyı müteakip 
takamızda yaptıkları temaslar halkımız Izmir mebusları şerefine bir öğle riya

Uzerinda gayet eyi bir tesir yapmlJ, hal- feti verilmiştir. 
kın umumt ve hususi olarak dilek ve ih- Mebuslar öğleden sonra Izmirin civar 
tiyaçlan tesbit edilmiştir. köylerine giderek halkla ve köylülerle 

Izınir mebusları bu dilekleri alakadar görüşmüşler, iktısadl ve içtimai durum
müımı ve daireler nezdinde takip et- !arını tetkik eylemişlerdir. 
mektedirler. Mektep ve yol ihtiyaçlarına ödemi!;, Tire ve Bayındıra giden bir 
ait olan dilekler vilayet nozdinde takip kısım Iznıir mebusları çok şayanı dikkat 
olunmaktadır. Sıhhi ihtiyaçlar derhal müracaatlerle karşılaşmışlardır. öde
yerine getirilmiştir. miş mmtakasmda tütün ekicilerine bazı 

Izmir mebuaları dün C.H.P. esnaf ve eşhas tarafından yüzde yüz ve hatta da
lfçiler bitliltleri merkezinde çolı: mühim ha fazla fu.lıle para ikraz olunduğu g~ 
bir ha..b;halde bulunmuşlardır. Bu top- rülmüştiir. 
lantıya Iznıir mebuslanndan başka vali, Yine ödemiş tütüncüluinin bir dile
belediye reisi, parti müfettişi, esnaf ve ğinde, inhis:ırlar idares~nin bu mıntaka
işçi birlikleri idare heyeti azaları, hoyet da geçen se'le, JSkarfa olarak aynlma.oı 
m!imessilleri işlirlk etmi~lerılir. ltızımgelen tütünlerin in.hisarlar idnre-

Son seneler içinde ciddi surette z5aİa since !'atın alınarak işl,..tildiği anlaş1l
uğrıyan bu müessesenin takviyesi ve ya- mL~tır. Mrbusbr hu noktayı alakadar 
ıatılma"1 hususunda ban mühim karar- makama arzederek yakılm~sı ioap eden 
!ar alınm~hr. Alakadar makamlar ve ıskartaların rekolte üzerinde tesir yap
Izmir mebuslan bu sahada faaliyet gös- mamasının teminini isüyecoklerdir. 

Mebuslarımız Avcılar 
cemivetini zivaret ett• 

YENlASIR • JO Anstos C!r$8mba 1939 _ 

ER ERi 
:··.........,.-...... , •• 41~:vt ..... •••··~·· •.••••• 

non 
Diyor ki . Amerikalıların bazı di-

·Ya.5amaL lrudretindiı hiç bir ek-~ leklerı• y erın• e getır• •ıecek 
• siklik ve plik kabul etıni:l"'f1 '.lüıık: 

'fü Ün Nefistir a 

30Ağustos 
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Heybetli ve kuvvetli 
Bir Tür ki ye yarattı 

• 

Ba zaferle;. şalle.reriıd 
yaratan çelflı ordıunıı· 
zaherzaman 
güvenebiliriz ... 

--{-
ŞEVKET eıt.GIN 

E milleti; .ıbette uçmak yamşuıdiı diı E 
: üstte liubmımlarclaıı liiı:i olm:lğıı ıığ·: - &ıŞ'l!AıtAFI l l 4.HİFEDS: -
E raşttlllk · liolmey.acalttıı: • E t Ü - B "va f iia karşı bir ayalHıuımaı biı: hınaalış : ** : p .r as D J - ~ vardır. Su on yedi yıl içinde büyük 
~ •'Iilrklwı;ww, b4,-ük ıı;.;_ uı..au,.!. ayı ı:a.P .• ım...,.,l IDUL4-~mel..ll"r mu.v-"-'--yetler kazanan mı·11·ı poli· 
: lıa\'anın en"jn düny:ısiyle taınııtınp: ~-:.' """' u~ ~ aı:.ıa.ı<.ı. 
: alıştımcak b " te,eb!;ü5 olarak alkış·: tikamızın her safhasında bunu g<;r-
: lam ız:• : Ymi yıl t1itün mahsul ti kemale er- Teşrin tarihinde açılnuısı icap eyleme mek kabildir. Bizim. yabancı tolıak· 
E tt ~ ıni§lı.-. Tü •• in mınt:ıkdSllllll muhtelif yel!' !ı!dir. Ancak malısO.l bu sene daha erken l<ümünden, z<>nhalıitan:ı nemetirrıiı 
: •M!Jlo!lcr ; •jn nmıa!: frlimtı ha- ltıinde ın:ıhsulün dizi, kurutma ve di~~r kemale gelmiş, hazırlıklar daha evvel İstiklal savaşile haşliı.r. l'fıı~R:uman.·. 
~ yati ihtiyn<:lardand1r. u('~t miira. ... k 
: d~lesi ya,;anııık miicadelesinıfcu biri i~IW:.:nc devam olunm.aktadır. Bu sene yapılmıştır. Bu itibarla piyasanın ilk dan harbının büyük galibi, bugün U 

:eııın~... lımıııl:ır. müs:ıid filı.tii:i için. be:c türlü ha- Teşrin ayının son haftasında açılması Türkiyenin haliki AT ATORK bu 
;_ ..._._ --'" !ar d dah l biıı zaruret olarak göııülıne1."!edir. Bu h"- husustaki hassasi_-uırtimiııi deriııdİll' 
_ }il("}'{ '.'...u:.Ll.I~ , gc;.~n !;::ne en · a cvve , ya... ....,.... '4 

: •!Iavadn U<;T.ıok nıo:;~lcsi smırda ni ilk Teşrin ~yı sonunda ikmal cdilmi' sunta daha şimdiden ticaret Vekaletin9' derine ~!emiştir. Oc.un ebediıyet.IJ1Jl• 
: yeni çosid'n heyceonı l!udud•.L'l:fan olaoaktır. müracaat vaki olmuştur. verasından yükselen sesi, gençliğe 
: lı ~ok ekl.u. ~ılilletl= Yt!!' yiiriin· T Geçen hnfta Izmirde Ticaret vekili- hitabı daima kulaklarımızdadır· 
: dc-!;:i yollarda göriil:ıı bii!ün i ·leıi ürk ve ecnebi tüıün kumpanyalnrı _ı .. 
:l:a\''1. yoll:ır:nda cıa ba armalı: idd '.ıv • .le inhi;;arliır idaresinin eksperleri mah- miz B. Cc,mi Erçinle temaslar yapan ATATORK sevgisile,. a..lııııya<:'"" 
=~dirllır .. • ' : !lU mın!al larında fütün vaziyetini tltt- tlitün ihrruı:ıt tüccarları ve bilhassa ınSnia, Y,enilmiyec.ell:: zoclull:;. da;acl· 
: tt : 1iiJt chı • başhın •!ardır. Malisül. bu Amerikalı firmalar müdürleri tütün ih- mıyac~ kaııanJik olmaı:llğmıı WJi: • 
: • h:ı • nı ·Jl:r·l ve.: r:ıç ve iııtilı•Al vaziy.etimizi uılah zımnın-
• • ki d ı· d • • ne gayeti noiistir. .elm!t , geı;rn ruz. ••OJ'ra nr an eV\•el e •ni ~r.r~-·,,_, • - da bazı temennilerde bulunmuşlardı.Ti- Zaferimizin su mesud yıldönü· f doğru,·a ci.i!crlerini:ı;j dolduran ha-E ned ... n yüzde yiııni nisbetinde noksan ~ , . caret vekaleti bu mevzula yakından ala- münde parolamız kuvvetimize gÜ-
E vııya •okmalt istiyor. Bu eli kesmek: görülmü~tür. Rekolte 31 bin ton tahmin kadar olmağa karar v .. rm;<tir. _ '-
:. m~cburiyelindesiniz.• : olunuyor ----. venmcı<ten, en kötü ihtimaller kar· 

· Amerikalı alıcıların bazı temennileri h : ** : G il şuunda bile dimdik, yılmaz bir va • 
: •lllilli tayyarecilik bizde milli ordu: eçcn sene ver· en bir karar mucibin- tetkik edilerek en kısa bir zamanda bir det manzarası vermekten ibarettir. 
:',ibi, doğrudan drj;'Ttlya milletin alii·? ce tütün piyasasının her sene U ikinci neticeye bağlanacaktır. 
E ka.~iyle ve milletin doğrudan doğru-: 
: ya kendisinin tedarik etmesiyle mey- E 
: ,tnn~ l!'eımKtir.. : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Uç haftadan beri 
Eylôl 

Maaşları yeni bareme 
On üç ya da bir göre veriliyor 
COCUk teg ·· etti Umumi müvazeneden maaş alan me-

940 
Nüfus sayımı 
hazırlıkları 

~ . ayyup ••• murlann eylUI ayı aylıkları yeni barem 
. Samı Şenol adında on üç yaşlarında kanunu hükümleri dahilinde yapılan 940 yılı umumi nüfus sayımı luızırlı.k-
b~ çocuk ü~ hııfl.adan beri tegayyüp et- znm ve tenzillcrin hesabı suretiyle ve- !arına devam edilmektedir. 
ımştir ... Samı Şenol:_ Demirci köyünde rileccktir. Bu hususta defterdarlığa teh-1 .. BaşvekAlet nüfus umum müdürlüğü 
kahvecı Hasanın ogludur .. Kendisi Eş- lıgat yopılmıs ve maas bordroları buna nüfus sayımı hakkında İzmir vilayetinin 
rcfµa;"1da 545 numarada baskıC1 ve tu- gfu-c ha=fa~mıştır. ' \ ":ütalaasını sorm.uştu. Viliiyctin müta-
1'a!ıyecı O"man Ula:;ıo yanında çalış- Aylıkla müstahdem memurların ma- Iaası aUkadar makama bildirilmiştir. 
n•akta._idi .. Sami, üç hafta evvel bir ,a- a"lan arasındaki fark gayd cüzidir.1 İzmir viliıyetinde nımıarataj işleri ga
ı,~ dük!<aru terketmiş ve bir daha gö- B•;nlardan bir kısmı 14 lira yerine 15 :;et muntazam olduğundan yeni bir nu
rnnın~mı;ştı_r. Tegayyüp _hadisesi ~abıta- l!rad::ın, bir kısmı 1G lira yerine 15 lira- 1 ~arataja. lüzum gö~lmemiştir.. İzmir 
:ı a aksetcırılını~lır. Swnının aranma.•ı- aan ınaa.şl"rıru alacaklardır. / vılayetinin serdcyledıgi mütalaa meya-
na devam olıınm:ı.ktadır. 12 liralıklar 10 lira olmuştur. Ücretle n~da, umumi nüfus sayımından bir -*- r.:üstahdem memurların maaşlan, tahsil 1 muddet evvel umumi bir kontrol yapıl-

Y OICU tayyareleri derecelerine göre hesap edildiğinden ma.ıdır. • .. . 

. 
D.ünkü fırtınalı hava yüzünden -h- farklıdır. Bununla beraber maliyenin te- Haber aldıgımıza gorc İzmırde 94.0 yı

~ C:iratı, geçen aylara nisbetle daha kaba- lında sayımdan evvel bir deneme sayımı 
rı.~zden kalkan yolcu tayyaresi Y""il- riJı: bir yekun teşkil eylemektedir. yapılacaktır. 
koye merek İstanbul - Ankara hava se-
ftrini yapamamıştır. Ayni sebep ytizün- Maaşlar curna '((inü verilecektir. -v-
<ien -~ a1qam. Ankara "" istanbuldan Maliye.ı~"ilti tavm Mektepler muhasipliği 
şehrimiu yolcu tayyaresi gelmemiştir. Alsancak maliye ~ı,.,,,; şefliğine Bo- faaliyete geçiyor 

.~*"":"' lu tahsil şefi B. Halil Önde!, İstanbul İzmirde Maliye muhasebesinin işlcri-
Gayri u'>add bo arı L ·sil 4ontrol memurlu;.'una İzmir me- nj hafifletmek üzere bir müstakil mek-

Gayri mübadillere ait olup henüz bo- m.ırfa=dnn B. Mehm:!t Ati AJagöz ta- tepler muha<ipliği ihdas olunmuştur. Bu 
no muhteviyatları t<>diye olunmıyanla- yb. edilmişlerdir. teşkilat eylülün ilk günü faaliyete ge-
nn muamclcleri peyderpey ikm'11 ol un- • _ il} •• _ çecektir... . 
maktadır. Bu i-;c en kısa bir zamanda ?.:' _(;;,..i'et fınli!tı~ !l:- '"'Si J.l!~pl.iğe İstanbul liseler muhase-
nihayet vcrilecci.-tir. K'Ir<l<>nda itı,"'1 edilecek ticaret I:ulü- becısı İbrahim Kesedar oğlu, veznedar-

...,....,._.._. LJ bin:ısının münaka·:aın i.!ri eylül günü lığa~- Safi Urman .. tayin olunmuştur .. 
N.W.1 Ji:irıtılakte ~ Ticarot odasında yap:bc:ıktır. Kulüp _İzmir de~~lıgından Şemsettin Öz 

tas~ye b•· SU hmitc ve idsre heyeti 0 gün yapılan Turkcr, N~ İrış, Abdullah Dener ve 
---mi to!Jifleri gözden geçirerek bir karar ve- Mehmet Ugıız da bu dairede çalışacak-
faaliycte geçti recek'crdir. Kulüp binası 60 bi;ı lirnya fordır. 
Milli EmL1k müdürlüğünde, eski mu- mal cl~eaktır. 

-~-~ ve ~alarm tamyesi için 
bır tasfiye bürosu faaliyete geçmiştir ... 
Mmımeleli evr;:' ian karara bağlananlar Elhanıra 
•"eya tekemmül edip ıe 1rarar1an gcci- T k 
kcnlerin mu.ameleleri ikmal edilecek ve ra ya maneoralarile 

Manisa 
Mıntakasında üzüm 

Dünya korkunç bir facianın eŞi· 
ğindedir. Yann kasugalar kopabilir. 
Yarın yüz milyonlarca insan bir c;ıl· 
gın zorbanın kapmlcri yüzünden 
birbirinin boğazına atılarak bir ölüın 
ve dirim harbine girebilir. 

Bu takdirde vaziyetimiz sarihtir: 
Türkiye her zaman olduğu gibi teah
hüdlerine, sözüne sadık kalacaktır. 
Bir ba~ka ihtimal düşünülemez. Milli 
Şefimizin lı:iyasetli rehberliğiyle ha· 
yati menfaatlerimize en uygun olan 
yolu takip ediyoruz. Siyasetimizin 
müstakbel inkişafına ~mniyetle 
muntazır olabiliriz. Biz sulhu isteriı. 
Sulhun bozulmamasını isteriz. Ya· 
bancı topraklarda gözümüz yoktur
Harbın rna$(lıiplar kadar galipler icin 
de ne büyük felaket olacağını bili· 
riz. Fakat şuna da kaniiz ki bir mille
tin hürriyet ve istiklaline, şerefle ya· 
samak hakkına indirilmek istenen 
darbelerden daha ağu, daha amansıı 
bir felaket olamaz. 

Harp olacak mı? 
Dünyayı ateşe vermek iatiyenler 

bu capiyane çılgınlığa da cesaret ede· 
cel<ler mi? V azİyetin sulh lehinde 
nikbinliğe m üsaid olmadığı dü•ünÜ· 
lürse insanlığın hu dakikada sulhtan 
ziyade harbe yakın olduğunu itiraf 
etmek lazımdır. 

Sulh ta, harp ta Hitlerin elindedir· 
Eğer harbın bir çılgınlık, bir şeamet 
olacağına inanmışlarsa ona nasıl ce
saret ederler? 

Bugüne kadar harp tehlikesini is
tismar edenler artık bu oyunun sök· 
miyeceğini anlamahdırlar. lngiltere 
ve dostları gerilemiyecekler, sözleri-

• • ne sadık kalacaklardır. Biz kendi he-

od sabımıza son dakikada bile harba ce-

bu nıret.le umumi bir tasfiye yapıl8"ak
tır .. sinema mevsimini 

-*-Vergiler taj!ııısnatı 
1zmir defterdarlığının bu ay içindeki 

vergi tahsil.ôtı {:ayet mükemmeldir. Tah
silaL temmuz ayı nihayeti itibariyle ec
çen senenin ayni ayına nisbetle 200 bin 
Ura fazladır. 

-*-

em l• ş saret edilmiyeceğini ümid ediyoruz. 

Bu yıl Trakyada ınotörize kuvvetle- Bununla beraber ümidlerimiz tehak· 

rin i•tirakiylc yapılmış olan büyük ma- Mıntakasında ı·ncı"r kuk etmez de dövüşmek icap ederse 

açıyor 

ne>Tclar ve büyük ge~it resmi çok mu- bunu kahramanca yapacağımıza ve 

v<ıffakıyetli bir şekilde İpek stüdyosu Mahsulu"" ıslandı en harikalı zaferleri elde edeceg"imi:ze 
tarafından füme ahnmıştır. 

Türlr. varlığının göz. bebeği yiğit Türk knniiz. 
~ .ı._ bUJuru ta olan ınebus- hal _..._ · ):.-....1...... -ı 

!anınızdan Benal Artman, Rahmi Köken ~ ~==b:~:; ~euI~ ··yliiye toprak tevz"atı 
Mehmet Aldemir, Sadettin Epikmen dun izahat verilmiş ve kara avcılığı kanunu- Milli :EmJ:1k idaresi yeniden taksitle 
gece İzmir avcılar ve atıcılar cemiyeti- muza bazı maddeler ilavesi hususunda toprak tevzıatı yapmaktadır. y cni tev
nin Tılkilikteki merkezini ziyaret ede- cemiyet tarafından hazırlanmış ve Bü- ziat 20 sene taksitle yapılmaktadır .. Bu 
n;k üç s_aat kadar avcılarımızla samimt yük Mıllct Meclisine gönderilmjş bulu- suretle topraksız köylüler toprak sahibi 
hır hasbıhal yapmışlardır. nan temenni arzuhali okunmuş ve ayni olmaktadır. 

e;rdusunun göğüsler kabartıcı kudretini -<>- 30 AôUSTOS bu kanaatimizin 
belirten bu filimle Elhamra sineması si- miştir .. Salihli, Ala5ehir, Akhisar ve şasmaz teminatıdır. 
nema mevsimini cnümüzdcki cuma gü- l\lanisa mıntaknsma da bol yağmur· En büyu .. k kuvvetimiz Mifl•ı Şefin 
nü açacaktır. lar düşmüştür. etrafında sarsılmaz bir kaya te•kil 

Elhamra müessesesi bu sene de İzmir Yağmurlar bilhassa Akhisar mm· 
halkından gördüğü rağbetten cesaret takasında büyük zarar yapmıştır. eden birliğimizdir . 18 Milyon Tfu· 
alarak dünya sinema aleminin en yük- Manisa vihlyeti, zararın tesbiti için kün maddi ve manevi bütün var!ığı. 

. Cemiyetin bahçesinde bir müddet r:- zamanda avcılığın inki,,af ve te!şkilatlan
tirahat eden . ~ym mebuslarımız cemı- dınlınası _ve av nesillerimizden yurda 
yetıo her yennı ayrı ayn dolaşmışlar ve ı;clir temınj hususunda cemiyet idareci
bilhassa müzedeki hayvanatı tetkik et- !eri diişündükleriıtl izah etmislerdir 
mişlerdir. Bu tetkikattan sonra idare he- Geç vakite kadar avcılarun~la alıİka
ye.ti odasına geçilerek burada ceııllyet dar kalan mebuslarımız çok iyi bir in· 
reisi Mustafa Barutçu oğlu, idare heye- tiba edinerek cemiyet idarecilerini t h
ti Azasından Rifat Ongan, Nuri Umur '"" rik etmi.•lerdir. Mebuslarımız avcıl;rı
Mustafa etindağ ile Halkevi spor komi- ınız tarafmdan hararetle uğurlanınışlar
tesi reisi Tahsin Gürze] hazır bulundu- oır. 

Pi:y asamızda durgunluk 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ.SAHİFEDE - yi olmuştur. Dün borsada 2559 çuval 

üzüın ve 2348 çuval incir satılmıştır. 
leci şayanı dikkat bir terakki göstermiş.- Ei(cr siyasi vaziyette bugün bir salah 
tir. görülürse gerek üzüm ve gerek incir fi. 
İzmir borsa satışlarına gelince, yapı- atlerinin yükselmesi muhakkaktır. 

lan işlerde cesaretsizlik göze çarpmak- Dün limaruın= ,elmesine intizar olu
ladır. En büyük firmalar bile tereddütle ııan üç ecnebi V<>purun biç biri gelıne
bareketi :zaruri görmüştür. Bu itibarla miştir. Bunlarcl , biri Alman, <liğeri 
fiatlerde tedenni vardır. Fransız üçüncfu.ü İtalyan vapuru idi .. 

İncir ve üzüm mağazalarındaki faali- Bugün bir Polonya, bir Norveç vapuru
yet mahduttur .. İşlenen malların ihracı nun gelmesi icap eylemektedir. 
imkfuılan şimdilik pek azdır. Çünkü li- ~GiLlz TAKASI 
manda vapur mevcut olmadığı gibi, ev- İngiliz takas ır"'Vadı arasına girdiğini 
velce mukaveleleri akdedilmiş olan aliv- bildirdiğimiz üzüm ve incir mahsulleri 
re mallar da sevkedilememektcdir _ Ha- için dün ticare~ vekaletinden Cümhuri
len limanımızda biri İngiliz, diğeri Hol- yet Merkez bankası İzmir şubesine ve 
landa bandıralı iki vapur vardır. İngiliz takas heyetine tebligat yapılmıştır. Tüc-

--*- sek fılimlerini mühim fedakarlıklarla icap eden tedbirleri alınışta. bugiin mukaddes vatanın emrin-
Orta oyanu ve konser nnga.ie etmiştir. Gerek bu eserler ve ge- Özüm ve incir mahsulünün mühim dedir. 

• . relr. Ipek sıu··dyolannd apı1a T '. k mikyasta ıslanması, piyasa u·'zerın· de H' b d ka 1 Iı Bu gece ızmir Halkevinde Zafer bay- a Y n ve ur - ıç ir en İşeye pı mıya rrı. 
Çeye ~evrilen fili. 1 lzmir. · h Ikt tesir yapmıış sayılabilir. Manisa oo·ı. 1 ramı şerefine bir Orta H 1k · ' m er a nın en Mukadderatımızın çok kudretli e • oyunu, a evı müşkülpescntlerini bile tatmin edecek gesinde en büyük parti üzümler ser· 

bando~u tarafından da bir konser veri- kudrettedir.. gide bulunduğu için müstahsil en· !erde olduğunu düşünerek hükürne· 
lecektır. Karşıyaka Halkevinde b••ku- t . h lkı n·· • . d • • t• . . h f k ld • u mandanlık meydan muharebesi hakkm- .. zmır a b.u. ytl r:ıuvaffakıyetler se- un ızmır e yagmur yağmıştır. ımızın mu a aza etme te o ug 
da bir konferans verilecektir. nsı say~~"'.11< f~erı Elhanırada gör- dişe içindedir. sükunet ve itidalden asla aynlmıya· 

Kon.leransçı B. Necati Çiftçidir. mekle buyük hır zı'\;'k duyacaktır., ----------------l1ım. 
Ehli hayvan An karanın ~ 30 AöUSTOS zaferini kazanan 

FUARDA 
---·---

Şehir 

Belediyesi 

Tiyatrosu 

S'AA!' 21.JQ DA 

intikam Maçı 

Komedi 4 perde 
DİKKAT: Tiyııtre Se~ sarayının 

arkasındadır .. 

• • büyük ve kahraman ordumuza gii· 
sergısı açılıyor Kavaklıdere venelim. ölmez şehidlerimizin aziz 
Ehli hayvan sergisi 1 eylülde Bucada hatıralan önünde hürmetle eğile-

a<:;Llacak ve 2, 3 eylül tarihlerinde devam Ş b 
adecektir. İzmir ehlt hayvan sergisi bu ara ını !im ..... 
!'<!ne gayet zengın· dir. tadınız' ŞEVKET BILGİPI ... 

Tatmin edecek mahiyette ikramiye- Pavyonumuz : İş Banka"1 pavyonu 
!er tevzi olunacaktır. bitişiği Evkaf Pavyonu kaqısı .. 

Hayvan sergjsi jüri heyeti cuma sa- Ka 
lıalu Bucada bir toplantı yaparak hay- vakbdere şarabını 
vanların umum! muayenesinde buluna- KEMERALTI : 
caktır. Salıız baldıaJiyesinde 
......................................... 
; Gel'!nler, Gidenler E 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ALSANCAK: 

·imren balılıaliyesinde 
ALSANCAK: 

İzmir mebusu B. Kamil Dursun ve Pazar Santralde .. 
Konya mebusu B. Ali ruza Türel İstan-
buldan, İzmir mebusu B. Rahmi Köken ARAYINIZ ! 
Öd""':işten, Eskişehir mebusu B. Yusuf - CENAP AHD -
Riza Istanbuldan gelmişlerdir. Kavaklıdere Şarap Fabrikası 

Manisa mebusu B. Yaşar Özey Mani- ANKARA 
saya, İzmir mebusn B. Nazmi İlker An-

--
Amerika 

Silah sevkiyatma 
amharpo koyacak 
Roma, 29 (Ö.R) - Burada mevcut 

kanaate göre B. Ruzvelt Polonya ve J\!• 
manya nrasmdaki ihtilaf, müsellah b~ 
ihtilafa inkilap ederse Çin - Japon ihti
lafında olduğu gibi muharip meınJeket· 
!ere karşı silah sevkiyatına ambargo ]<o

yacaktır. r 
Mnamafih bu tedbirin yalnız oto~:J-

devletlere inhisar edeceği tahmin li• 
mektedir. Daha şimdiden Amerikan 
manlarıodan hareket eden Alman vıı· 

vapurunun bugün hareketi mukarrerse carlar derhal bundan jstifade için faali- ~ZCC1:r.;u.:ı::ıı:ızz.rG:z.::· ez;.;;:· z:....,;ı::ııııı=zıı112r:t'<Z::Ut::::ZT:..:::U...o 
(1782) 

karaya, Giresun mebusu B. Talat Onat mıml.'!lll•ll"l!ll!'Jll!!!&:-::7Y:.~/'/7T~ 
İstanbula citmişlardir. 

purlarında sıkı araştırma ,.e muayen e· 

de d!in akşam, haTeket edeıniyeceğl - yl'te gcçnüşlerdir. !er yapılmıştır. 

!er Y ·fohrıldcijini bu levhalarda görmek ı;ördü, ölümlerine sebep olmamak i i 



..... --';# 

Istanbulda 
Şiddetli 

., 
y.ı~·rnur 

Polonyada hadiseler devam ediyor Bazı yerleri su bastı 
İstanbul, 29 (Hususi) - Bugün sa

bahleyin başlıyan çok şiddetli bir yağ
mur akşama kadar devam etmiş ve an
cak akşam üstü biraz hafiflemiştir. Yağ
murun şiddetinden münhat yerleri su 
basmıştır .. 

Krakovide bir istasyonda patlıyan 
bombadan yedi ölü bir çok yaralı var --Litvanyada 

Londra 29 (Ö.R) - Alman makama
tı hudutları kapadıklarından Polonya 
hududuna garp istikametinde şimendi
fer münakalatı münkati olmuştur. Maa
mafih Almanyadan Litvanya, Estonya, 
J)anzig Macaristana trenler normal su
ıette işlemektedir. 

istasyonda bir bomba patlamış, yedi ki- şehir statükosuna bir daha darbe indi- Polonya aleyhine 
şi ölmüştür. Bir çok yaralı vardır. !kisi rilmiş oluyor. tezahürat yapılıyor 
Alınan tebaası, birisi Alman ekalliyetine 

mensup üç Alman tevkif edilmiştir. 

Berlin 29 (ö.R) - Almanyada resmi Bertin, 29 (Ö.R) - Gazeteler Litvan
gazete Alman milletinin hayati ihtiyaç- yad~ Polo':'ya aleyhinde tezahürat. baş
larına ait kararnameyi neşretmiştir. Ve- fadıgını, Litv~yalıl~m Vilııonun ıstir-

Danzig makamatı Danzige giden bü- "ka ul.. . . k . dadını arzu ettiklerını yazıyorlar. 
sı us une aıt ıaşe ararnamesıne mu- Slovakya bütün kuvvetlerini Alman-

Krakovi hattı üzerinde bulunan bir 
tün Polonya yük trenlerini müsadere 

ve tevkif etmişlerdir. Bu suretle serbest 

lngiliz kabinesi 
halefet hareket edenler hakkında şiddet- ya hizmetine koyacağını bildirmiştir. 

li cezalar vardır. -*-
Pariste 
----&·---

iTALYADA 
İa$e vesika usulü 

başladL. 

Hitlerin 
. Mektepler tahliye 

cevabını tetkık ediliyor 

Roma, 29 (Ö.R) - İtalyada iaşe tab
didatını vesika usulü tal<lp etmiştir. 

Bu usulün bugün tatbikine başlan
mıştır. Lokantalarda yalnız bir türlü et 
yemeği yapılacaktır. --

• • 
ıcın 

' 
yarın toplanacak Pari• 29 <ö.R> -& Yarınki 30 Ağus-

tos çarşamba günü bütün mektep talebe
lerinin tahliyesi için icap eden tedbirler 
alınacaktır. 

Almanlar 
Fransız vapurlarını 
müsadere etti mi? 

Berfin ve Romaya göre 
nutku vaziyeti 

Çemberi ayn 'ın 
değiştirmemiş 

Londra 29 (ö.R) - Şansölye Hitlerin 
cevabı Londrada hiç asabiyet gösteril
meden beklenmektedir. B. Çemberlay
nın avam kamarasında söylediği gibi, 
tehlikenin uzaklaştırılmış olmadığı kay
dedilmekte ve başvekilin beyanatı, 

memleketin tam birliğini gösteren bir 
~akle karşılanmaktadır. 

Bertin ve Roma B. Çemberlaynın 
avaın kamarasındaki beyanatının vazi
yeti değiştirdiği müta!Aasındadırlar. Ital
yan gazeteleri öğleden sonra muazzam 
manşetlerle <müzakere devam ediyor> 
kaydını ihtiva ediyorlar ve bu son dip
lomatik faaliyet tezahüriyle aynı zaman
da bütiln Avrupa hudutlarının kapan
dığını ilAve ediyorlar. 

.Ingil.iz kabinesi Führerin tebliğinin 

metnini tetkik etmek üzere yarın topla
nacaktır. Londrada diplomatik faaliyet 
daiına aynı derecede hararetlidir. Saat 
18,30 da hariciye nazırı Lord Halifaks 
koltuğunda dosyasiyle birlikte başvekili 
görmeğe gitmiştir. Sir Nevil Çemberlayn 
daha evvelce Londra belediye konseyi 
.reisi ve işçi partisi liderlerinden Herbert 
Horisonu, sendikalar umumi klitibi ve 
Uborpart! kadın teşkilatı reisini kabul 
etmişti. B. Eden de saat 19 da Foraynofi
ııe vasıl oldu. 

Siyasi mehafil ve avam ve Lordlar 
kamaralarının celselerini çok müsaid şe
kilde tefsir ediyorlar. Lord Halifaksın 
Lordlar kamarasındaki beyanatı tamamı 
tamamına B. Çemberlayrun avam kama
rasındaki beyanatına mutabıktır. Hari
ciye nazırı ayru zamanda bir çok mem
leketlerde sulh yollu bir hal çaresi için 
yapılan hararetli davetleri hatırlattıktan 
sonra şunları ilave etmiştir: 

cHattı hareketimiz azim kelimesiyle 
• 

hülasa edilebilir .. Bütün taahhütlerimize 
mutlak surette riayet edeceğiz. Kabul 
ettiğimiz her taahhüdü yerine getirmek 
azmindeyiz. Bununla beraber müzakere 
yoliyle bir sureti halli mümkün kılmak 
için bütün nüfuzumuzu da kullanıyoruz. 
Çünkü cebrü şiddetle istihsaline çalışı
lacak neticeler derhal hesapsız netice
ler doğurabilir. 

cHükümetin sarfettiği gayretlerin mu
azzam bir mesuliyeti tazammun ettiğini 
bilirsiniz. Ancak hükümet mutlak su
rette birleşik bütün memleket namına 
söz söylediğine emindir ve kararsız is

tikbalin tehditleri karşısında sakin bir 
azim ve karar muhafaza etmektedir.> 

Bunu müteakip amele partisi namına 
Lord Svell işçi partisinin görüşlerini hü
lasa etmiş ve mücadele yerine konfe
rans yoluna girilirse sulhun hfilli, hem 
de şerefle, vikayesinin mümkün olduğu 
kanaatlııi izhar ettikten sonra demiştir 
ki: 

cEğel! harp Çlkacak olursa biliyoruz 
ki bun\i biz istemiş olmıyacağız. Bilakis 
§imdiki zorlukların önüne geçilebilirse 

' Lfiborpıırti Avrupanın karşılaştığı bütün 
meselelerin hallini temin için tam bir 
cesaret göstermesini bilecektir. Hükü
met Ingilterenin hal ve mev'kiini bir da
ha tasrih etıniştir ve hiç olmazsa bu me
selede Ingiliz milleti, müteessir olmakla 
beraber, tam birlik içindedir. 

Liberal partisi namına Lord Kriyu 
hükümetin şeref yolundan inhiraf et
meksizin uzlaşma ve anlaşma imkanla
rını kolladığına emin olduğunu bildir
miştir. 

Parlamento gelecek Salı gününe talik 
edilmiştir. Fakat vaziyet icap ettirirse 
derhal içtimaa çağırılacaktır. 

Almanlar 
Türklere karşı lisanlarını değiştir
diler. Talebelerimizin Almanyadan 
ayrılmalarından müteessir imişler 
İstanbul, 29 (Hususi) - İhtiyati ted- davi için gitıniş olan bazı aileler de mcm

bir olarak memleketimize dönmeleri için leketimize dönmektedirler. 
hükümetimizden emir alan Aimanyada- İZl\.IİRDEKİ ALMANLAR 
ki talebelerimizden 50 kişilik bir grup Şehrimizdeki Alman konsolosu İzınir
bu sabah Konvansiyonel treni ile geldi- de bulunan Alman kolonisine ailelerini 
!er. İkinci bir grubun da yarın gelmesi ve aileler nezdinde mürebbiyel.ik . yap
bekleniyor. Gelen talebeler, Alınanyada makta olaı: Alınan kadınl:nru Izmirden 
harp hazırlığının son derece ilerlediğini a~rılarak Istanbula gıtmege davet et-

i k t h ık harbe taraftar im dı- ' nuştir. Bunlara verilen talimata göre 
aa a ın o a gını,Al tb kdınl . dilik. İ 
Alın 1 evvelce Türk tal be k man e aası a ar şun stan

an arın, e ye arşı bula gidecekler ve orada hazırlanan pan-
aldıkları fena ta;'."ı. ve. muameleleri son siyonlarda oturarak verilecek ikinci bir 
zamanlarda degıştirdiklermi ve hatta emre intizar edeceklerdir. 
Türklerin AJmanyadan ayrılmalarına Bu tedbirin Almanyada bulunan tale
müteessir olduklarını bildirdiklerini Röy- be ve stajiyer Türk tebaasının memle
lemektedirler. kete çağırılmış olmasının bir mukabe-

Ecnebi memleketlere ziyaret veya te- lesi suretinde olması muhtemeldir. 

Slovak yadaki 
Macarları 

Alman askeri harekatı 
cok kuskulondırdı • • 

Londra 29 (ö.R) - Orta Avrupada, Macarlar Slovakyanın Al
manlar tarafından askeri işgaline en büyük bir ehemmiyet veriyorlar. 
Almanların Bratislavaya askeri girişi Budapeştede akşam gazeteleri 
tarafından kocaman manşetlerle bildirilmiştir. cNişi• gazetesi bu ha
diseyi, Macarların kalbine kadar tesir eden bir karar gibi gösteriyor. 
Gazeteler umumiyetle tefsirden İçtinap ediyorlar. Yalnız «Magyar 
Nemsed> gazetesi bunun az ehemmiyetli bir hadise olmadığını kay-
dediyor. Sosyalist gazetesi de bunu, büyük kararların artık diplomasi
ye ait olmadığına bir delil sayıyor. Macar umumi efkarının heyecanı 
nı artıran bir sebep de Macar gazet,,lerinin Slovakyaya girmesinin ya

edil e i ir 

-*-
Bitarafların 

Mü.daf aa hazırlıkları 

-*-

Roma, 29 (Ö.R) - Bertinden gelen 
bir habere göre resmi Alman makarnalı 
Baltık denizinde bir Fransız vapurunwı 
Almanlar tarafından tevkif ve müsader~ 
edildiği baklandaki havasın bir haberini 
tekzip etınektedir. -·-Portekiz 

Paris 29 { ö.R) - Bitaraflar bitaraf
lıklarını müdafaa için geniş mikyasta ted- Harp halinde İngiltea 
birler alıyorlar. lsviçre federal konseyi renin yanındadır 
yarın meclise arzedilecek fevkalade ted- Faris, 29 (Ö.R) - Salfihiyettar Liz
birleri hazırlamıştır. Buna göre memleke- bon mahfellerinden bildirildiğine göre, 
tin istiklal ve emniyetini korumak ve is- Portekiz hükümeti İngiltere ile beş asır
.k J kd k h d h""k"" lık ittüakına sadık kalacaktır .. Yani bir 

tı raz ar a etme ususun a u umete h halind p rt kiz İngilt · arp e o e erenın ya-
tanı salahiyet verilecektir. nında yer alacaktır. 

Bitaraflığını müdafaa azmını izhar --
eden uıvanya da tedafüi tedbirler almış- Avrupa merkezlerinde 
br. Bazı ihtiyat ııru.fları •enelik talimle-
rini yapmak üzere diğer bazılarını da as- siyasi görüşmeler 
keri tedbir olarak si18h altına çağırmıt- Faris 29 (Ö.R) - Bütün hükümet 
tır. Memlekette sükunet vardır. Ve İs· merkezlerinde hararetli bir diplomatik 
tiklalini korumak azmi kafidir. faaliyet cereyan etmiştir. Pariste harici-

Gerginlik şimdiye kadar ispanyada ye nazırı Bonne Amerika, Ispanya, yeni 
akisler uyandırmamıştır. Askeri, siyasi, ve eski Leh sefirlerini kabul etmiştir. 
ekonomile: hiç bir fevlı:a1ide tedbir ahn· Yarın Moskovadan tayyare ile gelen 
mamıştır. Fransız sefiri B. Magyarı kabul edecel-

Memlekette Avrupa bloklarına karşı tir. B. Daladiye akşama doğru Fransız 
hisler ve temayüller birbirinin ayni olma- umumi erkfinıharbiye reisi general Ga
makla beraber bitaraAığın muhafazası melinle görüşmüştür. 
noktasında ittifak göze çarpmaktadır. Bertinde Führer, B. Nevil Henderson 

F ransanın Lüksenburg sefiri hariciye cevabını verdikten sonra Italya sefiri 
nazırile görüşerek büyük dükalığın arazi- B. Atolkayou kabul etmiş ve Roınada 
sinin tecavüz edilmez mahiyetine F ran· da hariciye nazın kont Ciano Ingiliz se
sanın sıkı sıkıya riayet kararını bildir· fiıi Sir Persi Lorenle yarım saatten faz-
miştir. la görüşmüştür. 

Bir yangın faciası 
• 

YeşiJköyde sarhoş bir kadın Jambanın 
üstüne düştü ve evi ile beraber yandı 

lsıanbul 29 (Hususi) - Dün geceıyıkda evine dönmüştür. Giderken yanık 
sabaha karşı Y eşilköyde bir yangın çık· bıraktığı llimbanın yerde olduğunu sar

mış ve bu yangında iki evle bir kadın hoşluk halile farkedemiyen Y orgiya lô.rn
yanmıştır. banın üzerine yuvarlanmışbr. Lamba 

Y orgiya isminde ve içkiye müptela bir ateş al~ ... Her tarafı i.levler a&Tmıt ve 
kadın Y eşilköyde kocasile beraber bir bu Alevler arasında Y orgiya evi ile be
evde oturmaktadır. Yorgiya her gün sa· raber yanmıştır. Ateş. Yorgiyanın evi
bahtan başlamak suretile akşam sızıncı· nin yanındaki teftren Mustafaya ait eve 
ya kadar içmektedir. Dün gece yine evde de sirayet etmiş ve bu ev de yandıktan 
kafayı çektikten sonra sokağa çık.mı§ ve sonra yangın söndürülmüştür. Yanan ev· 
sokaklarda bir hayli içtikten sonra yıkıla lerin ikisi de sigortasızdır. 

Yeni Japonya kabinesi toplandı 

Yeni kabine Alman 
Sovyet paktından 

doğmuştur 
Roma 29 (ö.R) - General Naluyuki Ahinin riyasetinde teşekkül 

eden yeni japon kabinesi bugün ilk toplantısını yapmıştır. 
Tokyo 29 (ö.R) - Asahi japon gazetesi (iranuma) kabinesinin 

devrilmesi Alman - Sovyet paktının bir neticesi olduğunu yazıyor. 
lronuma Antikomintem paktı kuvvetlendirmeğe karar vermişti. Fa
kat Almanyanın taahhüdlerine sadakatsızlığı japonyanın Avrupaya 
karşı takip ettiği siyasette değişiklik yapmayı icap ettirmiştir. 

Gazete lronumayı bizzat bu vaziyeti likide etmek suretile karışık
lıklara sebebıyet vermediğinden dolayı tebrik ediyor. Mançuri ile dış 
Mogolistan arasında şiddetli bir harp olmaktadır. 

Macaristan, Romanya ve Yugoslav ya 
ile ademi taarruz paktı istiyor 

Biıkreş 29 ( ö.R) - Macaristan sefiri hariciye nazırı B. Gafenkoyu 
ziyaret etmiştir. Bir ademi taarruz paktı akdi için Romanya tarafından 
yapılan teklifi kabul etmemiş olan Macar hükümeti şimdi hattı hare
ketini değiştirmiştir. Yugoslavya da dahil olduğu halde. bir ademi ta-

-- ·-··-- -
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Zafer bayramı geniş 
surette kutlulanacak 
Ankara 29 (Hususi) - 30 Ağustos zafer bayramı bütün yurdda 

en geniş surette kutlanacaktır. Ankara, dündenberi bu büyük bayramı 
kutlulamak için hazırlanmıştır. Şehrin bütün caddeleri. binalar milli 
renklerle süslenmiştir. Genel kurmay başkanı Mareşal Fevzi Çakmak, 
yarın sabah saat sekizden itibaren ordu, saat sekiz buçukt" ei,,illerin 
tebriklerini kabul edecektir. 

Saat dokuzda Hipodromda geçid resmi yapılacaktır. Garnizon bir
liklerinin muayenesinden ve kıtaatın teftişinden sonra geçid resmi 
başlıyacaktır. Birlikler şerefine şenlikler yapılacak, yarın akşam iki 
fener alayı şehrin caddelerini önlerinde müzika olduğu halde dolaşa
caktır. Zafer bayramı şerefine halkevinde bir toplantı tertip edil
miştir. 

Mısır heyeti Ankarada 
Enstitüleri gezdi 

Ankara 29 (Hususi) - Misafirimiz bulunan Mısır askeri heyeti 
reisi Kahire topçu kumandanı tümgeneral Hüsnü Elzeydi paşa bugün 
Toros ekspresile Mısıra müteveccihen şehrimizden ayrılmıştır. Misa
fir heyet reisi, istasyonda hararetle teşyi olunmuştur. 

Mısır heyetinin diğer azaları öğleye kadar genel kurmayda meşgul 
olmuşlardır. 

Mısır heyetinin şehrimizde kalan azaları bugün öğleden sonra ismet 
paşa kız enstitüsü ile yüksek ziraat enstitüsünü ziyaret etmişlerdir. 
Yarın 30 Ağustos geçid resminde hazır bulunacaklardır. 

Heyet saat 17,30 da mevki kumandanı tarafından ordu evinde şe
reflerine verilen çay ziyafetinde hazır bulunmuşlar ve saat 18 de de 
radyo evini ziyaret etmişlerdir. Radyo evinde koro heyeti tarafından 
bir konser verilmiştir. Heyet, memnuniyetlerini beyan ederek teşek
kür etmişler ve radyo evinden ayrılmışlardır. 

Italyan gazetelerine •• gore 

Türkiye kararlar 
ittihazını vaziyetin 
inkişafına bıraktı 

Roma 29 (Ö.R) - Gazeteler Türkiyeden aldıkları haberlere atfen 
aiy""i Türle mahafilinde vaziyetin büyüle •ükunetle takip edildiğini, 
Heyeti vekilenin bugünkü toplantısında icap eden kararlar ittihazını 
vaziyetin inkişafına talil< ettiğini ve Türkiyede fevkalade askeri hiç 
bir tedbir alınmadığını ehemmiyetle kaydediyorlar. 

Avrupada harp o!ursa Yugoslavya 
bitaraf kalacak 

Belgrad 29 (Ö.R) - Avrupada bir harp başgösterdiği takdirde 
Yugoslavyanın ihtiyar edeceği vaziyet bitaraflığı muhafazadan ibaret 
olacaktır. Yeni kabine bugünkü fevkalade içtimaında bir harp ihti
maline karşı ittihazı zaruri görülen fevkalade askeri tedbirleri tesbit 
etmiştir. 

ihtiyati mahiyette olan bu tedbirlerin tatbikine hemen başlana
caktır. 

Budapeşte 29 (ö.R) - Macar nazırlar meclisi bugünkü toplantı
sında beynelmilel vaziyeti gözden geçirmiş, memleketin müdafaası 
için bazı müstacel tedbirler ittihazına karar vermiştir. Macaristanda 
bir umumi seferberlik için hazırlıklar yaplımaktadır. 

Belgrad 29 (Ö.R) - Nişde on beş bin kişi önünde bir nutuk söy
liyen başvekil B. Zvetkoviç demiştir ki: 

« Milli idealimizi tahakkuk ettirdik. Arzumuz bizi sulh içinde ça
lışmakta serbest bırakmalarıdır. Bu kararımızı her kese açıkça ve azim
le bildirdik. Kimsenin toprağında gözümüz yoktur. Fakat kendimize 
ait olan hiç bir şeyi de terk etmiyeceğiz. istiklalimizi ve hürriyetimizi 
büyük fedakarlıklarla elde ettik. Bunları muhafaza için daha büyük 
fedakarlıklara da hazırız. Bu sebeple emin olalım ki, tam birlik içinde, 
bütün millet kral ve vatan için her fedakarlığa şevk ile müheyyadır. 

ltalyada hazırlıklar 
ltalyada nakil vasıtalarına 

vazıyed edec~k hükiimet 
Berlin 29 ( ö.R) - Mussolini lngiliz mesajı ile bay Hitlerin ceva

bından Beri in büyük elçisi Attohko vasıtasile haberdar olmuştur. 
Henderson, Fransız elçisi Kulondr ve Litvanya sefiri ile görüş

müştür. 
Londra 29 (ö.R) - Bütün Avrupada hafta başından beri seferber 

edilen askerin miktarı 15 milyon tahmin ediliyor. O gündenberi bu 
miktar pek fazla artmıştır. 

Roma 29 (ö.R) - Siyasi vaziyetin fevkalade vahim olan cereyanı 
Italyan hükümetini yeni tedbirler ittihazına sevketmiştir. Gazetelerin 
verdikleri haberlere göre, ltalyada hususi otomobillerin münakalatı 
üç eylulden itibaren menedilecektir. Bu tarihte bütün hususi nakil 
vasıtalarına devlet vazıyed etmiş bulunacaktır. t:cnebi memleketlerle 
hususi telefon muhabereleri menedilmiştir. 

Yalnız, resmi ajans muhabirleri telefonlardan istifade etmektedir
ler. Malta ile ltalya arasında telgraf ve telefon muhaberatı inkıtaa uğ
ramıştır. ltalyan ticaret vapurlarının seyrüseferi üzerinde büyük tadi

lat yapılmıştır. 

Roma 29 ( ö.R) - Gazeteler Parisin harp halinde olduğunu yazı
yorlar. Almanya • Fransa hudutları kapanmıştır. Fransız şehirlerin· 
den ecnebi memleketlerle telefon muhaberesi menedilmiştir. Bütüı:ı 
telgraf muhaberatına sansör konmuştur. Ecnebi memleketlere hava 

oatalar tadil edilmi tir. 
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Ordu terfi listeleri 30 AğLstos Türkün vetO.~! 
Ordusunun 3 l"'ümgeneral Korgeneral, 6 Tugge l!ll'Jii'. ™ . 

Büyük Zafer Bayramıdır 
Otuz Tuğbay da, Tuğgeneralliğe terfi ettiler 

Tümgeneral oldu. neral de 

Ankara 29 (A.A) - 30/8/939 dan Tarık Albugan Üsküdar, M. Cavit Onum - BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
itibaren yÜJcseı.: tasdike iküran eden or- Harput, H. Hüsnü Dinç Harput, Talat 
du terfi l.ınesi : Sine Sel.fuıik, Salih Yücel Rumkale, Os- Dün de haber verdiğimiz gibi kor ko-

Korı:encrallığa terfi edenler : man Tosunoğlu İstanbul, Y. Ziya Erkuş mutaı:ılığına tayin olunan bımir müs-
Tümgeneral Ali Riza Altnkal, Tüm- Urfa, Şefik Toker Van, A. Rilat Sönmez tahkem mckvi komutanı tümgeneral 

ııeneral Rasim Aktoğu, Tümgeneral B. Erzincan, Refik Tunc~. Üskü_dar, Muhlis 
Nuri Yamut, Tümamiral şükür Okan Amtığ I)ebre, Zühtü Ozber lstanbul, M. Rasim Aktoğu terfi ederek korgeneral 
Koramiralliğe.. Hakkı Ozdener Erzincan, ~- M.~ olmuştur. Izmir müstahkem mevki ko-
Tümgenerallığa terfi edenler : Çelikman, S. Ahmet Hadi Üçer Uskü- mutanlığına tayin olunan albay Mahmut 
Tuğgeneral Riza Urcun, Vehbi Koca- dar, M. Lütfü Sipahi Beşik~, Burha- Berkiz de Tuğgcnerallığa terfi eylemiş· 

güney, Rifat Maratacı, Remzi Yiğitgü- nettin Eğrikapı, Şevket Erdoğan Erzin- tir. Bugünkü törene general üniforma· 
den, Fikri Erbuğ, Raif Konuk.. can.. siyle iştirak edeceklerdir. Yeni Izmir ko-

Tu"generallı"- terfi eden Tuğbaylar : Albaylığa terfi eden süvari yarbaylar: 
ı; 6

A Akk mutanımız dün makamlarına gelerek Tuğbay Talllt Ogan, Tuğbay Arü Süvari yarbay Hüseyin erman 
T Fahri Bel S dık Ald ğ F 'lib yeni vazifelerine başlamışlardır. anyeri, en, a o an, ı e .. 
Cevat Yalım, Nazmi Goenni, Mahmut Yarbaylığa terfi eden süvari binba~ı- Izmiri alakadar eden diğer terfiler 
Berkoz, Asım Tınaztepe, Fevzi Mengüç, !ar : şunlardır: 
Nurettin Baransel, Ömer İskender Er- Süvari binbaşı M. Fahrettin Sungar Teğmen B. tlhami Yazıksız üst teğ-
demir, Ekrem Türker, Feyzi Akıncılar, Mahmutpaşa, Fevzi Sura! Manastır, menliğe, teğmen B. Abdurralunan Sen
ZekAi Okan, Yumlu Uresin, Muzaffer Şevket Şendi! Ni.şantaşı, M. Hakkı Kı- car ve teğmen B. Adil Ilerci üst teğ
Tuğsavul, Cevdet Bilgisin, Kemal Ya- lıı;salan Urla, Abdüllfitif Kumuk Dağı~
sinkılınç, Milıntaz Ulusoy, Asım tan, Niyazi Akar İstanbul, H. Avni Bag- menliğe, binbaşı B. Mustafa Safder ve 
Aktuğ, Tevfik Topçuoğlu, Neşet Ak- na Kuzguncuk, M. Hulil.si Alkan Balı- binbaşı B. Remzi Savul yarbaylığa, yüz
ınanlar İzzet Aksalur. kesir, Cevat Güvenerin İstanbul, Faik başı B. Pertev binbaşılığa, yüzbaşı B. 
Deniz• Tuğbay Hüsnü Gökdenizer, tuğ- Babacan Üsküdar, Mufahham Göker Ömer Arhan binbaşılığa, yüzbaşı B. Ek

bay Süreyya, Hidayet Serter, Tuğbay Kadıköy, O. Nazif Tugay Yenıhan, Ne- rem öztürk binbaşılığa, üst teğmen B. 
K8zım Akdoğan, Tuğbay Fethi Gözalan, cati Batuk Kır~ir, A. Riza Arını İs- Mustafa Bozkaya yüzbaşılığa, teğmen 
Veteriner Tuğbay Mustafa Bengi, Riza tanbul, A. Hulil.sı Akın Manastır. B. Nazım Ayan, teğmen B. Şevket, te

0

1>-
Tınay .. Topçu Albaylığa terfi eden topçu yar-

Albaylıia terfi eden Kurmay yar- baylar : men B. Fevzi Dalın, teğmen B. Necati, 
baylar : Topçu yarbay Recep Sebukce~ Ko- teğmen B. Orhan, teğmen B. Haydar, 

Kurmay yarbay A. Remzi Berkoz manova, Hayrullah Şentok Selaruk, Sa- teğmen B. Vedad, teğmen B. Süleyman, 
Bursa, Tahsin Çeleblcan Kastamonu, M. mi topçu Dimetoka'. Aziz ~tiler Bursa, teğmen B. Tevfik, teğmen B. Riza, teğ
Fasih Kayabali Mersin, Şevket Aykan M. Tevfik Başarır Sıvas, Nail Başdoğan, men B. Ziya, teğmen B. Seyfi, teğmen 
İstanbul Y. Visdani Egeli Rodos, H. Tah- İ. Hakkı Tuncay Çankırı.. . .. k • B 
· Akat!lrk Ka tan H H · A • Yarbaylığa terfi eden topçu binbaşılar: B. Cemaleddin Soytur ve tegmen · 

s<n P paşa, . ayrı Y Ü Ü R 'f .. - eni" t rfi t . 1 di 
tepe Ortaköy Naci Aka Niğde, Hüseyin Topçu binbaşı M. Münir !engin s- aı ust tegm ıge e e mış er r. 
Spon KöprUIU, Salın Arcan İstanbul, M. ktidar, M. Hikmet Bilgin Amasya, Z. Yarbay B. Zeki Özsöz albaylığa, teğ
Refik Yüce, S. Seliın İbrahim Cedim Mecit Sönmezalp Bursa, Ziya Gülalp men B. Bürhaneddin üst teğmenliğe, 
Hereke, H. R~ Erdelbun, Yakup A. Üsküp, Mesut <>:nat Diyanbakır, Sala- teğmen B. Hüdaverdi üst teğmenliğe, 
Riza Gürcan Osmancık, B. Hilmi Oray hettin Altuntuğ Işkodra, Kadri Akcan .. t t ğm B K . .. haşıl g'a teg· _ 
&fular, M. Zeki Sanal İstanbul, Osman Ağaçkakan, i Haklo. Yalazan Gümü.şha- us e en · erım yuz ı • 
Gi!rcay, V. Atik, Mükerrem Erkman İs- ne, Şefik Erk Van, Ali Akısu Sümlü, men B. Fuat üst teğmenliğe, Tabip ya~
tanbul, y akup GUrkaynak Erıene, İh- Cevdet Süer Midilli, Hakkı Tunga Kay- bay B. Abdülmecid albaylığa, tabip bin
san Erinç, H. Şerif, Hayrettin Arun seri, Ömer Ersin Seltice M. Zeki Ulusoy başı B. Halid yarbaylığa, tabip binbB.\'ı 
Gemlik, Vedat Garan Dizdariye, H. Ek- ~bul, M. Sadık Soyer Bursa, İdris B. Lütfi yarbaylığa, tabip binbaşı B. 
rem Atasal Üsküdar, Hayrettin Demi- Ors İskodra, ~- Şükrü Bıyıkhan Erzin- Muhtar yarbaylığa, tabip yüzbaşı E. 
roğlu Karagürnri!k, M. Nuri Onural Be- can, M. Zeki Öztürk Eğin, Y. Kenan 
şikta.ş, M. Rüştü Baykoç İstanbul, M. Birsan Edirne, İ. KAıım Kurut Sivas, R. Cevat binbaşılığa, beşinci sınıf hesap 

memuru B. Mustafa dördüncü sınıf he
sap memurluğuna, 6 ıncı sınıl bando 
muallim! B. Kemal be§inci sınıf mual
limliğe, yüzbaşı B. Ali Riza binbaşılığa, 
yarbay B. Saim Çığ albaylığa, binbaşı 
B. Mehmet Ali Tunçarslan yarbaylığa, 
teğmen B. Ahmet üst teğmenliğe terfi 
e,ylemişlerdir. 

Terfi eden genç ve değerli subayları
mızı hararetle tebrik ederiz. 
BUGtl'N DUMLUPINARDA YAPILA

CAK TÖREN 
1 - Merasim Dumlupınarda 30 Ağus

tos günü saat 11,30 da yapılacaktır. Me
rasim funiri birinci kolordu komutanı
dır. 

2 - Merasim günü Duınlupınardaki 
Meçhul asker abidesine Büyük Millet 
Meclisi, başvekalet, vekaletler, ordu ve 
Cüınhuriyet Halk partisi adına birer çe
lenk konacaktır. Her makam çelengini 
kendi memuru ile oraya gönderecektir. 

3 - Bağlı listede isimleri yazılı vila
yetlerden biri partiyi diğeri umumi mec
lisi temsil etmek üzere iki kişilik birer 
heyet merasimde buhınacaktır. Bu he
yetler de vilayetleri adına birer çelenk 
koyacaklardır. Çelenk tedariki zorlu
ğunda kalan vilayet heyetleri çam da
lından veya Başaktan bir çelenk yapıp 
üzerine rozetlerini bağlayıp koyabilirler. 

4 - Merasime iştirak edecek kıtalar: 
A) Askeri kıta (Milli müdafaa veka

letinin tayin edeceği miktarda) 
B) Afyon, Manisa, Izınlr izcilerinden 

mürekkep bir kıta (bunların miktarını 

tesbit, terkip ve hareketlerini tanzim 
Maarif veH!etine aittir.) 

C) Ankara ve Istanbul üniversite ve 
yüksek tahsil talebesini temsilen mah
dut bir talebe heyeti (Maarif vekfiletin
ce tertip ve tanzim edilecektir.) 

D) Kütahya ve Afyondan atlı halk 
kıtası (bunlan Kütahya ve Afyon vila
yetleri müştereken tertip ve tanzim 
edeceklerdir.) 

E) - Aynı günde yerlerine dönecek 
kadar yakın köy ve kasabalardan halkın 
bu merasime ı,tirakinl civar vilayetler 
teşvik ve tertip edeceklerdir. 

5 - Merasim yerinde ordu, C.H.P. 
halk ve gençlik adına birer nutuk söy
lenecektir. Bunu parti mümessili kolor
du komutam ile temas ederek tanzim 
edecektir. 

6 - 30 Ağustos günil akşamı radyo
da partice bir konferans verileceği gibi 
o gece halkevlerl olınıyan yerlerde parti 
merkezlerinde toplantılar yapılacak ve 
konferanslar verilecektir. 

7 - Bu büyük ve milll hadise hakkın
daki merasime matbuatımız 30 ve 31 
Ağustos günleri yapacakları kıymetli 

neşriyatlariyle iştirak edeceklerdir. 
8 - Halkın kolay ve ucuz bu merasi

me i§tirllkl için SO Ağustos günü mera
sim yerine Afyon ve Izmir arasında ucuz 
tarifeli gidiş ve dönüş trenleri tertip edi
lecektir. 

9 - Silklsaray istasyonu ile merasim 
yeri arasındaki milnakallt ve merasim 
yerindeki hazırlıklar kolordu komutan
lığınca temin edilecektir. Gerek bu mü
nakalat ve gerekse merasimin heyeti 
umumiyesinde Kütahya ve Afyon vil1\
yetleri ve Parti teşki!Atı Kolorduya au
mt yardımı yapacaklardır. 
DUMLUPINAR TöRENtNE 1ŞT1RAK 

EDECEK vtLAYE'l' HEYETLER1 
Ankara, Bursa, Eskişehir, Istanbul, 

Kocaeli, Bilecik, Kütahya, Balıkesir, 

Izınir, Manisa, Afyon, Aydın, Denizli, 
Burdur, Isparta, Konya, Seyhan, Içel, 
Hatay. 

Hüsnü Ersu Bakırköy, A. Cevat Bay- Karabulut Seli'ınik, Behzat Güne Erzu
dar İstanbul, M. Şevki Altınay Dedea- rum, Cemal Kıvanç Darıdere, İ. Sıtkı 
ğaç, Muzafiereddin Güksenin Taskasap, Sugas Ayasofya, H. Hıfzı Çataltepe 
A. Fevzi Uçaner, Yusuf.. Kerkut, 

Kurmay yarbaylığa terfi eden kurmay Albaylığa terfi eden fen sanat yar-
binbişılar : baylan : 

Türkiye Akdenizde kaledir 
KllrnMly binbaşı Rasim Aklolınç An- Fen sanat yarbay Osman Arkan Çan

kar~, S at Kuya.. Üsküdar, Ekrem Aka- !arı, 
hn Af n, Ragıp G~a Üsküdar.. Yarbaylığa tcrri eden fen sanat bin-

e i:a terfi eden kurmay yüzba- ba~ılan : 
fi Fen sanat binbaşı E. Sedat Salman 

lllırmay yüzbaşı Bahri Gökdeniz İs- Koska, Fen sanat binbaşı Kazım Ösoy 

Sıcaklar basınc 
-*-YAZAN: Dr. G. A.. 

Sıcaklar arttıkça karaciğerimizi hatır· 
lamamak mümkün değildir. Mutedil ik· 
!imlerde oturanlar pek sıcak memleket· 
lere gittikleri vakit en ziyade karaciğet 
hastalıklarına tutulduklarından olacak lı.i 
fazla sıcağın karaciğer üzerine fena tesiri 
en eski adamların bile gözlerine çarp
mışh. Promete efsanesi, şüphesiz, bunun 
neticesidir: Medeniyetin kurucu.su aayı· 

lan bu dev gökten ateş aşırarak yeryÜ· 
züne getirdiği için jupiter öfkelenmif ve 
nihayet onu K.f dağında bir kayaya mıh· 
!atarak her gün karaciierini yemek üzere 
bir de akbaba kuıu muııallat etmişti. 

insan pek sıcak başka bir iklime ııit· 

meden, kendi mutedil memleketinde otu~ 
rurken de ııcaldar artınca karaciğerin 

bozulduiu ve onun neticeai olarak türlü 
türlü mide ve bağıraak hastalıkları gel· 
diği halde, gariptir ki. fazla sıcağın kara· 
ciğer üzerine fena tesirini. Promete efaa
neıinden daha iyi izah eden lr.imoe çık
mamıştı. Sıcaklar arhnca karaciğer ra• 
hatsız olur, fakat niçin 1 

Bu ıuale verilecek cevabın da eırar 

perdeei arkaaında kalmaıında kabahat, 
bir az da karaciğerin kendisindedir. Bu 
acayip uzvumuz üzerine o kadar çok iı 

almıı ki hekimler bu işleri tetkik etmekle 
bitiremiyorlar. Sıruı geldikçe bir kaç 
defa daha yazmıttım Karaciğer vücudu· 
muzun Adeta merkez Iaboratuvarıd1r. 

Yemeklerimizle yediğimiz her türlü ııı· 

dalar, etlerle yailar ve ıekerler ilkin mut.
laka karaciğerde az çok uzun bir müddet 
geçirere~ oradan vücuda yarıyacak> 

damgaaı alrnıya mecbur olurlar. Sonn 
vücudumuzun her tarafındaki hücreler 
kendi işlerine artık yaramıyacak diye bir 
takım maddeleri attıktan vakit onlar da 
vücuttan çıkmazd&n önce mutlaka bir 
defa karaciğeTe uğrarlar. Meoell biz id
rarı böbreklerden çıkar diye biliriz, hal· 
buki onu yapan da karaciğerdir. Vücu .. 
dumuza böyle norm&! olarak giren •e 
idrardan çıkan her ~eyi kontrol etmek 
hakkını kendisinde bulan karaciğerin 

vücuda yabancı olan maddeleri de tel• 
kik ~tıneden bırakmıyacağıru elbette tah· 
min edersiniz. Mesela pek şiddetli bir 
sancı olunca bir tarafınıza - çabuk te

sir ersin diye - illç şınnga ederler, bu 
i!Aç bile karaciğerden geçip ondan mü• 
nasip damgasını almadan hi~ bir iı göre .. tanl.uı, Cavit Çevik Cey!Wı, Nizamettin İstanbul. . 

Ok1ıay :btanbul, İhsan Bingöl. Erzurum, Askeri fabrikalar albaylığına terfi mez. 
Celal J!:rgün İstanbul, Sahri Ünal Vodi- eden As. Fh. Yar~al'.~n: Vitaminler ve hormonlar keşfedildik-

''Bir cihan harbı halinde Türkiyenin 
Asyada oyıııyabileceği rol nedir?,, 

na:l.T ·ı Tulunay İstanbul,~ Ço- .As:Fb.Yb.FerıtOzkurtVefa,O.Nu-TÜrk askerinin kUVVCt Ve tesİrİ, sebat VC mukaVC• tensonrahiçolmazsaonlarınkaraciğer· 
ban u Sezer M. Vahdettin ÖZdamar rı Güler K~çe•r;rıe.. . le alakaları olmadığı ve kendi baş\arınıı 
İ.• !, Hidayet Kızıldeınir Trabzon, Yarbaylıga tcrfı eden As. Fb. Bınba- • hakkında h" b" •• h teteddu""t k iş grfrdülderi sanılmıştı. Halbuki vitamin-
M. Riil!ımi Sanalan Erzincan, Fevzi Okan şılan: .. .. metJ iÇ Jf ŞUp C Ve yo tur 
Musul, Kemal Akkut Kabataş Kadri Askeri Fb. Binbru;m Rakım Ozkok !eri~ hormonların da karaciğere uğradık· 
Erman Süleymaniye, Nihat Günden Ortaköy, M. Asım İnal Safran?<>lu._.~- lan birer birer meydana çıkıyor. 'Mesela 
Kartal A. Seyfettin Kurtbek Gelibolu mi Akyar Çanakkale, Fahrettin Gurun Berlinde çıkan •Orient - Nachrichten• miyetini kaybetmemiştir. Cihan harbin- müsait bir vaziyettedir. Bu yalnız mü- A vitemini yediğimiz gıdalarla karoten 
Hüsnü' Dinçay Halıcıoğlu, Ali Yöne; Üsküdar, !l· Sa~i Südema. Ka'illnpa,,a. mecmuası, İngiliz şark mecmualarından de Süvcyş kanalına taarruz edenler • ki teaddit limanları dolayısiyle değil, Ça- maddesi halinde vücudumuza girdikten 
Edirne, S. Zeki Uzsan Edirne, A. Nejat Albaylıga terfı eden harıta yarbaylıı!': •Great Britain and the Eash isimli mec- bu hareket Filistin ve Suriye seferleri- nakkale ve Karadeniz Boğazlarım kont- sonra onu vitamin haline getiren ı:en• 
Altkay İstanbul. Harita yarbay H. Fehmi Tunçer ls: muasında •Türkiye Akdenizde bir ka- ni istilzam etmiştir • şimdi kanalın en rolü altınd.a bulundurması itibariyle de 

Piyade Albaylığa terfi eden piyade tanbul, Cemal Kambay Galata, Kadri ledir• başlığı altında intişar etmiş olan emniyetli müdafileri arasında bulunu- böyledir. Bu son faktör Romanya hak- karaciğerdir. 
yarbaylar : Koray Kabataş.. bir makalenin kendince mühim gördüğü yorlar. Nihayet lüzumu halinde Türk kında garanti ve Rusya ile yapılmakta Karaciğerin üzerine aldığı o kadar çok 

Piyade Yarbay İ. Hakkı Türker Har- Yarbaylığa terfi eden harita binbaşı- kısımlarını •Bu kısımlar bir harp halin- kıtaatı garbi Mısırın müdafaasına da olan müzakerelerle irtibatı bakımından işin birer birer tetkikleri henüz tamam• 
put, E. Sabri Bayman Toyput, Nuri Ka- lan: . . de İngilterenin Türkiyeden beklediği memur edilebilirler... 1 büyük bir ehemmiyeti hfilzdir.. Eğer !anamadığı için, onun çok sıcaklardan 
nkla Süleymaniye, Hüsnü Erkon Kay- Harıl'.' _Bnb. Nazif Aşkın A;yasofya, ~e~leri. açıkça gös~~mektedir• mü- •Bir askeri heyet Mısırdan Türkiyeye Rusya sulh cephesine iltihak ederse 915 neden dolayı rahataız olduğu izahının da 
ceri, A. Muhtar Keyman Bı··ı..çı, S. Fa- Fehmi. fon Trabzon, Fuat ÖZbalkan talaasıyle iktibas etınıştir. Bu kısımlar gı"-'·tir. Bu heyete avdetinde Türk za- te Çanakkale seferinden beklenen her 
" """' Ed ~·..... gecikmesi, doğruıu pek de ayıplana· ile Çalışan Se!Anik, Y. Sezai Tuncalı ırne.. _ . . şunlardır : bitleri refakat ederek Mısırdaki Anglo şeyi tahakkuk edecek ve zahmetsizce 
Edirne, Kemalettin B"'l"l' Nazilli, Ce- Alhaylıga terfı eden tıbbıye yarbay- ·Türk ordusunun Avrupada oyruya- Mısır müdafaa tesisatını gözden ge~ire- sulh cephesi emrine girecektir.• maz. 
malettin Atak Kertük, H. Hüsnü Okti- lan : bileceği rol aşildlrdır. Balkan antantının ceklerdir. Burada tebarüz ettirmeliyiz İngiliz mecmuasından aldığı bu kı- Bununla beraber,' bu cihet de yav~ 
muz Üsktidar, B. Rasim Şahinler Trah- Tbb. Yb. İ. Hulusi Erel İnebolu_. Arif en kuvvetli bir uzvu sıfati_rle Türkiye ki Mısır ile Türkiy~ .ar~sında ittifak mu- sımları derccden Alman mecmuası şöy- yavaş anlaıılmıya başlamıştır: Karaciğe
zon, Hasan Ertem Feriköy, Zihni Başa- Kolkay İmrahor, Fuat Abdülmecıt Sa- yalnız bu antantın diğer azaları olan ahedesi mevcut degildir. Fakat Büyük b diyor : rin bin bir tane denilecek kadar çok iı
ran Erzurum, Fettah Öztek Süleymani- yan İstanbul, M. Nurı Maktalan Fatih, Romanya ve Yunanist2na lüzumu halin- Britanya her iki devletin müşterek müt- •Bu gen.iş ihatalı mUIAhazaları tenkit- !erinin arasında en mühimleripden biri 
ye, Muhittin Tülegen Edirne, M. Fevzi M. Cemal Sipahi Bursa, Edip Opan Çe- de yardım etmekle kalıruyacak, ayni za. tefikidir .. Dostumun dostu benim de kar bir tahlile tabi tutmak yanlış olur .. 

:.ı. k C 1 •1 tt' T k M astır A ı•- Mıs İn de. içerisihden geçen maddelere oksijen Kalkan Trabzon.. m~eze , eıa e ın o er an , • manda şayet Bulgaristan şimdiye kadar dostumdur .. Hü ...,a ır ve Türkiye Türkiyeye giliz menafii uğrunda çalı-
Yarbaylığa terfi eden piyade binbaşı- Sait Ertemsin İzmir.. muhafaza ettiği bitaraflığını terketmek birbirlerini tamamen anlamışlardır ve şacak bir polis memuru rolünün yakışıp vermektir. Bundan dolayı vücudun ağır· 

!ar : Yarbaylığa terfi eden Tbb. Bnb.lan : tecrübesine kalkışa.,U olursa ona da müşterek menfaatlerini şuurla idrô.k edi- yakışmıyacağını Türk matbuatı söylesin. lığından her kilo için saatte 1200 ııanti• 
Piyade binbaşısı Cemal Ergüden Kas- Tbb. Bnb. M. Niyazi Bilirer Bursa, karşı koyabilecektir. Avrupa cenubu yorlar ve kendilerini en iyi nasıl müda- Arapların ve anlaşıldığına nazaran Mı- metre mikkabı oksijen aarfeder. Bu mad-

tamonu, M. Talat Cinkilli Erzincan, A. Halil Tuğtepe Cide, S. Suat Mengü Rus- şarkisinde Türkiye hakikt bir sulh ka- faa edebileceklerini biliyorlar.• sırlıların fikir ve telakkileri, ciddi bir de havada bol olmakla karaciğer doğ
Haydar Günalp İstanbul, A. Ziya Altuğ çuk, Kemal Tuğ Eminönü, A. Muhtar lesidir. Türk askerinin kuvvet ve tesiri, •Şark! Akdenizin bütün stratejik du- vaziyet hududunda Türk.iyenin muha- rudan doğruya teneffüs etmediği için 
Tarsus, Kil.zım Güney Kırşehir, Ah:net Sanlav Bursa, M. Kemal Özsoy Taşköp- sebat ve mukavemeti hakkında cihanın rumu Türkiyenin ademi tecavüz cephe- fızlık rolüyle bahtiyar olacakları hak-
Tanyer İşkodra, Fikri Başaran Resne, ril, A. Muhtar İstanbul, R. Halit Baran bu kısmında hiç şüphe ve tereddüt yok- sine geçmesi ile büsbütün değişmemiş- !andaki İngiliz havil ve zarım ile tama- kendisine işi için lüzumlu olan oksijeni 
Vehbi Otoları Gebze, O. Sa.di Demen İstanbul, A. Lütfü Dağdelen İstanbul. tur.• tir .. Coğrafya bakımından Türk.iye çok ıniyle uygun değildir. kandan almıya mecbur olur. Halbuki 
Vefa, M. Ali ErgUI Maraş, izzet Avcı Albaylığa terfi eden eczacı yarbaylan: •Bir cihan harbi halinde Türkiyenin - karaciğere gelen kan ona bu kadar çolr: 
Kerkük, Şevket Sanal Van, Şevket Bo- _Eczacı yarbay M. Şevket İlgaz Koca- Asyada oyruyabileeeği rol, biraz nazari Vatı·ka n Napolyonun kılıcı oksijen getiremez. Onun için, karaciğer 
ram Değbağlar, Süleyman Dinçsoy Rus- hısar, M. Faik ÖZi! Kasaba, A. Hulı'.ısl bir müHUıazadır. Burada Tllrkiyenin ka- de vücudun İçindeki auyu çeker, onu par• 
çuk, Fahri Aközen Çengelköy, Enver Duyar K8'!tamonu, Bi!M Tiner Çankırı, radan taarruza uğrıyabilınesi pek mub- Mıoshovada ı 
Tok Beykoz, Hüseyin Ürgen Karamür- M. ~if Köker Üsküdar, Mustafa Benli- temel değildir. Buna karşı Türkiye ken- --*-- çalar ve suyun terkibindeki oksijeni ku • 
sel, A. Cevat Akman Köprülü, Nazım er Şile, di ülkesi dışında büyük bir muvaffala- d Ç kt !anır. 
Yasinok Edirne, M. Ali Ozatlı Girit, S. Albaylığa terfi eden veteriner yarbay- yetle bir polis vazifesi deruhte edebilir. havadan korunma mey ana I l Karaciğerin bu işi öğrenilince onun 11-

Sırrı Kurt Ni.şantaşı, R. Cenani Kerkük, lan : Fransa ve Büyük Britanyanın bir harp tedbirleri alıyor ---'tr-- caklarda neden rahataız olduğu da anla-
Kasımpaşa, N. Oğuz Alasonya, A. Nabi Vtr. Yb. Şevke_! Ulusoy_ Antaly.~, Nu- halinde Suriye ve Filistinden vaz geçe- Ö .. .. Rusyada 1916 ıeneainde vukubulan şılır demektir. Sıcakta insan çok terliye-
Güngorey Sivas, Zeki Tuna Yanya, B. rettin Söylemezoglu Elô.zıg, M. Sureyya rek bu yerleri eski hakimi olan Türki- Roma 29 ( .R) - _Pa~ hükumet dahilı" ihtı'lale ış· tirak edenlerden birisi k k k .. k 1 
Remzi Okten Kocaeli, M. Kazını Gün- Aygun Aksaray, Abdülkadir.Tolon Çan- yeye bırakacakları şimdiden bazı cesa- saha~ı olan Va~ sıt_7sınde hava_ teh- rek ço su çı arınca aracıger su ·ıt ı· 
düz Sivas, Sırrı Eroğlu Bursa, Şemse!- kırı, Mehmet Soykan Se!Anik, S. F~ retsiz Araplar tarafından tefeül edil- likesıne karşı ,pasıf mudafaa t~dbırler~ Kızıl Ordu müze.ine bir kılınç hediye ğından dolayı rahatsız oluT. 
tin Evcin Üsküdar, Ali Alp Trablusgıırp, Alyuğ Aydın, M. Ragıp Sıra! Kadıkoy, mektedir. Şüphesizdir ki bu mübal1\galı alınmı_ş v~ alelade lambalar yer~': mavı etmittir. Müze idarecileri bu kılıcın üze- Fakat karaciğerin sıcaklardan rahat· 
Mahmut Ozalpat Erzurum, M. Sadullah İbrahim Koçtürk Şam.. . karanlık bir neticedir. Fakat Suriye ve elektrik Himbaları ikame edilmıştır. rinde (Birinci Napolyon Bonapart) iba- sızlığına sebep bu kadudan ibaret ol· 
Ergon Beylerbeyi, Hakkı Özhan Trah- Yarbaylığa terfi eden veteriner hın- Filistindeki gayri memnunlar, Türkiye- _,,.._ resini okumuşlardır. Aynı zamanda maşa gerektir. Bu uzvumuz soğuğa kert• 

zon, Kemal Ergöç Serfice, Hamdi Kor- baı;ılan: Al 1 . H t ~tı:.:i :alarmda oyruyabileceği rol Gıda maddeleri (Franaız cümhuriyeti konsolosu) ibaresi müdafaamızın en mühim vasıtalannd•" 
tak Edirne, H. A>'lli Kükger Sinop, Y. Vtr. Bnb. S. Süreyya te illi arpu ' a • . er halde çok canlı bir fikir hr d de kılıncın üzen'nde go··ru"Iünce meıeleye b d H d I" ml tao 
Kerim Aktav Kasımpaşa, O. Lütfü Sal- A. Vecihi Tancar Pirekoz, M. Medeni ve telakkiye sahip olsalar gerektir.• İ acı memnu 111" iri ir. er zaman vücu a uzu u 0 

tJc Karagümrük, A. Nihat Sebik Bey- Sürer Istanbul. Hayrettin Tezer lstan- •Bıışkaca Türkiye garbi Asya memle- Paris, 29 ( ö.R) - Bugün Litvan- ehemmiyet verilerek resmi makamları sıcaklığın yüzde kıTkı adalelerden çıkar· 
lcrbeyi, Rifat Önder Toyran, Sami Alan- bul, Abdullah Yurdabayrak Bursa, Ek- ketleri _üzerinde imtisal nümunesi ola- bir emirname ile mübrem gıda madde- malumattar etmi~lerdir. Yapılan tetkik- sa da geri kalan yüzde altmışın yansı••· 
tar Galata, A. Riza Bayata Kar. A. Şük- rem Selekman Galata, Sadullah Kesenay rak te~ır ".~ ':'~ sahibidir. Bu memle- !erinin ihracı menedilmiştir. !er eonunda bu yazıların on sekizinci dece karaciğerden çıkar, öteki yüıd• 
rü Bcrkalp Mimar Sinan, Kenan Oruç ~:'tanhul. Ekrem Güleryüz Bursa, Recep ketle~ mühim hır kısmı yani İran, Irak İi'İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiiiİİİiiHİİİİİ! asırda Versayda meşhur mütahassıa An- otuz da geTİye kalan bütün nesiçlerden· 
F.rzincan. A. Riza Atak Danastır. A. Ozc;elik Edirnekapı, Nahit Çokbaşakan Afgarustan Saadabat paktı ile Türkiye ter But• tarafından kılıncın üzerine i•len· O . . k ·• d k orada 
Kemal Ataünal Kastamonu. M. Arif Ol- Konya. Cemil Gök~e Altımer, Ismail ile doğrudan doğruya bağlıdırlar.. Şu v • nun ıçın aracıger en geçen an 
ccn Niksar. M. Neşet Kazankaya Erzin- Erten Bursa, H. Hüsnü Urkucu Çanak- halde ayni veçhile Avrupa ve Asyada DOKTOR diği anla,ılmışhr. Yazı çelik üzerine ya- iki derece kadar fazla ısınır. 
can. Şaban Arıkan Tophane, A. Ktızım kale, Memduh Tunçer Trabzon, Tahsin Türkiyeyc takviye edici bir tesir ve nü- B h u zılmış ve kılınç Şamda takılmıştır. Fran· Karaciğerin sıcaklara karoı vücu~u 
Baykan Bursa, H. Erkan Yarbuz, H. Doruk Istanbul, Mazhar Atay Niğde, Ri- fuz faktörü sıfatiyle çok yüksek bir kıy- e çet Z aa ihtilalinin yüzüncü yıldönümü müna- müdafaa etmesinde de tesiri buhındu!u 
Hüsnü Taşkın Kırklareli, Celalettln fat Maral Istanbul, Kazım Alpergün Is- met izafe edilmek lazımdır.• ıebetiyle Moskovada açılını' jübile ıer- henüz bilinemezse de soğuğa ve sıcaga 
Dinç Afyon Karahisar, M. Sadık ÜArı- tan bul, Kadri Can Mckkc, Cemil Olçay •Afrikaya gelince • Elyevm Ankara ÇOC:Ufı hastalı1ıları gisi münasebetile tertip edilmiş bir ka- karşı müdafaa hemen h•men aynı ş~Y 
kan PazarC".k. l\Iehmet Saykan nye, Hayfa, Haydar Soykan Kayseri, Orhan ile Kahire arasında hüküm süren sami- Mütah-•sısı . b' .. k•raci\ierın 

.,.. taloğ karıştırılınca bu tarihi esrarın içyü4 d k Id dan ır gun p Se1.ı1hettin Gürsay Yenihahçe, Fikri Te- Erkurt Maltepe, ml anlaşma, mihver devletleri için ehem- eme 0 ugun .. dafaa etti• 
oman Hereke, Hasan Ürgün Kandiye, B(UUUSGU Hastalarını her gün saat 11.30 dan zü meydana çıkmıştır. fazla sıcağa karşı vücudu mu !d 
H. Ali Akıncı Kasımpaşa, Zeklii Özya- Albaylığa terfi eden Lv. Yb.lan: tafa Meriçli Hasköy, Cevdet Kurkan Fa- ı e kadar Beyler sokağında Ahenk Fransa ihtilal hükümeti bu kılıncı, Na- ğinden dolayı sıcaklarda rahat91z 

0 u~ 
lın Ha<•ki. Necdet Çetinakıncı Y. Var- Lv. Yb. Hüsamettin Anış Korbakkal, tih, matbaası ynnındaki hususi kıliniğia polyona Mısır seferinden döndükten ğunun bir gün meydana çıkması pe 
da, M. Salim Koydemir Siva.•. İzzet Ya- Mustafa Sevktekin Samsun, Şevket Ço- Yarbaylığa terfi eden Lv. Bnb. lan: de kabnl eder.. sonra hediye etmiştir. Napolyon tahtın· muhtemeldir. 

--~---vuz~~Kız--ı_Ian.._.H.acy.darp . ._:4ıı~şa_,.._B_._Ed....:ip~A*l:pan..o:.Lb-a_n_o~ğ~lu.ı;;ıK~ıstası....,.ı.;,~~~f~u~h~!d~di~·ı&ı-S~ü~c~r..._E~rzuin.aı.-J.:ı:;~L~vl.~B~n~b~.aAhmli!ı...~etm!.SJüQe~r!Tl1-·ajb~zo~n~,~Sa~b~rJil.i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5!!!!~~~!J.:~~~::;~'.'.:::'.:..'.'.;'.'.'.:'...:'.'..:::'.~~'.:JL.~~~~~~~~~~Qİililibasnnnca Sami Ol Edirne, A. dan feragat ederek Elbe adaeına gider-
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""· _ 40 _ ma yemek lazım? 
12.30 Program 

-303 

Marinanın 
Genç kız, miaafir delikanlıdan fiJ.phe ettiti 
kadar delikanlı da ondan ıüpheleniyordu. 

12.35 Türk müziği - (PL) ---"tr-
13.00 Memleket saat ayan, ajans ve ş • • ı d Genç kalmak ve daima mbhatte bv-

meteoıoloji haberleri uayıp pışnıan o u lunmanın am ne imit biliyor mUManua> 
13.15 - 14.00 Müzik (Karışık program 

Pi.) Ot :remek.. 
19.05 Müzik (Oda müziği _ PL) ŞqarmaJ"llL Ot yiyerek daima gençli-
19.30 Türk müziği (Fasıl heyeti) Hemen Masanın arkasından lıoıta oe iini Ye ..bhatini muhafaza edenler var-

20.15 Konuşma.. f ,. .e. • • f d• dır. 
Bat pepesw arbmıdan bir müdet ba- önGnclen seçti. 20.30 Memleket saat ayan, ajans ve emane aauyı gerı il e f • Bahar -lince hepimiz imiyakt bir 

meteoroloji haberleri •-kan .......... Marinanın ealondaki meY• K:umand•mn, bapekilin btUUSI adanu balde Ç&Tldara dağılır. yefil çimenlen 
L.....__..ı_ bil ol ..1 • olcl .. b:'I:.. 20.50 Türk müziii : Okuyan : Mustafa .. . be •• ,,_,,, rile ,_ __ .be l :.---'-..ıı- ko- L:- b'--'-ı cudiyelinia ...- em• •n unpa- asana 1&170raz. Çağlar çalanlar : Vecihe Daryal. Rivayete gore Şuayıp peygam r, -.u- ca S'"°lile uens r yo wc.nmac uzamr istirahat f!deriz.. Fakat ..;.,, JTillll"' 

rator .... oclaeaa doira yüriidii. Onunla göriipek i8tedi. Cevdet Çağla, Kemal Niyazi Sey- .sa gittikten sonra emanet Asayı ona ver- naldadılar. zin habnna bir uuç ot yemek selmez. 
Marina. fmab pnimet bilerek der- Eauen biraz eYTel Marina Dimitriyo- hun, Refik Fersan.. diğine pişman olmuş. Hemen Musanın Sabahleyin yine yol1arına devam et- Ot yenir mi> .diye itiraz etmeyin.. 

bal impantıoraa oduma kOfbL MID da mubahz kamanclanmm yanına 1 - Osman bey - Nışaburek ı>el- peşi sıra koşmuş, onlara şehir haricinde tiler. fransada yqıyan altmıtlık bir adam h• 
Ortadaki •a•nm üzerinde bir k'iat sittiiini .öylemifti, revi. yaklaşmlJ: Dk gUn, ikinci, üçüncü, dördUncil gUn zaman ot ile beslenmek sayesinde bugl-

vardL Totaraa ha.bütün emniyette olmak 2 - Ziya paşa - .. Nişaburek yü- - Ya Musa .. dedi. O emanet bayı böyle geçti. ne kadar aıhhat ve cençliğini muhafaza 
L.a~ 1 k rilk semai - Ey gül ne acap) Sana başka Asa tirdi On al- Vaktaki bec:inci gu"n oldu.. GeDG bdm bu _p..ı kapucuma için bir kerede bu it adamı e görüşme 3 _ Ziya paşa _ Nişaburek şarkı \•er. ge m. u r- edebilmif. 

aldı. lüzumuna daymUfbl, (Bin zeban söylersin) tna .. Belki bir gün sahibi çıkar gelir, Hava, daha sabahın erken vaktinde Yaşlandıktan sonra bir çok ihtiyarlw 
Bu üiıt. auikaadçılardan birinin üze- Odaya gireceği sırada kapının önün-- 4 - Keman taksimi Emanete hiyanetlik etmiş olmıyalmı. soğumıya başladı. tıbbi müntahzarata başvururlar. Fakat 

rinde çıkan ve malOm olduğu üzeTe bq deki nöbetçi onu hürmetle sellmlıya- 5 - Nişabmek şarkı (Mestina- Musa ise her nedense elindeki Asayı Öğleye doğru Adeta sU.rilnUn yüriiye- ot ile beslenen ve halen altmıı yedi ya· 

vekili itham eden kağıttı. rak: zım kim bUy(ittü) . . vermeğe muvafakat etmemiş.. miyeceği bir hale geldi Rüzglr pddetli şında bulunan Mösyö Brandos timdi,. 
Marina kendi kendine: - Kumandan cenapları odalarında ~ = =~ ~ ı:::::a -Ben, demiş, Uç defa eve girip çdı:- esiyordu. kadar katiyyen böyle bir ihtiyaç ile kar-
- Vay canına ... diye mınldandL Bat değiller... (Akşam di ular karardı) tun, maksadım bu Asayı almak d~di. Safura: şılqmamıştır. 

vekilin telip diitmeainde hakkı Vamuf. Dedi. Totaras sordu: 8 - Del~~ za~~ Sehnaz şarkı Her defasında ise elline bu geldi. Demek 1 - Ya Musa .. dedi, bu ne haldir. Bu Ihtiyarhiına raimen bir taV§All gibi 
Acaba bu kağıdı görünce imparator - Nerede~ (Etmedin bir 1Ahza ihya) bu benim kısmetim .. Onu verı:nem. yerlerde bu kadar soğuk olmaz n bu koşan Mö.yö Brandon bu Taziyette ka· 

ne dedi? Sa.vekil. misafir delikanlı ils - Yukarıda.. imparator hazretleri 9 - $emsettin Ziya - Şehnaz 181'- ihtiyar Şuayip, emanete hiyanet et- derece sert riizglr çıkmaz. b ~-L --•- kull nmakta-
,,. kı - (Denizin dalgrunru) memenin sevdasiyle nihayet Musaya ! Musa cevap verdi: labilmek için ir us _.u a 

ne konupca.k~ imparator imparatoriçe- çağ•rmışlar .. Yanına gitti. lO Sedat Şeb · • dir dır: Ya1n1ZCa ot ile beslenmek. 
di " Dimit' . uh fız L Totaras biran ı'r'-''dL' - -naz saz semaısL şöyle bir teklifte bulunmuş... - Rüzgi.r da, soğuk ta. Allahm işi . l :._ 

ye ne yen r nyos m a "'uman• ıw 2L30 Ha~k ;posta kutusu - Burada biraz dinlenelim ve bekli- ve Allahın işine karışılmaz. Altnut yedi ya11nda o manna ftg•u• 

~yile. e.:n~~~. Kumandan Recyoyu SonArdama kensed~d:~.n::= de ne kuşku- ~~:~ ;.;=~ p(M~a:roon:-) yellin. Ö.nümüze ilk çıkacak adamı ha- 0 •. nasıl dile.' rse. ö.yle işler.... iter giin yüz metrelik bir kotU yaphktaa 
--~ ·- ederek alı O Asa y il tl d sonra derhal ot kırpma makine8ini alarak 

Bu istifhamlar tekrar genç kadının ka- lu adamım.... 22.00 Müzik (Küçük orkestra.. Şef : kem tayin ona sor ın. ' 1 ıne, rav erın rıvaye erın en: bahçeainde yetijftiadiii temiz otlardaa 

b --1-- h · · .. iind' Diye mırıldandı. Dimitriyoa gibi ar- Necip Aşkın) kimde kalsın derse sözüne ve hükmüne Bihikmeti hüda, soğuk git&iqe bastı-
fuma urguaa.ırvr ve epsının uat e: 23 00 Son aJ'ans haberleri, ziraat, es- razı olalım. O zaman ben de, hiç değil- rıyor, rüzglr gittikçe ve karşı istikamet- kesmeie başlar. iyi yetİfrDİI ~il çim• 

SeL-,..;.. td ... kam olduktan sonra artık kimden çeki- · b h kah eal L..!l ed - ~,,.ano ne 0 •r ham ve tahvilat, kambiyo, nukut se hakemin hükmü ile hareket ettim ten esmekte şiddetini artırıyor, buna onun sa a v bsını tefu •· 
EadifeÜ hAkim olayordu... aeceğiın kalU'. Fakat bu delikanlı çok bo.~ (Fiat) di~erek üzüntü içinde kalmam. rağmen sürüyü teşkil eden ufacık kuzu- Çay kahve gibi §eyler kullanmaz. 
Yine büyik ..tonda Te beldeme YMİ• yaman bir ,ey... 23.20 Muzik (Caz":'~ - Pi.) Musa bu teklifi kabul ediyor. lar bu rüzgardan müteessir olmadan. Mösyö Brımdon tue çimeni demet de-

fe.ini yapraaia bqladı.. Yoluna devam etti. 23.55 - 24.00 Ya :ı.n..ı PMgram nnd b ki . 1 h t A .. l . bil adan 1 met güzelce yıkadıktan sonra araınna --
Koridorda kop kop karp istikamet- OPERALAR VE OPERE'ft..Ea Yol kena a oturup iare eşbı~or ~rir. 1 at .t~y en e oynam me .. ~e- b L_ 

O, impuUonan oda..,. girdiği zamaa el 1_ d' . . .. d h l 20 05 Leipzig . Der Freisehiitz Bir müddet sonra karşı ına ır pı rek gıdıyorlardı... bahleyin bahçeden italiği il' &.aç c;ice-
nı.:_:-ı-- da L-di _.J __ na do-nmi;•tu". ten • eo ve 5.en ısını gomıe en. att . . kal 1 b k Safura k w• ._,__ d k - .... ..,. __ L~ 
LIUIUU•.J".... - _. ...,. ------•- • • 'b' dan R 20.30 Sofya : Mefistofele fam çıkıyor. Hemen onu ya ıyor ar. Musa, Asasına a anara , oca- gın :rapraıuaJ"ını a a.-s--• __ .. .....-

içeride bq Yekili bulup ta ne konut- ~......- nnıa g.ı 1 yanın geçen ec- 21.05 Stokbolm : Madam Butlerily meseleyi anlatıyorlar ve hakem olmasını sına dayanarak sürüyil takip etmekte sinin üzerine bir mirtar toz şeker elcenılı: 
taklan mec;laaldü. yo:ru tanıdL.. . 21.35 Nice : Galathee rica ediyorlar. Ihüyar adam: idiler. Böylece beşinci gilniin akşamı yemeie hatlar. 

Ma • it Recyo iae yan karanlık olan bu kora- 22.05 Monte Cenerl ! La Tra'riata A d ihtilaf la asa b" d ... ıı. t ,,.;... t ldula B dat Bu küçük ltahvealtı bilhassa kendİIİ Yaln~ -~a. apmm açddıinu. •e dor yolunda bat vekil ile kaqalqaca- Bi)y{)'K KONSERLER - ranız a mevzuu o n o - Kır _,o.o e e6 u.e bvüastüı o kadrd, ukita , 
bqvelı:ilm Oimıtnyoala beraber eşıkte .. _ . . !8.05 Bcromünster : Fransız musikisi yı yere bırakın .. ikinizden hanginiz onu « uı-an> ın ve n mu es p- gibi apor yapmaktan bir lahza geri lcal-

tPJll umid etmemıt ve: ilirse ı1.__ lsun. la ef tarih] · · ·ı ri b 1 '-!- -..1-gözüktüifinü görünce ilk iş Totarusn yü- • . .. . 19.05 Varşova : Şubert, Delibes, Çay- yerden kald.ırab' · ca::wa onun o rın, sane ennın ve ravı e n mıyan bir ihti:rar için u unmaz uu ...... 

zifne bakmalı: oldu. - Allahm belası .... Çekil yol uzerm· kovskinin eserleri Diyor. üzerinde ittifakla durdukları (Turisina) drr. Bandan maada M-le ve akşam :re-

BllfVekilin çehresindeki sarılıktan elet' 

kalmamıştı. Bilakis gözlerinde bir mem
nuniyet tUJeai fışkınyordu. 

den... 21.05 Prag : Novak, Fibişin eserleri Bunu Musada Şuayip te kabul edi- idi. mekleri için de Möayö Brandon yine bal.-
Diyerek ııüratle ~eçjp flİtJT\İftİ.. 21.05 Droitvich : Bachın eserleri yorlar. Asayı Musa yere koyuyor. .Şimdi, Musanın hııyatıft.ı, dm tarihle- ç.e.inden kesmif olduğu otlar ile iktifa 

•• Bl'J'HEDf - 21.05 Strasburg: Mozart, Şubert, Saint Yaşı itibariyle onu yerden ilk kaldıra- rine kaYMk vazifem gören (HGZTeti eder. Bu frank. bizim paramız ile yedi 
---= Saensin PSerleri K • ) d ı.:.. del' 

DirnitriyOWD yanından biraz uzakla
tarak Marinaya yaklaştı. Kulağına: 

-1 21.20 Bertin : Viyana filarmonik heye- cak olan da Şuayiptir. ur an ıın ta._..p e ım; buçuk 1wnqan içindedir. 
Bir mum.va içinue tinin konseri Şuayip, kalınlıb ancak kol kadar olan (Turusinanın eteğine geldikleri za- Mösyö Brandon daima canlL paıt.k 

- imparatoriçeye haber ver, dedi. .. 
ii h V 21.20 Bohemya : Bach ve Brahmsm Asayı kolayca kaldıracağı emniyeti için-1 man hem akşam olmuş, branhk bu- ve taze hiT cilde maliktir. Uykulan p• 
ç a l' an eserleri de ihtiyar belini bükerek eğiliyor, asayı mış, hem de soğuk ve rilzglr şiddetini yetle rahat ve muntazamdır. 

Tehlike unkbıtta " ~ plen mim
fir de bizim en ba,.ek doatumaz •e miit- Bacla - 1 ~- tah 1 22.05 Roma: Brahms, Atterberg, Nico- yakalıyor... artırmış, Adeta bir fırtına halini alınq- M.=..yo" n __ .ı00 aabala -falda ben'-

pefte mil 1 mtizeei mü 89819 •- lai ve sair bestegarlının e!rerleri F ka kald ._. DnU1U ...-

d .. .. .. M L .,L- . d• a t... ıramıyor... tı. .__........._ _ ........&. -len' -.......!nde ..-..-••~ 
tefikimizdir. nn an uçunu, ısır mıırnmeti avet 22.15 Kolonya : ~da, Gı.-, \'olk- O ... Sanki yere mıblaqmtı gibl kal- Daim etetfncle bir ufacık yere .ee1dl- _. ·- - .... ~· ._,, --

Mana.. O. .a.leri ~911 ifa edece- ederek mumyalanLm içini im --.1 _. .nwuıı, Mozartm ~981'1eri k ind hl- l 1-1 b ..:ı-..a. . -'-ord den bir miktar toplar.. Çayırlarmcl.a .. 
..ebetd yeri • i değ' • k 'st • 23 05 Paris (1648 - 182) : Messager, mış ... Zavallı ihtiyar, an ter iç e er ...., uraya a--e..a tesir ewau.r u. kesmesi, çiçeklerini eliyle keame9İ _. 

iini gösteren bir reveranala eiilirkea n e ennll}tirtme 1 emış- · M"'-""net, Raydes, Deli:l..--
1 

Le- dığı halde asayı yerinden kımıldatamı- Safura: 
o.L. Mn h 1 b -' t tk"k ...,...., •u= çok faydalı bir apor o1maktadU'. lçind .. tö:rle cliifBnmüttü: ur. ta aan ar u mum,. ... an e 1 kokun eserleri yor bile... - t.rie kuytu bir yer ... geceyi burada 
ed k • 1 • d h bul d " ~· Mösyö Brandon, ot rejimine bati• - Demek. .. Oimitriyoe buraya on- er en ıç enn e ayvan un ugunu 23.10 LUbemburg : John Brahmsın Sıra Musaya geliyor.. geçirelim. 

1 f L_ b' d '--L _, --n '--.ı· leri . · . . imdanheri daima miktarı arttırarak ... 
ara doat alUlt ıze Üfmaa o~ .-· gvrn• fıeraır. eser İKİLEB1 Musanm, eğilmesiyle beraber lsayı Dedi. Musa da bu teklifi muvafık bul- ha :rUzd • b mibumd ot 
mif... Fakat. hu haynnlann yerini deiittlr- ODA MUS kaldırıp alması bir oluyor. du. Fakat rUzgann burada esınemesine yetw ~~~olm~.ı__ a 

Diier taraftan Oimitri,.oe da batVeki- mele ve elle dokunmak mumyalar için 19.35 Kolonya : Momrt ve Hartln'in 0 zaman cPiri flni>: • ~uk fazla .di yemege IDUVlllıaaro ~m:r. 
I b 1 d iti eserleri mukahll .. sog 1 

• BanuD için Mös:rö Brandon bl:rük bir lin Marinaya ~rak kulağına bir iyi o mıyaeağından u un u an vaziyeti 22.25 Stıokhohn : Dohnaninin vatiasi- - Asa bu yiğidindir. - Uşuyorum. d LL l ... b . 
teYler fı..ı.t.dılmı görOnce 16.vle nunl- bozmadan mumya1an tetkikle iktifa et- yontan.. Hükmünü veriyor. Şuayip te bu hük- Diyordu. Kuzular, kafalarını birbirle- i~at e terazısının a§lna ceçm "Tll'8" 
d.nmlfb: mitlerdir. Yalmz mumyalardan birisinin 23.35 Frankfurt : Gac;paraan bir nar me razı oluyor. . . karınlar sokmUJW, ak üstU ceii ot miktannı tespit eder. 

- Bu paç kızdan eauea tiiPbe ecii- r6ntgenle filmi a1mm1Şbr. Bu film ııö... teti.. Bazı ravilerin rivayetleri bu (ba) hl- :~laşıyorlar: Musa. eır:t'wı çalı M&syö Braaclon kışlık ihtiyaıc1N .. 
rordum. Şimdi İ9e tlphelerimde yand- tenniftir ki, mumlanm19 olan bir kerten· 23.35 Stuttgart : Haydn, ~thovcnin knyesinin Musanın Mcdayine ilk geldi- çırpı toplıyarak getirdi. ~~rdan J.aarlama~a · mecbur c:'dal-
madığunı anladım. Muhakkak o da bq kele, ile bir yılan ve bir de cinai b,.hol· eserleri.. gwi sıralarda ve Şuayibin koyun sürille- Safuranın yanıbaşında bir yığın yaptı. 1çın taze odan kendıne mahaua bir ...ı 

23.45 Hambur~ : Mozarlln eserleri ·ı Jr.o ed k i1 
nklle ~ ... CözUmU dört açmalı- mut kut garü1m6ftür. SOLls'11..EBIN KONSEBLE&İ rini otlatırken olduğunu söyliyorlar ... Onu üşütmiyecek, çalı alevi ve ateşile 1 e nserve er ve lfl.n yeşı otun_. 

Bu L-L:L_ --L beW. b" rihl b ·1 · b tacaktı dir oldum. -inlerde sandıklan ~ ~. _,.,. .-u&atea ~ ır 19.45 Ostrav: Mozarbn şarkılarl Bazı ta er ve yine azı ravı er ıse u ısı . ..- •-
,_ ... Febt.- Kumandanm ı.-abım kim Tiyatron .. tarihi 20.20 Breslav : Piyano ve şan konreri asayı Musaya daha Mısırdan ilk çıkbtı Karısına: 
sördü ... Maheklr•k Rec:yodar .. Eier ö:r· T'ıyatro ..haesinin ilk perdemi demir- (Bariton) sıralarda ona yolda rehberlik eden Ceh- - Ver benim çakmağımla kavımı, de-
le iee Reqo •an yerine geçmeğe Mk den ~pdm-.br. Bu perde yahut kapak 22.05 V~va : .~ eserleri rail ve MikAilin verdiğini kaydediyorlar. di. 
kazanch. Pariate 1820 eeneeinde ilk defa olarak 22·20 Berlin : Guzel sesler.. Bizi, bu «asa> hikayesi üzerinde bu Safy.ra, Musanın çakmak ve kavını 

Bapekil Marinanın yanından a:rnl· açılmıpa da proJeai daha 1782 senesinde Garip bir yı/bafı kadar durnuya sevkeden sebep, onun verdl 
dıktan sonra tekrar Dimitnyoauıı yanma hazıdammttır. • din tarihinde Musa kadar mühim rol Musa, kavı çakmak taşından birinin 
citti. Elini aktı. Haynnlar ilk defa olarak 1650 ae- gecesi oynamasıdır. Musa, asa ve Firavun... Uzerine koydu. Ikinci taşı ilk tap çak-

- YaptığınlZ iyilik ve dostluğu unut- nesinde aahneye çıkanlmıttır. Bu isimle Franaada hazırlanan bir Bunların üçü de din tarihinde ve bir- mak suretiyle kavı ateşlemek istedi. Iki 
ınıyacağım .. Dedi. Size ne zaman bir iyi- Andromeda operaamda ubneye çı- filmden bahaediliyorl Hem büyük bir his likte rol almıslar ve rol oynamışlardır. taşın birbirine çarpmasından çıkln kı-
lik etmek hnabnı bulunam kendimi bab- kanlan bu beygir o zaman Pariain mühim ve heyecan unsurunu ihtiva eden hem de * vılcıın bir tilrlü kavı yakmıyordu. 
tİyar addedeceiim. bir mevzuu olmuşta. talimli bir mahiyette olan bu filme Fran- Musa ve S:ıfura, önlerinde kuzu sUrU- Dk defa böyle bir Şf!Y başına gelen 

gıduını temin eder. 
Sabah .q.aı ot ile bedenen ba 61 

yqmdaki .ilıtiyar genc;liiini lıiç byt,ee. 
memittir. itte reamimizde beyaz saçla. 
nna rağmen bir tazı gibi kottuiu cöril
mektedir. 

Ot ile gıdalanmanın gençliği ebedilet
tinliği tahakkuk' ettiği takdirde hiT çok 
kimseler ve bilhassa kadınlar dökülecek 
ve kimbilir istikbalde belki de za...ılı 
hayvancıklar yiyecek ot bulamıyacaklar
dır. 

-------
Ve Totaru böyle söyledikten 80nTa Anupada ilk tiyatro afiti 1429 eene- sızlar çok ehemmiyet vermektedirler. leri, a:kd'arı~da te~elli tcrk:ttikle? 

1 

Musa, ka~ ~ti~~· :.m~ :·~~adı. 
nndaki koridordan yüriidü.. MerdiYen- sinde daiıtdDUfbr. Bunlardan bir kaç Resmimiz filmden bir sahneyi gösteri- Medayın şehrı, ver elıni Mısır dıyan dı- Safura ıse tesbıh hocegı gıbı buzU)mtlş 
leri indi ... Muhafız kumandanının odua taneai l..ondra müze.inde mahfuzdur. yor. 1 yerek bütün gün yürüdüler. Gece olun- tirtir titriyordu. İki 

ıs - s a 
idam mahkumu 

lanan biçak gibi dalacağız... kendine yol açtıktan sonra lvona koştu. Demir maske. sırtına dıvara dayamış.. 
Sonra üzengilerinin üzerinde doinıla- Handaki proteatanlar da Reymondla Mükemmel kullandığı kılıocı ile etrafını Bükr~ Vikaıetti hapisanesinde ld 

rak arkasına döndü. beraber dı§arıya fırlamışlar. kuvvetlerini aaran mütearnzlan yanına M>lanuyord1L idam mahk<unu geçen hafta evlendiril-DEMiR MASKE 
eolendi 

Büyük tarih ve 
(ıKıNC/ 

macera romanı 
KISIM) 

-31-

- Hey arkadatlar ... Diye bağırdı. Al- imdada gelen kuvvetle birleıtinnişler, Bu aarada idi ki bir borazan 9e8İ etrafı 
lah için. kralımız için ileri.... Yapam askerlerin Üzerlerine atılmışlardı. çın çm iittüıdü. 

Monsenyör Lui... Etraf feryad, fiğan. küfür. nara sealeri Kaçmak üzere olan aakerler birden 
- Yaşasın Monseny6r Lut. Hftcum.. ile mahıere dönmüştü. durdular ve tekrar zafer nlreleri atarak 

Vurun .. Kesin .. öldürün.. Faribol, Mistufle ve Frer Krizostüm hücum ettiler. 
Ba emrin arkasından ve binlen lnrk iae Adeta deli gibi döğüşüyorlardı. Frer Krizoatüm vaziyetin vahametial 

ağızdan çıkan bir proteatan ilibiai yük- Faribolun cenit yüzlü kıluıc:ı abnın et• daha çabık anlıyarak lvona b.iucb: 
seldi... rafında mütemadiyen daireler çizerek - Ma.dmazel... MadmezeJ .. Dikkat 

llihinin ilk kısmı biter bitmez kılınç- kral ukerleri uflarmda botlaldu açı· ediniz. •• 
Ne mabatla hareket ettillnid anlıyo- - Slr .. Sir .. Diye haykırdı .. Kaçınız. lar kınlanndan ınynldı ölüme •uaaDUf yordu. Ve eoma Faribola iıitahen: 
l'Um. Momeny6r Luinin ölümünO. lslıenıL Kaçınız ... Herşey mahvoldu.. süvariler hanın önilndc. hanı yakmağa Bu aralık Fan"hol lvon ile Monsenyör -Se~or Faribol .. Sizde •ia-n ba-
Yorınmuz. Korkuyonunuz, fakat onun Ve yanı başında bulunan silvarisiz uğrqan askerlerin üzerlerine ablcLlar. Lwnin birbirlerine doiru gittiklerini kanız ... 
<>lümQnU ben lsttyorum ve bu hususta bir atın üzerine sıçradı.. Bir boğupna bqlacla. cördü. Dedi, sabık ırilib muallimi m..ilerin 

&izin btelinis delil. Benim istelim ola- _ Kuyruju kopsun .. Rüya cörmedi- Bu ınrada birden handakı1er de pen- - Kızyruklan kopsun. .. Dedi... Bu•· ilzerinde doiru)duia zaman yandaki 
cak. •• .. iiıne ve ayık oldukça eminim Şeytanın çerelerde ate, kestiler. Hanın içinden bir rada biç böyle ihtiyatsızlık olur mu}.. yoldan eeiirterek gelen aimlri ulterleri 

Gniafon böyle dil§Unerek ve böyle .__ L - -1ı .. . . ed . ki k az evvel yükselen protestan ilabiainin Hah... Bravo Miatufle efendi... Bravo.. gördü. · l Al\; uac;a uzenne yemm enm ar-
soyliyerek 181 taraftaki yoldan ge en cımtzda diln l ha ,__ ikinci kısmı duyuldu.. Bugijn daha çok gözüme girdin... Bugün Bıyıklarına difleri aruında çiğneyerek 

U" ril ' "L-.. - lam " k tu F ka 1 ,.-- yamn en me un yvanı ouw M ·· L · d b k " d h 'k --• h rd dı 

mittir. 
Bir BWpr kızı olan Hristina Stançen 

Varnada bir adamı öldürmüş, Roman,.a
ya firar ettikten aonra başka bir kati 
hldieeainden dolaya idama mahkGm edl· 
mittir. 

Diğer bir suçtan idama mahktm do 
len Floresku isminde bir Rumen s..ıa 
ile hapisanede tanışan kız. evlenmek _... 
zusunu izhar etmİ§, ve delikanlı bu teldil 
kabul ederek geçen hafta hapisane dinlt
törünün oduında nikahlan bydmlfbr. 

Kanun mueihince evli addedilen bu 
çih halen. lıapiaanenin ayn, ll)'l1 kolut
lannda yqamaktadmar. ...--
Sıcaklar basınca 

va erı ACU9t aga oş .. a t me - Gniafonun Jaamaaız bumunu cördüm. onsenyor uı pençere en a tıgı a a pratı .,,...ışıyoraun... omu an : 
lln kan~urun melun suratı birden değiş- B F 'b 1 '- d k' d zaman tam zamanında imdada yetiıen- Filvaki MistuOe kafasını yardığı bir - Kuyruktan kopsun. .• Yine uker - BAŞ'l'ARAFI 4 NC'O SAHll'BDB -
ti unu arı o ar~aaın an ta ıp e en- . .. .. b 

· I b w ak .. l . . lerın batında cozu pek yılmaz kahraman- ukeri enaeainden kavnyarak atının üa- geliyor... Y aimur gibi &eker yajıyor be eaibk bakımından karaciiere fll ... 
Bog zından korku ve dehşetle kanşık ere agırar soy eDllfü. lanmızı ve onlann arkasnada da kalbinin tüne çekmif, sonra bir bacağından tuta- bugün.... zifemizi tahmin etmek de kolaydır; U. 

1 } ltı çıktı. Gayri ihtiyart: Eaki haydudun yanına derhal ahnı sü- hakimi olan sevgilisi lvonu gördil. rak topuz gibi fırlatmağa. .. Onun ile sa- Ve hız almak için atını bir kaç adım raciğeri auauz bırakmamak. Çocuk 01--

(' o .... Aman yarabbi... ren bir aüvari çok tatlı bir aeale: Kendini ve sevincini zaptedemiyerek ia aola hamle etmeie bqlamJ§b. geri çekerek genit yüzlü kılmca paİf bir yanlar bu vazifelerini iyi bilirler ve J'llZll\ 
dı. Ve gerisin geriye koş- - Mösyö Faribol... Dedi. eier gör- haybrdı: Frer Krizostüm onun bu haline imren• daire ile havaya kaldırdı. çokça au i9er1er. Fakat küçük çoc0 kl., 

adı Yolun dönemecini dönme- düğün doğru iae Monsenyör Luiyi kurtar- - lvon. .. l•on.- rnif. o da Miatufle p"bi yap111ak istemit- - Hük.no efendiler ... Diye baimh. .. au iateveeini bilemezler. onan için b· 
oktu. Kendisini yol kenarında- mak için tam •amenında yetiftik de- Ve derhal handan fırladı. ti. Fakat bu hareketi ona kolundan bir Saflannm adrlaıbnn ve cephe alın. .. itte raciiederi bozulm, mideleri ve baianak-

ırla h \'e oradan yuvarlana- mektir. ön&ne Çlkan ve kalmç 8l7lfUl iki ..,. yaraya mal oldu. diifm,an bquuzda..... lan buta olurı Küçük çoculdaruuza • 
n . Luinin ayak uçlarına - Merak • • MadmezeJ lvon.. kerin kafalarını derhal belinden çıkardı- . M 8r caldarcla • • ' ----
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530 Üzüm Tarun 8 
452 M. H. Nazlı 9 
346 Ş. Remzi 7 

12 
10 
12 

mes 
si ihsız 

lesi har iz ve 
hallolabilir 

194 j. Taranto Ma. 9 25 
167 l\I. j. Taranto 9 50 

12 75 
11 75 

154 S. Gomel 9 75 
135 Esnaf bankası 8 

99 Hilmi Uyar 10 
97 N. Üzümcü 9 

9 75 
10 25 
11 50 
12 25 
11 

Almanyada halk böyle düşünüyor 
78 S. Öktem 8 
73 Albayrak 10 
61 Mahınut Yorgancı 10 75 
47 M. Beşikçi 10 25 
34 S. Paterson 10 
18 Hararan o. 11 
17 D. Arditi 11 50 
17 M. Ali Karda 10 50 
11 Neşet Karan 11 
5 öztürk Şirketi 15 
3 Reşat Leblebici 9 

16 P. Klark ve şe. 12 
2559 Yekfuı 

15184 Dünkü yekı1n 
17743 Umumt yekı1n 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
No. 11 Mal yok 

İNCİR 
457 Tütsü ile incir 
403 A. Muhtar Ataman 
307 Esnaf Bankası 
281 M. H. Naili 
232 Şerif Riza Ha. 
202 j. Taranto Mah. 
172 B. s. Alazraki 
11 O Şerif Remzi 

65 Rahamin Franko 
48 B. j. Frank o 
43 İzzi ve Ali Galip 
28 Hakkı Şeşbeş 

2348 Yeldin 

8 
7 50 
7 
8 
8 
7 50 

11 
9 50 

11 50 
11 
11 50 
10 62 

12 50 Fransızca Paris - Soir gazetesinin Ber-
12 50 !indeki husu!lİ muhabiri Sovyet Rusya 
10 SO ile Almanyanın anlaşması üzerine Berlin 
lO 25 fk• . . . b h k" d"" .. 11 50 e an umumıyesının u usu~ta ı u,un-

11 75 celerini aşağıdaki yazısında aksettirmek-
10 75 tedir: 
11 
15 

9 
12 

Berlin halkı gece saat on ile on bir ara· 
aında Sovyet Rusya ile Almanyanın bir 
ademi iecavüz paktı yapacaklarını ve 

Von Ribbentropun Moskovaya gideceği-

ni öğrendi. 
Ademi tecavüz paktı! Çok kullanıl-

8 50 mış olan bu kelime büyilk bir ~ey ifade 
9 25 etmiyor. Esasen iki memleket 16 nisan 

~ 1922 de imzalanmış olan Ropollo paktı 
hükümleri dolayt5İyle birbirlerine teca
vüz etmemeği taahhüt etmiş bulunuyor· 

14 50 !ardı. 
15 Burada İyi haber alan kimselerin sÖy· 
15 50 lediğine göre son haftalar zarfında iki 
14 50 memleket şayanı dikkat bir şekilde yek-
15 50 d"" . b ·ı ıI . lS ıgerıne ag anmış ve yap an tıcaret 

14: 50 anlaşması birer siyasi anlaşma zemini 
15 hazırlamıştır. 

12 50 Ropollo muahedesi yeniden canlanı-
11 
11 50 yor. 
10 25 1922 denberi iki memleket nutuklar 

ve matbuat vasıtasiyle y"kdiğerlerine 

Berlinden Königsberge kadar uzanan ma•ına sebebiyet verecekleri bir milleti 
Alman yo)u: mukavemete teşvik etmeği düşünmeli-

Daha iyi malllmat alan memur ve ga· dirler. 
zeteci muhitlerinde bana şunları söyledi· Anti Komintem pakb ne oluyor? 
ler: Fakat dünya hadiseleri birdenbire bu 

- Polonya meselesi artık silah kuv- kadar değişince bundan zarar gören, hat· 
vetiyle veya silahsız olarak ha111'!dilmiş ta bir vaziyete düşen bir kombinezon da 
demektir. Polonya silahlarını tamamlı~ antikomintern paktdır. Sonra Almanya
yamamış ve icap eden yardımları garan· nın japonya ve ispanyaya teklif etıni§ 

t; edememiş olduğundan biz onları bur- olduğu asker! anlaşmalar da mütee•sir 
nundan yakalamış vaziyetteyiz. Artık oluyor demektir. 
Polonya yalnızca bizim çok makul ta- Halen plana dahil olarak gösterilen 
leplerimize miliıbet cevap verebilir. Biz japonyanın vaziyeti ne olacaktır} Bu hi.
yeniden Berlinden Königsberge kadar bir disenin japonyadaki akisleri nedir} 
Alman yolundan geçmek ve hiç bir ec- Ve eğer Almanya bu açgözlülük ile 
r.eJi gümrük memuruna rastlamamak is- Polonyayı yutarak Sovyet Rusya ile 
tiyoruz. Bize Danzig serbest şehrimiz ve mü,terek bir hududa malik olduğu tak· 
koridor 18.zımdır. Polonv"r1n da denize dirde komünizmin memleketteki tesfrleri

mahrccini en pratik şekilde halle hazı- ne karşı ne yapacaktır. E.!ascn bundan 
rız. bir le.aç ıene evvel komünist partisinin 

Bu tekilde Polonya ancak çok az bir yapmış olduğu kuvvetli tesir de henüz 
ı~·, tebaası kaybedecek ve buna muka- unutulmuı değildir. 

bil kendi.ine büyilk bir faydası olmıyan Sonra, partilerinin kredilerin! harlct 
ekalliyetlerden kurtulacaktır. Artık bir s(yaoetlerl ile kuvvetlendirmek isteyen 
~rk cephesi kurmak lmki.nları kalma- liderler bu vaziyet karşısında ne yapa· 
mı§tır ve lngiltere ile Fransa iki Avrupa caklardırL 
siyasetini muhafaza ctmeği ve hiç bir Bunlar, hep cevap b~kliyen ıuallerdir. 
yardım etmek imkanı bulamadan yıkıl- l•tikbal bunlann eevabını verecektir. 

9146 Dünkü yekfuı 
11494 Umwru yeldin 

kartı olan nefretlerini her ne kadar gös- -----------------------------

ZAHİRE 
236 çuval Arpa S 375 
155 çuval K. Dan 5 5 50 
967 kilo Yapak 54 65 

2250 kilo Tatlı B. içi 83 

Para Borsası 
KapaDJJ '" 

Londra 1 Sterlin 5.64 
Nev - York 100 Dolar 133.02 
Faris 100 F. frangı 3.215 
Milano 100 Liret 7.05 
Cenevre 100 İsviçre F. S0.08 
Amsterdam 100 Florin 71.8475 

termiş iseler de hiç bir zaman döğüşmek 
arzusu göstermemişlerdir. 

iki memleket yekdiğerlerine karıı hu
ausi bir müdafaa ıistemi k.ultanıyorlar. 

Almanlar çıok ateşli cengi.verlerinin 
baolannı keserek ve Rusyada Almanyaya 
karşı dostluklarından ıüphe edilen kim
seleri bol bol kurıuna dizmek •uretiyle 
dostluk ( 1) tezahilrü gösteriyorlar. 

Gariptir, fakat bu küçük hediyeler iki 
memleket arasındaki dostluğun muhafa-
zasına kafi geliyordu. 

Eğer bu iki memleket yekdiğerlerine 
tecavüz etmemi§, hatti. böyle bir arzu 

Berlin 100 Rayşmark 51.2725 
Brüksel 100 Belga 22.56 izhar etmemiş İ!e buna iki sebep vardır; 
Atina 100 Drahmi 1.03 birincisi bu müddet zarfında her iki dev-
Sofya 100 Leva 1.485 !etin daha başlı:a işler ile meşgul bulun-
Prag 100 Çekoslovak 4.13 maları ve ikincisi de bu devletlerden bi-
Madrid 100 Peçeta 13.35 rlnln mukabil devlete taarruz için üçün-
Varşova 100 Zloti 22.56 
Budapeşte 100 Pengü 23.2575 cU bir devletin topraklarından geçmeğe 
Bükreş 100 Ley 0.84 75 veya donanma vasıtasiyle bir ihraç ha-
Belgrad 100 Dinar 2.75 reketl yapmağa mecbur olmalarıdır. 
Yokohama 100 Yen 32.9275 Buglln hadise teşkil eden, iki devletin 
Stokholm 100 İsveç Kr. 29.08 ademi tecavüz paktı yapmış olmalan de-
Moskova 100 Ruble 22.7325 
CÜMlfURİYET MERKEZ BANKASI ğil, bunun için tecrih ettikleri zamandır. 

KLEARİNG KURLARI Bu muhakkak böyledir. Çünkü esasen 
Sterlingten fayrlsl bir Türk 11rasmm kağıt üzerinde bir anlaşma mevcut bu-
-L-bili"dir lunuyordu ve bunun yenilenerek. ortaya 

mUA.11 •• Satıf Alıf konmaoı da kat'ı ve mevcut ıeraite uy• 

Sterlin 
gun bir ıiyut gayeye matuf olmuını 546. 643. 

Dolar 78.27 77.84 lcap ettirir. 
Belga 4.6130 4.5880 Mukabil teminatı 
i'ransız Frangı 82.29 82.11 BugünkU vaziyette nazar dikkate çar-

~";",!' i::n i·!~89 pan ıey, Uç aydanberi Moskova ile bir 
tsveç Frangı 3.4761 3:4570 çok devletlerin askert ve ıiyast görüı-
fsveç Kronu 3.2689 3.2509 melerde bulunduğudur. Bundan çıkan 
Norveç Kronu S.6660 S.6458 netice Sovyet Rusyanın hangi taraf ile 
Çekoslovak kronu 22.34 22.22 olursa olsun otomatik tekilde harbe lı-
Leva 69.98 69.60 · k k · d"" 'd" S ı b' Avusturalya §ilini 4.5390 4 5160 hra etme ıateme ıgı ır. ovyet er ız-

Mark 1.98 1:97 zat milli veya doktriner menfaatleri icap 
Liret 15.10 15.03 ettirinceye kadar ıerbest kalmak i.temek-
Drahmi 94. 93.50 tedir. 
Zloti 3.9595 3.9377 Almanya ile mukabil teminat milvaze• 
Pengu 3.6984 3.6807 neyi temin etmekte ve mevcut Fransız 

ESHAM VE TAHVİLAT Sovyet anlaşmuiyle müstakbel lngiliz 
1933 Türk borcu I. Sovyet anlllJmıun meseleyi tamamlamak-
1933 Türk borcu Il. tadır. 
1933 Türk borcum. Sovyet Rusyanm eski Ropollo anlaş-
1938 % 5 F. ve ikramiyeli 19.- masına yeni bir elbioe giydirmesi ve biz-
1933 ikramiyeli Ergani zat Von Ribbentrop tarafından vaftiz 
Sivas - Erzurum hatb istikrazı I. 19.40 ettirilmesi, Rayı hükümetl tarafından Po-

• • • • • II. lonyaya yakın biT taarruz tehlikesini ka-
• • • • • Ill bul ettiğini ve Polonya ile müşterek hu-
• • • • • IV. dutları olacağından kendilerini evvelden 

1932 Hazine bonosu % 5 falzll teçhiz etmekte olduklannı gösterir. 
1932 Hazine bonosu % 2 falzll Nahoş da olsa hakikatler ile karıı kar-
Cümhuriyet Merkez Bankası ııya kalmağı bilmek lmmdır. Sovyetler 
Türkiye İŞ BANKASI bu vaziyeti almakla Polonyalılara mües-
Osmanh Bankası sir bir ıekilde yardım etmeğe hiç bir nl-
Anadolu demiryollan L ve Il. yeıleri olmadığını İspat ediyorlar. Bu, 
Anadolu Demiryollan % 60 hisse senedi Polonyada son günlerde, Rus kuvvetleri
Mümessil nin Leh mili! toprakları Üzerinden geç
Arslan çimento 
Şark Değirmenleri 

mesi hakkındaki düşünüşleri Sovyetlerin 

vermiş oldukları cevaptır. 

---- Berlindeki akisler: 
Dünya fotoğraf sergi· Dün ftkşam ben Berlinde hadisenin iki 

Sinde görülenler- şekilde aksini gördüm. Halk arasında in
Dünyanın en meraklı sergisinden birisi siyaki bir tatmin göze çarpıyordu. Et 

Münihte açılmıştır. Bu sergide fotograf- ve benzinin yavaş yavaş tükenmeğe baş .. 
çılığa ait bütün sanat eserleri teşhir olun- ladığı ve yakın zamanda umumi sefer
maktadır. berlik beklendiği bugünlerde bu haber 

Oç kı~ma ayrılan sergiye bütün dünya- halka ıunu ifade etti: Rusya bize karşı 
dan meraklı · fotografçılar İştirak etmiı- olmadıkça tarkta hakikl bir düşman yok 
tir. demektir. Şu halde niçin harp olsun) .. 

Sergide, ilmi ve renkli fotograflarla, Biz işlerimizi harpsiz olarak da hallede· 
levha halinde konulan fotograf, moment biliriz. itte halk arasında konuştuğum, 
fotograflar dünya edebiyatını alakalan- bir taksi şoförü veya bir otel garsonunun 
dıran fotograf eserleri teıhir edilmekte- fikirleri. Sabahleyin gazetelerin kırmızı 

dir. Ayrıca fotografc;ıLğın icadından bu· yazılariyle yaptıkları manşeti okuyan 
güne kadar ge~irdiği tekimül3.t da bir adam tabakasında tatmin olunmuş bir 
aa1onda gÖsterilO'lektedır. hııl var. 

yeıı,...~ı. -·a-•n• wu ıevıuu11ıua gorm gôrdü, ölümlerine aebep olmama 

Paris çapkınları 
Kendi hususi kanunlarının hüküm· 

]erine çok riayet ederler 

Paris çapkınlarının kendilerine mahsua 
kanunları vardır. Ahkô.ınına ( 1) son de
rece riayet ederler aralarında husule gc· 

len ihtilaAan, yine aralarında hallederler. 
Ağızlan çok sıkıdır. Boşboğazlık etmez
ler, sırlarını harice vermezler. 

Bunların oturdukları apartmanlara, 
yemek yedikleri lokantalara, toplandık
ları kahvelere yabancı girmez. Cirae de 
tarassut altında bulundurulur. 

Bu çapkınların en azılılarından biri 
olan Toto, kansını döver. Nasılsa mah
kemeye düterler. 

Hakim - Karınızı dövmüş.sünüz). 

Toto - Dövmedim, ıöyle hafifce bir 

Tam bir kokot nümunesi. 
Güzel Lelia - Totoyu bir başka ka

dınla dansederken gördüm kavga bun
dan çıktı. 

Hakim - Sizi iki yerinizden bıçakla 
vurdu değil mi L 

Güzel Lelia - Hayır! O vurmadı .. 
Ben, brnak törpüsü ile kendi kendimi 
yaraladım. ölmek l•tİyorum. 

H&kim - Kominerlikte verdiğiniz 
ifade böyle değil. Kocanızın vurduğunu 

söylemişsiniz} .. 

Güzel Lelia - Totodan intikam al
mak için .. 

Hikim - Sonra düşündünüz, çapkın· 

iki tokak atbm. Buna, bizim muhitte ok- lar muhitinin kanununa riayetsizlikte bu
pma derler. lunmamak için ifadenizi deği~tirmeye 

HBkim - Hayretle .. Okıama mı der- karar verdiniz, değil mi) . . 

ler) .. Güzel Lelia - Oi.vamdan vazgeçi· 

Toto - Evet .. 
Hiklm - Fak.at, karınız i:lavacı. 

(Kadına hitaben) ne diyeceksiniz ma
dam L 

Davacı cgilzel Lella> ayağa kalkıyor. 
Orta boylu, oldukça gÜzel fakat yÜzil ve 
dudakları fazlaca boyalı. Arkasında tık 
bir tayyör kırmızı ipekli bir bluz var. 

yorum. 

Toto (Ayağa kalkarak) - Söyle
dim a Bay hııkim.. Bunlar dedikodudan 
ibaret.. Kendisi de itiraf ediyor. Kıs
kançlık eseri. 

Mahkeme Totoyu 5 O frank para ceza
ıına mahkGm ediyor. Karı ve koca kol 
kola giriyorlar, gidiyorlar. 

iLAN 
lzmir Nafıa müdürlü~ünden 

1thalit gümrüğünün çatı tamiratı 5789 lira 92 kul'Uf ketif bedeli 
ile ve IS gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 
2490 sayılı yasa hükümlerine göre hazırlıyacaklan teminatlan ile bir
likte 12 Eylw 939 salı günü saat 11 de Nafıa müdürlüğü komiıyonu
na bat vurmalan. 

3165 (1808) 

lzmir tecim lisesi direktöılü
~ünden: 
Gerek orta ve liae kııımlan ve gerek alqam tecim okulu kunlarina 

kayıt ve kabul 1 Eylul 939 tarihinden itibaren ba§lanacaktır, 
3212 (1809) 

Devlet Deniz yolları işletme umum 
müdürlüğünden: 
Mülga Denizbank tarahndan 1939 seneıi için muteber olmak üzere 

nama ve hamiline olarak e,bas ve müessesata verilmif olan gerek te
hir hatlarile lzmir körfez vapurlarına ve gerek uzak ıeferler vapurla
nna mahauı parasız paso ve ıerbeat ıeyabat varakalan 30 Ağustos 
939 tarihinden itibaren müteber değildir. Bu paso ve aerbeıt ıeyabat 
varakalarının 30 Ağustos 939 tarihine kadar lstanbulda ifletmemize 
ve 1zmirde ıubemize iadesi rica olunur. ( 6693) 

29, 30, 31 3201 (1802) 

iz ' İl' - Göztepe: Devrim Orta 
okulu direktörlüğünden : 

1 - Yatılı. Yatısız Kız ve Erkek talebe kaydına bqlanmİflır, 
2 - Eski talebemizin Eylulün onuna kadar kayıtlarını yeniletme

dikleri takdirde yerleri yenileri tarafından doldurulacaktır. 
3 - Kabul tartları hakkında izahat almak iatiyenlerin ılmdiden 

Okul direktörlüğüne bq vurmaları. 
29, 30, 31, 1, 2, 3, 

Gizled gı Dl ı· 
H 

~a::ı:M:!:m:ı::ıızzrn::r.J:ı:ı::J:!l!l:z.ZZ'I Yazan: Uç Yıldız 
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,. ... 
Yüzüme ha/ilçe bir tokat indi. 
Bu tokat değil .. bir okşama idi. 
O kadar aeuizce İnmiş ve o ka-

dar yumuşak temas etmişti ki .... 
lclal.. Elini bir müddet yanağımın 
üzerinde tuttu .. 

Başını başıma yaklaştırıp: 
- Ne yaptınız Nuri bey? .. 
Dedi. 
- lclal.. dedim. Size ~ık ol

mak bir cinayetse.. Ben mücri
mim .. itiraf ediyorum .. Siz de ba
na cezamı veriniz. F alıat cürmüm 
ne kadar büyükse ceza da o ka
dar uzun sürsün lıi tesiri olsun .. 

Rahmetli Celal Sahirin bir şii
rinden ilham alarak söylediğim 
bu aöz lcUılin hoşuna gitti ve aynı 
zamanda merakını da gıdıkladı. 

- Nasıl bir ceza vereyim? 
Dedi. Ben yine Celal Sahirin 

o fİirinin son mısramı luıldadım: 
- Verin.. Verin bu şahaı cina

yetkiira atesnak bir puse ... 
lcliil Celal Sahirin bu şiirini bil

mediği için benim sözlerimi ken
dim uydurdum zannetti .. 

Bu güzel iltifattan adeta gurur 
duyduiu belli idi. 

- Alınız öyle İse cezanızı .. 
Diyerek birden yanağımdan 

Öptü .. 
Aman Allahım.. O anda sanki 

bütün dünya benim oluvermişti.. 
lclalin ulak ellttini avuçlarımın 

arasına alarak öptüm .. 
- Teşekkür ederim lclal.. de

dim. Artık fİmdi beni sevdiğinize 
İnandım ... 

Bundan sonrasının tafsilatını 
vermeğe lüzum yolı. A1kımızın 
bu ilk tezahüründen sonra artılı 
birbirimize daha çok al1JmıJ ve 
daha çok açılmıştık .. 

Alaybeyden döndük .. 
Avdetle lclal bana bir gün ev

vel ablası ile yaptığı lıüçülı bir 
kavgayı anlattı. 

- Bu kavga .• dedi, •İzin yüzü. 
nüzden oldu. 

- Neden benim yüzümden? 
- Ablama, ağzını aramak için 

mektepteki arkadCZflarımdan bi
rinin sözde bana ( aeni ağabeyime 
alalım) dediğini söyledim. 
Maksadım benim evlenme va

ziyetim karşısında ablamın ne ta
vır takınacağını anlamaktı .. 

- Ablan ne dedi? 
- Aman elendim, sen mısın 

söyliyen .. Bayrağı bir açış açtı lıi .. 
alledttsiniz.. böyle ıöyliyorum, 
lalıat siz ablamın karakterini bil
mezsiniz .. Oldum bittim bana ga
razdır. Sebebi de ... 

lcliil sustu .. 
- Neden sustun? insanın ken

di kardeşinin bahusus ablasının 

dü,man olması hiç ııklın, havsala
nın alacağı şey değil .• 

- Evet .. akıl, havsala alrrıas 
ama ... Hakikat .. Sebebi de benim 
ablamdan güzel olufum .. Ablam 
lıüçülılıen çiçek çılıarm•f·· Y üzB 
lekeli.. Bu hal onun asabını lend 
halde bozdu .. 

- Dur bakalım.. Yasın ne ba• 
şın ne.. diye bağırdı. Ben senin 
büyüğünüm .. Ben dururken evlen• 
melı senin haddin mi? .. Kim imİI 
sana bu teklifi yapan arlıadaşıtı··· 
Mektebe gidip müdüre aöyliy~ 
yim de bak.. Siz mektebe der• 
okumağa mı gidiyorıunuz, yolııd 
birbirinizi kandırmağa mı?. Ji 
Baktım lıi İf Fenaya varaca 

hemen ablamı teskin ettim: 
- Şaka söyledim ablacığım-· 
Falan diyerek lalı değiştirdim 

ama .. Anladım lıi benim evlentrıd 
İ3İme ablam asla razı olmıyacak-• 
Tabii ondan başka kimsem yok .. 
Yaşım daha müsaid olmadığında~ 
vasim de o .. Bu yüzden bu isi bıf 
müddet ondan gizlemek lcuım·• 
Esasen sizin de askerliğiniz var·• 
O zamana kadar ben kanuni hak• 
lııma sahip yaşa gelirim, siz dı 
aslıerliiinizi bitirirsiniz .. Madam 
ki birbirimize ölünceye kadar ,ı;ı 
verdik .. lfi meydana kovarız.Heııt 
kim bilir belki bu arada ablamd 
da bir kı•met çıkar ... 

lcliil bunları aö.vledilden aonrd 
mahzun mahzun yüzüme baktı ,,; 
ilave etti: 

- Y okaa kendinize güvenemi• 
yor muaunuz? Verdiğiniz •ÖzJ' 
durmaz mı•ınız? 

Derhal temin ettim: 
- iJliirüm ve yine ıenden ayrıl• 

mam lcliil .. Colı •etJdiifim bir arı· 
nem var ... Onun ölüsünü öpeyiııl 
ki sen benim ilk askım oldağatl 
gibi son aşkım da olacak•ın.. . 

Gözlerinin bebeğinin güldüğli• 
nü larkettim .. 

- Tefe"1ıür ederim Nuri bey .. 
dedi. Ben de zaten bundan emitt• 
dim .. Yalnız, belki beraber bulııf• 
malarımız, görü,melerimiz abl~· 
mın kulavına lalan gider. Yeni bıf 
mesele çıkarır. Onun ir.in artılı •"' 
halılarda lalan pelı bulufatnıytı• 
cağız .. Ona i!züliiyorum. l 

- Onun da kola.vı var lclôlc • 
ifim .. Madam ki birbirimize ittt1' 
nıyoruz, ve madam lıi ben anıııe· 
me her ııevi anlattım, bizde balıt• 
ııuruz. Bfa:im eve annemi ziyareti 
TJek cok komeufor. tanıddılar g~· 
Ur. Senin gelmekliiHn lıimsenıtl 
dikkatini rehmez. Görsen anneırf 
ne 11elıer ka-lmdır. Onu çok ıetJe• 
cekain, o da seni görünce bayJıı
cak .. 

-BiTMEDi-

ilan 
Ticaret Vekaleti iç ticaret 
urr um müdürlüğünden: 
Türkiyede yangın, nakliyat, bayat ve kaza sigorta itleriyle mqgul 

olmak üzere kanuni hükümler dairesinde tescil edilerek bugün faali
yet halinde bulunan lstanbul umum sigorta ıirketi bu kerre müraca• 
atla lzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla, vilayetleriyle bunlara mül· 
hak kaza ve nahiyelerin acenteliğine ıirket namına yangın, nakliyat, 
hayat ve kaza sigorta i§leriyle mefgul olmak ve bu itlerden doğacak 
davalarda, bütün mahkemelerde mü:ldei, müddeialeyh ve üçüncü ta• 
bıı sıfatlariyle hazır bulunmak üzere Cabit Erel'i tayin eylediğini bil· 
dirmittir. Keyfiyet sigorta tirketlerinin tefti§ ve mürakabesi hakkın· 
daki 25 Haziran 1927 tarihli kanunun hükümlerine muvafık görül· 
~üt olmakla ilan olunur. 

29, 30 3214 (1801) 

lzmir Vakıflar müdürlüğün .. 
den: 
26. 8. 939 tarihinde ihalesi mukarrer olan 196/320 No. lu eve ta

lip çıkmadığından müzayedesi 31. 8. 939 pertembe günü saat ona ka· 
dar temdit edildiği iliın olunur. 

3217 
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lzmir Lise ve Ortaoku11ar 

Cinai 
Azı 
Kilo 

Çoğu 

Kilo 

Satınalma komisyonu başkanlığından:I 
Muhammen ilk 

Beher kilosu 
K. 

bedel 
L K. 

teminat 
Lira K. Ait olduğu okul 

Birinci nevi ekmek 73340 83000 10 8300 00 622 50 Kız, Erkek Liseleri ve Sanat Ok. 
« « « 72864 92080 1 O 9208 00 690 60 Buca orta ve Kızılçullu öğretmen 

Koyun ve kuzu eti 14300 17500 39 6825 00 511 88 Kız, Erkek Liseleri ve Sanat Ok. 
« « « 12100 16000 39 6240 00 468 00 Buca orta ve Kızıkullu öğretmen 

Sadeyağı 12148 14947 98 14648 06 1098 61 Bütün yatılı okullar 
Yukarıda cinai, miktan ve muhammen bedelleri yazılı yiyecek ibtiyaçlan kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuıtur. 15 Eylul 1939 

Cuma günü saat 15 de ayrı ayn ihaleleri yapılacaktır. Şartnameleri her gün Kültür direktörlüğünde görülebilir. 
isteklilerin 2490 aayıh kanunun 2 inci ve 32 inci maddelerine göre hazırhyacaklan teklif mektuplannı 15 Eylul 1939 Cuma günü saat 

14 de hükümette Kültür direktörlüğünde to,Planacak olan komisyon ba§kanlığına makbuz mukabili teslim etmeleri ve bu saatten aonra 
verilecek veya postada geçikecek mektupların kabul edilmiyeceği ilin olunur. 

30, 2, 8, 14 3232 (1810) 

tzMIR BELEDtYESINDEN: tZMIR StCIL TiCARET ME- oturan Kazım oğlu Fuat özden temlik etmek istiyen terik doku-
1 - Kartıyaka belediye tubeai MURLUGUNDAN: adlı tahitlerin tarif ve ,ahadetle- zuncu madde hükmü dairesinde 

temizlik itleri hayvanlarına sene- (Ali Erman, Mehmet Alca ve rile taayyün eden lzmirde gazi keyfiyeti ihbar etmek ve bilanço
lik (11,000) kilo saman ıahn alın- ortakları) ticaret unvanile lzmir- kadınlar sokağında 12 numaralı yu beklemek ve behemehal şerik
muı bat k&.tiplikteki tarbıamesi de yemit çartısında 30/32 numa- evde oturan Ali Erman ve yine lerin muvafakatını istihsal etmek 
veçhile açık eksiltpıeye konul- ralı mağazada umum toprak mah- lzmirde alsancak intikam soka- mecburiyetindedir. 
muttur• Muhammen bedeli (110) sulleri alım, satımile uğra,mak ğında 13 numaralı evde oturan Madde 1 - Şeriklerin her biri 
lira olup ihalesi 1-9-939 cuma gü- üzere tetekkül eden itbu tirketin Mehpare Alayunt ve lzmirde Ata- halen metgul bulundukları husu
nil aaat 16 dadır. lttirak edecek- ticaret unvanile tirket mukavele- türk caddesinde 244 numaralı ev- ıi itlerile ittigal edebilirler. An
ler (8) lira (25) kurutluk temi- namesi ticaret kanunu hükümleri- de oturan Meziyet Ataman ve iz. cak itbu tirketin mevzuu olan it
nah öğleden sonra kapalı hulun- ne göre aicilin 2567 numarasına mirde Alsancak intikam sokağın- lerle ne bizzat ve ne de bilvasıta 
masına binaen öğleden evvel it kayt ve tescil edildiği ilan olunur. da 13 numaralı evde muvakkaten muamele yapmağa mezun değil-
bankaıına yatırarak makbuzu ile lzmir sicil ticaret memurluğu ve lzmire bağlı Çe,me kazasının dirler. 
encümene gelirler. resmi mührü ve F. Tenik imzası sakarya mahallesi lzmir cadde- Madde 12 - Şirket defatir ve 

2 - Kartıyaka belediye tubeıi 1 - Mukavele sinde 113 numaralı evinde temelli hesabatını her terik bili. kaydü 
temizlik itleri hayvanlarına aene- 23-8-939 Bu gün bin dokuz yüz oturan Mehmet Alca ve lzmirde ,art ve her zaman tetkik etmek 
lik (11,000) kilo arpa ıatın alın- otuz dokuz senesi Ağustos ayının beyler sokağında kain selamet salahiyetini haizdir. 
ması bat k&.tiplikteki fartnameıi yirmi üçüncü Çarşamba günüdür. otelinde m•:vakkaten ve lzmire Madde 13 - Şirket namına ya
veçhile açık eksiltmeye konul- Türkiye cümhuriyeti kanunla- bağlı çeşme kazasının sakarya pılacak her türlü mübayaat ve sa
muttur· Muhammen bedeli ( 440) rının bahtettiği salahiyetleri haiz mahallesi lzmir caddesinde 13 nu- tıtlar ekseriyetin muvafakatine 
Ura olup ihalesi 1-9-939 Cuma gü- lzmirde saman iskelesinde Bul- maralı evde temelli oturan Musta- bağlıdır. 
nl taat 16 dadır. lttirak edecek- danlı oğlu hanındaki dairei mah- fa.Erman battan a~ağı tarafımdan Madde 14 - Şirketteki serma
ler (33) liralık teminah öğleden susasında vazife gören a,ağıdaki yazılmak üzere anlatacakları gibi yelerine mahsuben iateleri için 
ıonra kapalı bulunmasına binaen mühür ve imzanın vazıı lzmir bir •irket mukavelenamesi yap- her biri mahiye yetmi~r lira al
fiileden evvel İf bankasına yahra- ikinci noter vekili Fehmi Tenik maklığımı istediler. Yasanın ara- mak salahiyeti yalnız Mehmet Al
rak makbuzu ile encümene ge- dairesinde ve itinin batında iken dığı gibi kendilerini ve ~ahitlerini ca ve Mustafa Ermana münhasır· 
lirler. vukubulan talep ve davete bina- ergin ve olgun gördüm. istekleri- dır. 

3 - Kartıyaka belediye tubeai en mazereti aebebile naib tayin nin ne olduğunu sordum. Benim Madde 15- Kaıa muameli.tın-

"Alsancak Sıhhat Evi,, 
Doktor Sadık Çağlar'ın «SIHHAT EVi • adındaki otuz yataklı 

hususi hastahanesi Birind Kordonda Alaancak vapur iskelesi karıı
aındadır. Gece gündüz basta, doğum, ameliyat kabul eder. Daimi 
mütahasaıs doktorları vardır. Mükemmel ameliyathaneler, doğum 
~:,tonu, Rontken - Diyatermi • ( Undala ) • Ultraviyole - Enfraruj -
Llektrik ve ıu tedavileri Bakteriyoloji liboratuan vardır. Denize karıı 
çok güzel manzaralı havadar sakin bir hastahanedir. 

fiyatlar: Umumi salon 2,5 liradan ve huauıi odalar dört liradan 
bqlar. 

TELEFON Numarası : 2 9 7 4 
TELGRAF Aderai: Alaancak Sıhhat Evi 
POSTA Kutusu : 3 2 1 IZMtR 

Ege Erkek Lisesi lzmir Türk 
Maarif Cemiyeti yatılı - gündüzlü 

1 - Tam teıkilitlıdır. Lİle ve orta kısmın bütün amıflan bu sene 
açılmıttır. 

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

yüzde 1 O, kardq çocuklardan yüzde 15 tenzilat yapılır. 
3 - Kayt muamelesine bqlanmıttır. Derslere 25 Eylwde ba§lana

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

mamur en havadar yeri olan Karantina ve Köprü mmtakasmdadır. 
Lise Köprü ( Şakirbey) 141 inci aokakda eski Ticaret lisesinin bulun
duğu binadadır. Uk ve Ana okul da Karantinada Karakol civannda 
181 inci sokakta 5 No. da Mansur zade konağındadır. Okul binalan 
denize nazır geni§ bahçelidir. Deraane ve yatakhaneleri bol hava ve 
~iyasiyle her türlü sağlık ıartlarını haizdir. Kütüphane ve Uboratu· 
varlan da hazırlanmak suretile bu sene tam tetkilith lisenin ihtiyaç4 

lannı kar,ılayacak bir hale konmUJtur. 
5 - Öğretmenler kadrosu da tzmirin seçilmit muallimlerile kuv

vetlendirilmi§tir. 
Telgraf Adresi : Ege lisesi lzmir. 
Telefon: 

2920. Lise. 
3947. Ana, ilk. 

25, 27, 30 3133 (1772) 

temizlik itleri hayvanlarına sene- ettiği ben atağıda imzası mevzu ve ,ahitlerin yanında söze batlı- dan dolayı 4erik Mehmet A!ca 
lik (11,000) kilo kepek satın alın- daire bat katibi Şefik Çuhadar- yarak aşağıdaki sartlarla mutabık mesuldur. Mumaileyhin gaybube
maaı bat k&.tiplikteki farbıameıi oğlu vukubulan davete icabetle kaldıklarını akitler beyan etmi'~ tinde bu muamelatın seriklerden 
,veçhile açık eksiltmeye konul- lzmirde Atatürk caddesinde 244 lerdir: Mehpare Alayunta ve yahut onun 
m~tu~M~amm~be~li(3~)rmmM~e~~tiiim~M~a~ M~~l-t~ut~~nm~i~~nede~~~~~a~me-----------------------------
lira olup ihalesi 1-9-939 Cuma gü- zırlar olup saat on yedi sıra- ko'lektiftir. suliyet dairesinde devredilmesi iZMIR SiCiL TiCARET ME- cavu ww•at>.>a 
nil ıaat 16 dadır. lttirak edecek- larında yanıma gelen ve ehliyeti Madde 2 - Sirketin unvanı teriklerce timdiden kabul edil- MURL!JC.U.N~AN: K• } k "" 
ler (24) lira (75) kurutluk temi- kanuniye ve nizamiyeyi haiz bu- (Ali Erman, Mehmet Alca ve or- mittir. Akitlerin ba,ka diyecekle- Tescıl. edılmı' ol~n (lıtanbul Jra 1 magaza 
nah öğleden sonra kapalı bulun- lunan ve zat ve hüviyetleri lzmir- takları) dır. ri olmadıiını beyan ve ikrar et- umum sıgorta tırketı Ege acente- h ) 
masına binaen öğleden evvel İf de ikiçe"°elik civarı ikinci hacı Madde 3 - Şirketin mevzuu: meleri üzerine İAbu mukavelena- liği) için Cahit Erele verilen ve yazı ane er 
Lan.kasına yatırarak makbuzu ile süleyman sokağında 25 numaralı Umum toprnk mahsulleri üzerine me resen tanzim'le beraber hazır temsil vekaletnamesi ticaret ka- Gazi bulvarı Ziraat bankası yanın· 
encümene gelirler. evde oturan Muiz oğlu Y asef Me- dahili alım, sat'm ticaretile işti- olanlar yanında açıkça okundu. nun hükümlerine göre si~ilin~56~ ~da 18 sayılı hanın tekmil üst kabn-

16-20-25-30 3007 1691 aina ve lzmirde ikiçe~melik ge- galden ibaret olup ~irket hiç bir Meal ve münderecatını aynen ve numarasına kayt ve tescıl edıldı- daki yazıhanclc.rle altındaki mağaza 
Mezbaha buz fabrikasına ila- dikli sokağında 3 numaralı evde ve;hile komisyon ve ihracat itle- tamamen kabul ile ikrar ettikten ği ilan olunur. kiralıktır .. 

'Ve edilecek buz havuzu için yapı- -------------- rile uğraçmıyacelttır. sonra altını hepimiz imza ettik ve lzmir sicil ticaret memurluğu Resmi ve hususi olmağa elverişli 
lacak bina bat mühendislikteki palı bulunmasına binaen öğleden Madde 4 - Şirketin merkezi· mühürledik. Bin dokuz yüz otuz resmi mührü ve F. Tenik imzası ve konforludur .. 
ketif ve 'artname&i veçhile açık evvel is, bankasına yatırarak mak- lzmir ve merkezi muamelatı iz. dokuz senesı' Agw ustos ayının yir- 1 - Vekaletname Taliplerin Gazi bulvan doktor Hu-
eksiltmeye konu1muşhir. Muham- buzile encümene gelirler. mirde yemit çar91sında 30-32 nu- mi üçüncü Çartamba günü. 2 - Beyanname 'lôsi caddesi 42 numarada diş tabibi-
men bedeli 2483 lira 65 kurut 27--30-&10 (1788) maralı mağazadır. 23-8-939 VEK~LETNAME 

A ne müracnatlcri ... olup ihalesi 11-8-39 pazartesi gü- Madde 5 - Sirketin sermayesi: Akitler imzaları 
nü ıaat 16 dadır. lttirak edecek- 1 - Belediye Havagazı fahri- (40000) kırlı: bin T.ürk lirasından Şahitler :mzaları Şirketimiz «Ege acenteliği» na- fT/7~~~?:XL7Z7JZ7L7.ZZZZI 
ler 186 lira 28 kurutluk teminatı kasında tesis edilecek ayar İf;tas- ibaret olup bunun 10000 on hin lzmir ikinci noter vekili Fehmi mı altında lzmir, Manisa, Aydın, dairesinde tescil edilerek bu gu'"n 
öğleden sonra kapalı bulunması- yonu alat, malzeme ve teferrüah- lirası Meziyet Atnman, 10000 on Tenik resmi mühür ve imzası. Denizli, Muğla vilayetlerile bun-

b . '"I d b b k l k lara mülhak kaza ve nahiyelerin faaliyet halinde bulunan latan· 
na ınaen öge en evvel it an- nın ıatın alınması af atip i te- bin lirası Ali E?man, 10000 on Genel sayı: 2707 1 .... 1 . d k' b C bul umum ,,ı'gorta •irketi bu kerre 
'-a·ına yatırarak makbuzu ı'le en- kı' ~.artnamesı· vechı'le 8-0 939 Cu- b. l' l\" h Al t 5000 Ö acente ıgı zmır e mu ım ay a- 0 

" 
JC .. T .,.. ın ırası rıe p:::ı.re ayun ' zel sayı: 2-158 bit Erele tevdi eylemiş olduğun- müracaatle lzmir, Manisa, Aydın, 
'cümene gelirler. ma günü saat 16 ya uzatılmıştır. be• bin lirası Mehmet Alca ve Is.bu mukavelename suretinin b k · · · D · ı· M '"l ·ı"' ı ·1 b 

5 30 6-1 ( ) M h b , 1 d T Y dan bu apta fİr etımızın nam ve enız ı, ug a vı ayet erı e un-
2 · · O 3148 1774 u ammen edeti 2800 ira ır. 5000 bet bin lirası da Muttafa Er- daire dosyasında saklı 23-8-939 h b . l' lara mu""lhak kaza ve nahı'yelerı'n 

Ot b .. · ı d d k lık esa ına, nızamname ve ta ıma-o us ış etme i aresine 35 ton lttirak e ece ler 210 lira temi- man taraflarından konulması ta- tarı'h ve 2706 genel numaralı aslı- l''"' · k · tımız ve kavanini hazıranın ah- acenete ıgıne fır et namına yan-
motorın sahn alınması bat katip- natını öğleden sonra kapalı bu- ahhüt edilmit ve i~bu sermayeden na uynun oldug'" u tasdik kılındı. d h gın, naklı'yat, hayat ve kaza ,. 1·gor-
l .kt k' . h'l k l b l d l .k. b' l' d 6000 1 b' ı· "' kamı dairesin e yangın, ayat, o ı e ı tartnamesı veç ı e açı unmasına inaen öğ e en evve ı •ter ın ıra an a tı ın ı- Bin dokuz yüz otuz dokuz senesi l l l l ak b · 

k ·ıtm k ı · b nk ak kb Al' E M · A nakliyat ve kaza sigorta muame- ta it eri e meşgu o m ve u •t-e sı eye onu muttur. ıt a asına yatırar ma uzu rası ı rman, ezıyet taman Ağustos ayının yirmi ücüncü Çar- d ak d ı d b.. .. 
Muhammen bedeli 2362 lira 50 ile encümene gelirler. ve Mehpare Alayunt ve 2400 iki tamba nu"nu··. 23-8-939 latı akt ve deruhte ve tirketimizin lerden oğac ava ar a, ulun 

tlo tb r l . ı eyilname ve mahkemelerde müddei, müddei-Jrurut olup ihalesi 4-9-939 pazar- 2 - Fen dairesine lüzumu olan bin dört yüz lirası Mehmet Alc3 lzmir ikinci noter vekili Fehmi ma u po ıça arıy e z 
• ·· " 16 d d b d A k D ı b ı d h evrakı müteferrikasını imza ve aleyh ve üçüncü f8hıs sıfatleri ile teıı runu saat a ır. ir a et monya eve upman ve 1600 in a b yüz lirası . a i Tenik resmi mühür ve imzası. hazır bulunmak üzere Cahit Ereli 
lttirak edecekler 178 liralık te- makinası satın alınması batkatip- Mustafa Erman taraflarından pe- 3225 (1812) feshü akde ve huaratı tesviyeye 

minatını öğleden sonra kapalı bu- likteki fartnamesi veçhile 6-9-939 tinen konulmu\I ve taahhüt edil- -------------- ve bu bapta tebligatı l&zime icra- tayin eylediğini bildirmittir. Key-
1 b . ve sigorta ücretlerini tahsile ve fiyet sigorta tirketlerinin teftit ve 
unmasına ınaen öğleden evvel çarşamba günü saat 16 ya uzatıl- mit olan mütebaki sermayenin de a••~WWWnlı'JJl'l!WB&••s•s•s•zs!!ll!l!•ı!l!LIJ!llSSllWNSll!IZ•Zl!'!5 ya mu"'rakabeaı' hakkındakı' 25 hazi-

lt bankasına yatırarak makbuzu mıftır. Muhammen bedeli 575 li- şerikler tarafından 30 T. Sani f) kt•J "" t• muteber makbuz itasına, tellal ve 
ile encümene gelirler. radır. ı,tirak edecekler 44 liralık 1939 tarihine kadar ikmallen ko- a ı ogra ı ehlihibre ve hakem ve beari mü- ran 1927 tarihli kanunun hüküm-

8-23 26-30 dafaa mezun avukat tayı·n ve az lerine muvafık görülmüı, olmakla 1 • 3045 (1715) teminatını öğleden sonra kapalı nulması tart ve ittifakla kabul • 
1 - tki Çefmelik caddesinin bulunmasına binaen öğleden ev- edilmiştir. aranıyor le ve ketif icrasına ve ifa edece- bu beyanname verildi. 

Mezarlık batından itibaren 816 vel it bankasına yatırarak makbu- Madde 6 - Şirketin kar ve za- İyi Fransızca ve iyi daktilografi hl- ii muamelattan dolayı devair ve Ticaret vekili N. 
ıayılı sokağa kadar olan 210 met- zu ile encümene gelirler. (1814) rarı: Yüzde yirmisi serik Ali Er- len bir Türk bayanı alınacaktır. müesaesat ve mehakimin kaffei Bir imza okunamadı 
re boyundaki kısmın döşemesi ıö- mana, yüzde yirmisi Mehpare Ala- İsteklilerin Biiyük Kardiçalı ha- derecatında tirket, müddei. müd- tiri liralık pul üzerinde 18-8-

ek b 1 d K h d Re · ı · k d · 1 h ah · • l' f tları'le 1939 tarı'h ve resmi mühür ile bir küler e e İyece verilecek keı- ararname numarası Tari i yunta, ve yüzde yirmi ikisi Mezi- nın a gıe gcncra c şır etine mil- eıa ey ve f ıı .. a ıı sı a 
me tatlarla eıaılı surette tamiri ---- yet Atamana ve yüzde yirmisi racaatleri.. temsile mezun olmak üzere mu- ımza. 
bat mühendislikteki ketif ve fart- 2 28/7 /939 Mehmet Alcaya ve yüzde on seki- 1 - 3 (1789) maileyh bay Cahit Ereli vekil ta- Genel No. 2733, Özel No. 1-1 lE 
namesi veçhile açık eksiltmeye zi de Mustafa Ermana aittir. ' ! "'-" yin eyledi. ltıhu beyanname suretinin dai-
konulmuttur. Muhammen bedeli 11394 Madde 7 - Şirketin imzası: Zayi makbuz Pul, tarih, imzalar, ldişe remize gösterilen aslına ve dosya-

5 ). l h B wl d"" d·'ncu·· noterl'g'" · res mızda alıkonulan mübrizinin im· 177 ıra o up i aleıi 11-9-939 pa- 2 Şirket firması alhnda teriklerden eyog u or u 1 1 • 
~arteıi günü saat 16 dadır. itti- Ali Erman ve yahut mumaileyhin lzmir ithalat gümrüğünün 25- mi mührü ve Mitat Cemal Kun- zasını havi nüshasına uygun oldu-
rak edecekler 134 liralık temina- 11388 25/7 /939 tevkil edeceği zat ile birlikte di~ 8-939 gün 38747 sayılı 820 lira tay imzası ğunu tasdik ederim. Bin dokuz 
tını öğleden ıonra kapalı bulun- 11551 31/7 /939 ğer teriklerden Mehpare Alayunt, 60 kurutluk vezne depozito mak- T.C. yüz otuz dokuz aeneai Ağustos 
masına binaen öğleden evvel it Kanun numarası Mehmet Alca ve Mustafa Erman- buzunu zayi ettim. Yenisini ala- Ticaret vekaleti ayının yirmi be tinci cuma günü. 
hankaıına yatırarak makbuzile dan biri ile, iki şerikin müttere- cağımdan eskisinin hükmü olma- BEYANNAME 25-8-1939 
encümene gelirler. 3692 6/7 /939 ken koyacakları imzalar her hu- dığı ilin olunur. Türkiyede yangın, nakliyat, ha- lzmir ikinci noterliği resmi 

2 - Gaziler caddesinin bas- 13/7 /939 sus hakkında tirketi ilzam ede- Kaıapoğlu lbrahim Safa yat, ve kaza sigorta itlerile met- mührü ve Fehmi Tenik imzası 
mane meydanından itibaren em- cektir. 3230 (1813) rul olmak üzere kanuni hükümler 29-30 3215 (1803) 
razı zührevi ye hastanesine kadar Kararname numarası Madde 8 - Şirketin müddeti: 
olan caddede 1660 metre murab- 25-8-1939 tarihinden itibaren bet 
baı bozuk kısmın tamiri bq mü- 2 senedir. 
bendislikteki kefif ve tarbıameai Madde 9 - Şirket muamelatı-
veçhile açık eksiltmeye konu im ut- 11391 21 /7 /939 na devam ederken ayrılmak isti-
tur. Muhammen bedeli 1260 lira Kanun numarası yen terik, diğerlerine laakal iki 
ölup ihalesi 11-9-39pazartesi günü ay evvel haber vermek ve on be~ 
ıaat 16 dadır. fttirak edecekler 3692 6/7 /939 Haziran tarihine kadar beklemek 
94 lira 50 kurutluk teminabnı öğ- ve her sene hu tarihlerde yapılma-
leden sonra kapalı bulunmasına 13/7 /939 sı kararlaşhrılan bilançonun gös-
binaen öğleden evvel it bankasına 3708 7 /7 /939 tcreceği vaziyet dairesinde kar ve 
yatırarak makbuzile encümene zarardnki hisselerile sermayesini 
~elirler. 14/7 /939 aynen veya nakden almak sureti-

3 - Havagazı fenerlerine 36 3710 7 /7 /939 le tirketle alakasını kesehilecek-
numaradnn 4000 ve 37 numara- tir. Şeriklerden her hangi birinin 
dan 6000 adet ki ceman 10000 14/7 /939 vefatı takdirinde dahi bilanço va-
adet amyant satın alınması bat 3699 6/7 /939 ziyetine göre müteveffanın varis-
katiplikteki fMtnamesi veçhile leri bu hüküm dairesinde hakları-

' 

açık eksiltmeye konulmuttur. Mu- 13/7 /939 nı ahzu istifa edecektir. Bu tak-
bammen bedeli 1320 lira olup iha- Yukarıda yazılı kararname ve dirlerde tirket kalan türeka ile ve 
lesi 11-9-939 pazartesi günü saat kanunlar belediye ilan tahtasına aynı firma ile muamelahna devam 
16 dadır. İftirak edecekler 99 li- asılmıttır. edebilecektir. 
ralık teminatını öileden sonra ka- HerketÇe bilimin. Madde 10 - Hiueaini dnrii 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollar· 
daki hastabkların mikroplarını temizlemek 

için HELMOBLO kullanınız ... 

•• 
HELMOBLO 

öbreklerin çalıpnak kudretini arttırır. Ka· 
dm, erkek idrar zorluklarını, eski ve yeni 
belsoğukluğunu, mesane iltihabını, bel ağrısı· 
nı, sık sık idrar bozmak ve bozarken yanmak 

allerini giderir. Bol idrar temin eder •• idrar· 
da kumların ve mesanede taşların teşekkülü· 
ne mAni olur .. 
DİKKAT : HELMOBLO idrarınızı temizllyerek 
mavileştirir •• 

Sıhhat vekaletinin 14/7/932 tarih vo 2/27 numaralı ruhsatını hBizdir 

Ha ~...ıı.ı.'Ul 

•• 



SARIFE8 

o insanlara ölüm ve dehşet saçan bu korkunç haşaratı i ~Dr.AliRiza 
•• 

Unlen 
g 

~ 
;i Doğum ve Cenahi Kadın 
~ ~ hastalıkları Operatörü 

Her gün hastalarını saat üçten sona. ra Atatürk caddesi •Eski Birinci ' 

ile 

öldürünüz 

- kordono 222 numaralı muayeneha-
g. nesinde kabul eder. 
g- • TELEFON : 2987 

Bir çift kara sinek bir yazda 1,500,000 olur 

ıt .. 
g, 

t 
1 

Genel Acentası: Necip Sadık Damlapinar 
BALCILAR CAD. NO. 230 TELEFON : 304$ 
SATIŞ YERİ : SAMAN İSKELE KARDİÇALI HAN NO. 12 
FUAR : SERGİ SARAYL .. 

IZMJR 

Kooperatifler birliği 
telefon numaraları 

lzmir incir ve üzüm tarım sat!Ş 
- ooperatifleri Birliğinden: 
Birliğimizin telefon santralı ilga edilerek her servise ayrıca telefon 

konulduğundan alakadarların atideki numaralara telefon etmeleri 
ilan olunur. 
Umum Müdürlük 

~.L77JJ[ZT".L7LXZZZZZZJ'21!%1 

I· 

' ,, 

DOKTOR 

lsmail Hakkı 
Akarçay 

'"I 

:~Dahili ve tenaül has· 
:~ talılılar mütahasısı 

1 ~ Cümhuriyet caddesi ( 2 inci 

Malarya, sıtma, trahom, çiçek, Di· 
zanteri, Kara humma, verem, Şar-
bon, Kolera gibi bir çok salgın has
talıklar taşıyan sinek, tahta kurusu, 
Pire güve ve bütün haşeratı uyan-
madan FAYDA ile imha ediniz ... 

FAYDA bütün haşerat öldürürcü 
i

l ~ ~ Kordon-Alman konsoloshanesi 
arkasında ) 206 Numaralı mu- • 
ayenehanesinde her gün saat ~ 

' 13 den itibaren hastalarını ka- mayilerin en iyisi ve müessiridir-. 
1 ~ bul eder. K , .tıı;oı~~~lı 
1 ~ TELEFON , 3458 at iyyen leke yapmaz. Kokusu la· 
ırfl!L////777777A"A////:R:Z77Jll':J tiı ve sıhhidir.-

DOKTOR 

Ce 81 Yar~ın 
IZMİR MEMLEKET 

HASTANESİ DAHİLİYE 
MV'l' AllASSISI 

Adi gazı boya ile lıarqtıraralı ve 

süslü Avru,pa 11e Amerilıa etilıeti ue 
marfıası lıoyaralı F A Y D A yerine 

satmalı istiyenler vardır. Salıınınız 
FAYDA ismine difılıat ediniz. 

Umum Müdürün Evi 
\Jmum Mi,idür Muavinliği 
Muhasebe Müdürlüğü 
Muamelat Servisi 

3835 
3859 
2863 
2324 
2752 
2811 
2703 
2808 
2512 
2767 
4029 
2387 
4195 
3720 
3118 

Muayenehane : İkinci Beyler sokak 
No. 25 TELEFON : 3956 

------------ı Hasan Deposu lzmir Şubesi: Kemeraltı Hükümet caddesi No. 69 TL. 3180 

n;n.o """ M,......., 1 
Ozüm İhracat Servisi 
İncir İhracat Serviıi 
Ambali.j Servisi Dr. Demir Ali 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

• Toptan satış yeri Yeni Kavaflar çarşısı No. 24 TL. 2862 

Karşıyaka satış yeri Ferah Eczanesi TL. 5023 

tJzüm 1tletme Serviıi 
Depolar Servisi KAMÇIOGLV 
İncir Ambar Serviıi 
Şarap Fabrikası 

1 Cilt ve Tenasül bastalıklan 
VE Bu resmi 

"KOOAK" la siz de çekeblllrsinlz 
Sattı Mağazası 
),Cereste Deposu 
Kereste Sahası 

26-28-30 (1783) 

Basın birliği lzmir mıntakası idare 
hey' eti riyasetinden: 

15 Temmuz 939 tarihinden itibaren fiilen İ§e batlamış bulunan 
mıntakamız idare heyeti aza kaydına devam eylemektedir. 

3511 Numaralı Basın Birliği Kanununa tevfikan Birliğe kayıtlı 
bulunmıyanların gazete, ve mecmualarda çalıtamıyacaklan tasrih 
edilmit olduğuna göre alakadarların derhal Gazi Bulvarında Yeni Asır 
idarehaneıindeki «Basın Birliği» bürosuna müracaatla beyanname
lerini tanzim eylemeleri. 

• 

Elektrik Tedavileri 
Birinci Beyler Sokağı No. 55 .. 

İzmir - Elhamra Sineması arkasında 
Sabahtan akşama kadar hastalarını 

kabul eder.. TELEFON : 3479 

-

Doktor 

Ca~it Tuner 
Sinir hastalılıları 

mütahassısı 

bakınız 1 •. 
Yarın 

Kıymet 

blçllirml? 

-Seyy ahııtla rın ızda 

- Eğlentilerinizde 

- Gezintilerinizde 

-Tatil 

zamanlarınızda 

Sadık arkadaşınız İzmir Mıntakası: İzmir, Aydın, Manisa, Balıkeıir, Muğla, Antal
ya, Denizli, Isparta, Burdur, Kütahya, Afyon, vilayetlerinden mü
rekkeptir. 

Bu vilayetler dahilindeki gazete ve mecmua ıahip, muharrir, muha
bir, musahhihlerinin de tahriren Birliğe müracaatla kayıtlarını niha
yet on bet gün içinde ikmal eylemeleri ilan olunur. 

Her giin saat üçten sonra Şamlı 

sokak No. 19 da Hasta kabulüne 
haşlamıştır. 

"KODAK''tır 
TEL. 3559 

26-29- 31 -2 

lzmır gümrük başmüdürlüğünden: 
Kabın Kıymeti 

T.No. A. Nevi Markası No. A. S. M Lira K. Kilo f.tyanın cinsi 
---

42 156 Çuval Muhtelif 207 / 362 197 16 9858.00 Buğday 
5 00 1006.00 Bozulmut buğday 

55 1 SEA 691 383 119 00 53.00 ipekli pamuklu elestiki mensucat 
100 00 60.0 O Sair eleatiki mensucat 
--

421 16 10977.00 Yekfuı 
Yukarıda müfredab yazılı muhtelif eşyanın 31. 8. 39 perşembe günü saat 15 de açık arttırma auretile da

hile satılacaktır. Buğdaydan yalnız 1006 kilosu bozuk oldu;ıu ve ekle gayri salih bulunduğundan sanayide 
kullanılacağına dair gümrüğün talebi veçhile teminat vermek tartile ve diğer kıımı ise ekle ıalihtir. Bu eş
yaların müzayedesine iştirak etmek arzu edenler yüzde yedi buçuk hesabile nakdi pey akçeıi vermek ve 
939 yılma ait maliye ünvan tezkeresini hamil olmak üzere bat müdürlüğe bağlı ithalat gümrüğü yanındaki 
levazım ve sattı servisinde müteıekkil komisyona muayyen gün ve saatte müracaatları ilan olunur. 

19, 30 3003 (1721) 
. . ~=- =f_====.,,=. : .. :,: __ :::;;~ .. =,: __ :. ~;::::;;;;;::.:::;;....;...;;..=:;..;.;;.=..; .•. ~'!l/::: ... ~. -'."''."':7, "· .. ıı ... 

"KODAK" JUNIOR 620 
Anastigmat objektif, otomatik 

Yeni Krome Modeller 

,. 

15 ITr~dan başlar 
KOOAK satıcılarından arayınız 

ve ya şu adrese müracaat ediniz · 

KODAK Şirketi .. - · Beyoğlu, istanbul 6X9 •m 

Izmiı·den götürülecek en orijinal hediye 
lzmiri kolonyasiyle meşhur eden 

Eczacı Kemal K. Aktaşın " 

"' 

Baharçiçeği, Altınrüya, Zümrüd damlası, Gönül kolonya/arıdır 

Hilal Eczanesi Zümrü~damlasını erkek ve dişi cins koku 
'= üzerine yapıyor 

NOT : KEMAL K. AKT AŞIN sizden lıüçülı bir ricası vardır .. O diyor lıi : Lütfen gözünüzü lıapayınız, elinize her hangi 
bir lıolonyayı, ötefıi elinize de benim ~oıonyalarımdan birisini aıaralı hemen lıarşılaştırınız, bu size her şeyi olduğu 
gibi haber verecelı, HiUil eczanesinin ~zmi!"i lıolonyasiyle meşhur etmelı şerefini nasıl lıazandığını gösterecelıtir .. 

IZMIR: ANAFARTALAR (Hükümet caddesi) Birinci Beyler sokağı köşesi .. 



30 Aeustos 

T. Bov\'en Rees Oli,·ier ve Umdal Messageries 
Maritimes 

Deuische Le· 
vante Linie ve şürekası Şürekası tJMUMi oENtZ 

-+-CUHARD LINE ACENTALICI LTD. -*- _.... -

Sperco 
Vapur Acentası -·ADRiAriCA s. A.. oı 

LiVERPOOL VE GLASGOV BATrl BİRİNCİ KORDON REES HELLENİC LİNES LTD. K v M p A H y A s 1 G. M. B. H. ffAMBVRG 
BACTRİA vapuru eylfil bidayetinde BİNASJ 'J'EL. 244J HELLAS vapuru 3/5 eyhll arasında THEOPHİLE GAUTİER vapuru 30 HANS ARP vapuru 28 ağustostan 3 

gelip Glasgov, Svansea ve Liverpooldan LONDRA - HULL BATrı beklenilmekte olup Rotterdam, Ham- ~ğustos 939 da saat 16 da gelerek gece eylfile kadar Rotterdam Bremen ve NAVİGAZİONE 
mal çıkaracaktır. ESTRELLANO \rapuru 27 ağustosta burg ve Anversa limanları için yük ala- Istanbul yeliyle Pire, Napoli, Marsilya- u--b · · yük" aiacakur BRİONİ 3ı;8 tarih" d ı ya hareket edecektir. .......,. ... urg ıçın · vapuru ın e ge e-

BOTHNİA vapuru 
20 

eyliil tarihinde g~lip 2 eylule kadar Londra ve Hul için caktır.. Her tilrlii lıabat ve malfunat için Bi- ARCTURUS vapuru 11 eyliilden 17 ~ek a~ gün Patmo, Leros, Kalimnos, 
gelip Live 

1 
Gl . . mal ala- yük alacaktır.. B E L G İ O N vapu.rn 14 EylO.lde . eylfile kadar Rotterdam, Brem.en ve Istankoy ve Rodosa hareket edecektir. 

caktır.. rpoo ve asgoT ıçm f,fVERPOOL BATl'J bekltmilmekte ol~ Rotte~:UU' .. Ham- ;~ ~~~ :•a:~ 1!~~ Hamburg için yük alacaktır. BRİ~~ vapuru 4/9 tarihinde gelerek 

_Gerek vapurlann muvasal!t tarihleri, OPORTO vapuru 30 ağustosa kadar burg ve Anversa lımanlan ıçm yük ala- tasına müracaat edilmesi rica olunur. . BEL?RAD motöril 25 eylıilden 2 5/~ ~Pire, Korfo, Porto Edda, 
isimleri ve navlunlan hakkında acenta Liverpool ve Glasgov içjn yük alacaktır. caktır- TELEFON : 2 3 7 5 ilk teşrıne kadar Rotterdam, Bremen ve Brındizi, Saseno, Valona, Draç, Gravo--
bir teahhüt altına giremez. Daha fazla DEUTSCHE LEV ANTE _ LiNtE HO~DİA vapuru 22 Eylfilde Hamburg için yük alacaktır. za, Spalato, Zara, Fiyume, Triyeste ve 

tafsilAt almak ıÇm T. Boven Rees ve Şr. DELOS vapuru 23 ağustosta Ham- beklenilmekte olu~ Rotterd~m, .. Ham- H LEVANTE vapuru 9 ilkteşrinden 15 Venediğe hareket edecektir. 
nın 2353 telefon numaruuıa müracaat burg, Bremen ve Anversten gelip yük burg ve Anversa limanları ıçın yuk ala- ; Whittall ve ilk teşrine kadar Rotterdam, Bremen ve LERO vapuru 7/9 tarihinde gelerek 
edilmesi rica olunur. çıkaracak... cakbr.. . •• k"' Haınburg için yük alacaktır. ayni gün Patmos, Leros, Kalimnos, ls-

A T H i N A I vapuru 30 Eylfilde ŞUre RSI TAHLİYE tank.öy ve Rodasa hareket edecektir. 
beklenilmekte olup Rotterdam, Ham- TELEFON: 3120 ACHAİA vapuru 25 ağustosta beklen!- CİTI'A Dl BARİ motörü 7/9 tarihin-

• •• e ••• hurg ve Anversa limanları için yük ala- 'J'BE MOSS·ffll'J'CRiSOH yor .. Hamburg Bremen ve Anversten de gelerek ayni gün İst.an.bul, Pire, Na-

r C Z
• t B k caktır.. LİNE LİHİrED mal çıkararak Köstence, Burgaz ve Var- poli, Marsilya ve Cenovayahareket ede-• . ıraa an ası BALKANJ.fAR ARASI LİVERPOOL - GLASGOV VE na 1iman1an için yük alacaktır. cektir. 

BATTI BRİSTOL hatb DEH NORSKE MfDDEL-
ZETSKA PI,OVİDBA E.TRiB vapuru 4 eyllllde gelip Liver- HAVSL1N.JE OSLO J2'AJ.İA. S. 4. Dİ KUl'ulUS tarifai : 1888 

Sermayesi: ıôo.000.000 Türk lirasL. 
$ube ve ajan adedi : 262 

Zirm ve ticari her nevi Banka muameleleri 

PARA BİRiKTİRENLERE 28.800 LtRA 
iKRAMİYE VERECEK 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az (50) 
lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre ilc-

ramiye dağıtılacaktır : · 
4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 • 500 • 2.000 • 
4 • 250 • 1.000 • 

40 • 100 • 4.000 • 
100 • 50 • 5.000 • 
120 • 40 • 4.800 
160 • 20 • 3.200 • 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 80 liradan aşağı dii~· 

yenlere ikramiye çıkbğJ takdirde yllzde 20 fazlasi:vle verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa. 1 Eylfll, 1 Birinci kanun, l Mart ve 1 Harlran brih

lerinde çekilecdrtir. 

ll ...... -. .... ram ........... !!!!!!IDiilla1ı!m!l .... ma1mmiiiilertmrıaawm:11•~ 

Siz de bu kremden şaşmavın•z 

BALSAMIN KREMLERi 
Sdıhet balranbğmm resmi rubsatnP 

iliz lblr fm "" bilgi mahsulüdür. 
Bütün cihanda elli seoedir daima üs

tiha ve fŞsiz blmqtır. 

Krem Balsamin 
IJzwı bir tecrübe m.ahsulil olarak vii· 

nala retiri1:miş yegfuıe llhhl kre.m.
ldir. 

Krem Balsam in 
Şöhretini söz ft şarlatanlıkla değı1, 

sıhhi evsafını Londra, Paris, Bertin, 
Nevyork güzellik enstitülerinden yüz. 

lerce krem arasında birincilik miikafa
tuıı kazanmış olmakla ispat etmiştir. 

Krem Balsam in 
Gündüz için yağsız, gece için yağlı ve 

halis acı badem ile yapılmış gündüz ve 
gece şekilleri vardır. 
KRE~ BALSAMİN; öteden beri tanıvımş .husası \ .ı...o \ e tüp şcıüımıc ~tıhr. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ. BEYOCLU - İSTANBUL 

lzmir inhisarlar Basmüdürlü-
!t 

ğünden: 
Alsancak Burnova caddesindeki depomuzda mevcut dokuzu kapak

sız 145 i kapaklı bozuk ve müstamel bidon açık artırma ile satılacak
br. 

Kapaksızlann muhammen fiah 4 kapaklılann S muvakkat teminah 
67,08 liradır. 

isteklilerin 1/9 / 939 günü saat 16 da başmüdürlüğümüzdeki komis-
yona gelmeleri ilin olunur. 27, 30 3164 (1785) 

A 
m 
reı 

hı 
ı 

Ege ana ve ilk okulları lzmir 
Türk maarif cemiyeti 

ANA ve iLK 

1 - tik yatılı ücret t 60 liradır. Oç taksitte alınır. 
A- ilk gündüzlü ücret 50 liradır. Oç taksitte alınır. 
B- Ana gündüzlü ücret 50 liradır. Oç taksitte alınır. 

M 2 - Okul lzmirin en güzel en mamur mmtakası olan Karantinada 
ansur zade konağında açılmıştır. 
3 - Ana ·ık kı la • · IA • 

Tedr
. ı . sıın r ıçın azım olan bütün eşya hazmanmuttır. 
ısat ve terb · ı · d ... li .. - ·~ 

4 
An ıye ış erı en eger ogretmenlere tevdi edilmiştir. 

5 
- İlk a kısma 4,5 ve 6 yaşındaki çocuklar alınır. -
- kısmın b. . . ikin. • .. •• •• 

f 932-9 
~ ırıncı cı uçuncu sınıflan açılmıştır. (Birinci 

s•m a 33 doguml 1 lınır ) o·- flar ti!-: nla talebe kabul edilir~ ar a . ıger sını a naklen veya im-

6 - Kayt kabul muamelesın' e b lanın tır D l b. . • . · · · ·· · · ı. ... lan aş ış • ers ere ırıncı te§lı· 
nm ıncı gunu ~ acaktır. 

.7 .- Çocukların okula gelip gitmeleri için de otobüs temin edil
mı::tır. 

A., D~ J.'(nTOR pul ve Glasgovdan yük çıkaracak ve BOSPHORUS m:ıörü 30 ağustostan llA'VİGA.ZIOHE 
nLOVCENn ayni zamanda Liverpıtl ve Glasgov için 1 eylUle kadar Diyep ve Norveç liman- VULCANİA motörü Triyesteden 14/ 

Lüks vapuru 9 eylfil 1939 cumartesi ına~ alacaktır. lan için mal alacaktır.. 9/939 t.arihinde hareket edip 28/9/939 
günü Köstenceden gelip 10 eylul 1939 Isbrandtsen • Mailer (Bu vapur Norveç limanlan için ancak tarihinde Nevyorkta bulunacaktır. 
pazar günü saat 12 de: ~ine:. HevyoPlı aı ağust~sa kadar tahmil edecektir.) oc~ motörü Triyesteden 7/9/ 

Pire - Arnavutluk limanları - Kotor- HAiFA, ISKENDERİYE _ NEV-YOBK BALK.IS vapuru 25 eyltıJden 28 eylfi- 939 tarihinde hareketle 25/9/939 tari-
Dubrovnik - Split Venedik ve Triesteye PHİLADELPHİA HATI'I le kadar Dieppe, Dünkerk ve Norveçli- hinde Boenos Ayreste bulunacaktır. 
hareket edecektir. . GERTRUD vapuru ağustos nihayetin- manlan için mal alacaktır. 
~NSLO F:GY~TIAN de gelerek:, Hayfa, İskenderiye, Nevyork BOSPHORUS motörü 25 ilk teş- • ROYA.~ NEERLAN 

PİRE MARS~~}L 1.-= BEYRU1.' ve Philcıdelphia için mal alacaktır. rinden 28 ilk teşri.ne kadar Diyep Dün- DAJSE KUJIPAHY ASI 
HAYFA _ İSKE.;~ERİYEYE hat GUDRUN MAERSK vapuru 10, 12 kerk ve Norveç limanlan içlıı yük ala- ULYSSES vapuru 4/9 tarihinde 
aCAİRO CİTYa LÜKS VAPURU ile eyliılde gelerek Hayfa. İskenderiye Nev- caktır. gelerek Botterdam. A:msterdaın. Ham-

1\larsilya için Beynıt-Hayfa-lsken- york ve Philadelphia için mal alacaktır. D. T. B. T. burg lünanJan için yük alarak hareket 
hareket tarilileri deriye için hareket Gerek vapurların muvasalat tarihleri, SZEGED motörU. Ağustos sonlarma edecektir. 

tarihleri isimleri ve navlunları hakkında acenta doğru bekleniyor. Tuna limanlan için HERMES vapuru lB/9 tarihinde ge-
7/9/1939 119/1939 bir taahhüt altına giremez. Daha fazla mal alacaktır. lerek Rotterdam, Amsterdam ve Bam· 

21/9/939 15/9/939 tafsilAt almak için H. VHİTI'AL ve Şsı. DUNA m.otörü 7 eylule doğru bekle- burg llınanl•n için yük alarak hareket 
5/10/939 29/9/939 3120 No.lu telefona müracaat edilmesi niyor .. Tuna limanlan için mal alacak- edecektir. 
GOULANDRİS ~b.OTHERS LTD. nca oıunur. tır .. 

PIRE SERViCE MARl!'IHB Soenslıa OP1ent Unlen 
.. nNEA ~ELLAS>~ . gerek vapur ts~lerl ve navlunlan hak- ROVMAfH VİKİNGLAND motörü elyevm lima-

Lük.s transatlantik vapuru ile Pıre kında acenta hır teahhilt altına giremez. DUROSTOR 2 lfild bekl nımızda olup Rotterdam, Harnburg ve 
N:vyork hattı... .. • Daha faz~a tafsilat almak için Birinci niyor Köstence vai:;1 eyTun e ıınıa: Skandinavya limanlarına yük alarak ha-
Pıre - Nevyork seyahat nwddeti lZ gün Kordonda 152 numarada .UMD.&J.· 1 . ·. 1 ala,caktırruı ve a rekct edecektir. 
Neyyork fuan i ·n h • fj t1 arı ıçm ma . ;ır. ed çıh lusust tı .ahier.. umd_um! .d~niz Acerıtalığı Ltd. müracaat DUROSTOR vapuru 30 eylülde bek- BARDALAND motörü 31/8/939 tarl-

en are te arı e ılmesı rıca olunur. . .. h · d ı k r. E ıuı 19"9 lenıyor. Kostence Kalas ve Tuna liman- ın e ge ere Rotterdam, Hamburg ve 
:1 Y J Telefon : 4072 Müdüriyet ları için mal ala~ktır Skandinavya limanları için yük alarak 

Gerek vapurlnr.n muvasalat tarlhlerl T~lefon • 3171 Acenta · h k t d kt· ' . .JOHN~'!'ON v ARREN are e e ece ır. 
J,.,JNES LTD. BORELAND motörü 13/ 9/ 939 tari-

-BIÇAGI 
fn seri .saka//drı 

...Yener 
ve ~ 
Yumu~atır 

Fuarda 183 VE 184 Numaralı 
Pavyonu Ziyaret Ediniz 

~-

Taze T emjz Ucuz ilaç 
Her Türlü Tuvalet Cesitleri • • 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTURAK Büyük SaJepçioğlu bam karşısuıda.. 

P**fftGT 

Herkese l:ilhassa muhterem 
Hatay ılara müjde 

1 - lzmir Basmahanede 1296 sayıh Dibek aokağmda HATA 
OTEU namile maruf ve rağbet görücü bir Otel vücuda getirilmİ§tir. 

' 2 - MezkUr otelin mobilyaları tamamen yeni olmakla beraber 
Alaturka ve Alafranga c!enen bir hamamı mevcuttur. 

3 - İçeris.in~e muhtelif akar su ve havuzlan ve bahçeleri havidir. 
4 - T emızlik ve emniyet hususunda tam minasile bu oteliınizde 

§istirahatinizi temin edeceğiniz füphesizdir. Te§rİf buyuran muhterem 
:s;:misafirlerimiz otelimizin her bir hususe.b hakkında memnun kalacak
larını ilan eyleriz. 

5 - Tahh icanmda bulunan yine 1296 saydı sokakta 36 sayılı 
~TAN OTELi ile 45 sayılı ŞARK OTEU'nde de ayni teşkilat~ 

lmevcutt.ur ... 
Basmahane 1296 sayılı Dibek Sokağında 
Tan ve Şark otelleri müsteciri ve HATAY 

orku •• 

İNCEMORE vapuru 27 ağustosta hinde gelerek Rotterdam, Hamburg ve 
Burgaz, Vama, Köstence, Sulina ve Ka- Skandinavya ve Norveç limanları için 
las için hareket ec!ecektir. yük alarak hareket edecektir. 

Vapurların hareket tarihleriyle nav- SAGOLAND motörü 28/9/939 tarl-
lunlardaki değişikliklerden acenta me- hinde gelerek Rotterdam, Hamburg ve 
suliyet kabul etmez. Skandinavya limanlan için yük alarak 

Daha fazla tafsil At için ATA TfJRK hareket edecektir. 
caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der 
Zee ve Şsı. Vapur acentalığına mUraca
llt edilmesi rica olunur. 

ZEGLUGA POUKA 
Jıurnpanyası 

TELEFON: %007/2008 LEV ANT motörü elyevm limanımt7da 
-------------1olup Anvers, Danzig ve Gdynia J.iman-

Det F orenede ıan için yük alarak hareket edecektir. 

Dampskibs - Selskab 
-../:r

COPEHHAGEH 
ON BEŞ GÜNDE BİR MUNTAZAM 

SERVİSLER 

ANVERS - ROTTERDAM - DANt. 

MARKA· BALTIK - SKANDİNAVİA 

SERVİCE MARiTİME 
Roınnain Kumpanyası 
PELEŞ vapuru 1 Eylfil 939 tarihinde 

beklenmekte olup Malta, Cenova w 
Marsilya )imanlarına yük alarak hare
ket edecektir .. 

HoUanda Avastlll'CIJya 
S/s. ALGARVE Ağustosun sou Hattı 

haftas~da yük alacaktır. SPRİNGFONTEİN vapunı 30/91939 
TUNIS motörü Eyliılün birinci hafta- tarihinde •Avusturalya ve Yeni Zel 

sınd:8 ~alacaktır. da lirnanlan için yük alarak hare: 
S!CİLİEN motörü Eylıllün fiçüncll edecektir. 

haftasında • .::ı~ alacaktır. ;tUA N o T : 
BROHOLM motörü ilkteşrinin birin- İlandaki" barek,.. tarihl · i1 1 · h f <=• erı e nav un-

Cl atasında yük alacaktır. lardaki d -· "klik] d d ı egış.ı er en o ayı acenta-
Fazla tafsilat için Fevzi paşa bulvarın- mız mesuliyet kabul etmez. Daha fazla 

?a No. 7 (Osmanlı Bankası ittisalinde) tafsilat için İKİNCİ KORDONDA FRA
I !· ~ABUM acenteliğine müracaat TELLİ SPERCO vapur acentasına mü-
edılmesı.. t edilin . . 1 racaa esı rıt"a o unur. 

TELEFON : 3304 TELEFON : 2004/2005 

Talebe yurdları lzmir Türk 
Maarıf Cemiyeti 

1 - Kız ve erkek talebe yurdlannda kayt kabul muamelesine bat
lanmıştır. Yurdlara kayt olunabilmek için Izmirde her hangi bir kula 
kayt olunmuş olmak kafidir. 

0 

2 - Bir ders yılı için ta!ebe yurdlarında üç taksitte 150 lira ücret 
alınır. Memur ve mütekait çocuklarından yüzde on kard,.• klar-
d .. de ı.. ... & t ·ı... -s çocu an yuz on ~ enzı at yapılır. 

3
1
- Kız yurdu için kayt muamelesi Köprüde tramvay caddesinde 

685 687 No. lu Muammer Up.klıg~lin köşkünde yapılır. 
4 - Erkek talebe yurdu için kayt muamelesi talebe yurdu binasın

~a Y.a~ılır. Erkek talebe yurdu birinci ve ikinci erkek liseleriJe Tecim 
l!~ermın buJ~duğu kordon mıntakasında merkezi, genit bahçeli bir 
bmaya nakledilecektir. 

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

6 - Tal ebe yurdlannda iaşe işleri Ege lisesinin gündelik tabelasına 
göre tertip edilir. 

7 - Talebe yurdlarmda çocuklann huzur ve siikUnetle derslerine 
çalışabilmeleri .için gerek olan tertipler alınmıştır. 

8 - Leyli liselerdeki ders müzakere ve çalışma saatleri miktarınca 
d~raol~!'e zam~ .~_rrılmışt?'. Talebe bu zamanlarda liselerde olduğu gİ· 
bı muzakerecı ogretmenın nezaretinde mütalaa salonunda derslerine 
çalışırlar. 

Telgraf Adresi : Ege lise5İ lzmir. 



SAJIJnıe 

B. Cemberlaynın mühim beyan 
"Şuna sarahatle inanmak lazımdır ki, lngiltere btitün teahhütlerine 

bağlı kalacak ve onları harf ı harf ine tatbik edecektir,, 
Gerginliğin izalesi • • 

ıçın lazım olan ilk şart hudutlarda devam eden hadiselere nihayet vermektir 

FTar.sız başkumandanı Gamelin Alzasta bir alaya bayTak veriyor ve FTansız donanması ba§ amiralı Darlan 

_ BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHiFEDE - mek için bundan sakınıyorum. tak adilane bir sulh lehinde çalışmak lü-
fellket o günden daha az değildir. Söyliyebileceğim tcY şudur: -:umunda israr etmişler ve fakat bu te-

Hükümeti kraliyenin siyaseti deiif- c Hitler lngiltere ile tam ve devamlı -;ebbü•lcr akim kalırsa bütün milletin sar-
111emiıtir. lngilterenin harp hazırlığı her bir antant kabil olduğuna kanidir. Şl! ?Jlmaz bir azimle vazifesini yapacağını 
bakımdan mükeınmeldir. Bu dakikada §artla ki Almanyanın Polonyaya ait müd- ~öylemişlerdir. Sinkler Londra §ehrinin 
•aziyet şudur: Hitlerin notamıza ceva- deiyatı müstacelen hsl ve faal edilmeli- kadınlar ve çocuklardan tahliye edilme-
bmı bekliyoruz. Sulh için çalışan kuvvet· dir. ~ini istemiştir. 

lerle ;mesai birliği bu cevaba bağlıdır. lngiltere hükümcti bütün beynelmilel Çemberlayn avam kamarasından çı-
Harp mı, Sulh mu olacak} bu husus- ihtilafların müslihane hal edilebileceeine karken de halk tarafından alkı§lanmış

ta verilmiı bir karar yoktur. Hali ümi- kanidir. Fakat her teY Polonya ile ihti- tır. 
elimizi muhafaza ediıYoruz. Sulh için ça- lafların ve auizanlann halline bağlıdır. Lord Halifaka Lordlar kamarasında 
LtıYoruz. Kuvvetlerimizin zaafa uğrama- Şuna sarahatle inanmak lazımdır ki in- ayni mahiyette beyanatta bulunmu§tur. 
ama ula müaamaha ve müaaade edeme- giltere bütün teahhüdatuıa bağlı kalacak INCIL TERENiN HITLERE 
yiz.> ve onlan harfi harfine tatbik edecektir. CEVABI RUZVEL TE 

lnsiltere - Polonya ittifak muahedesi Bijyük Britanyanın daima tekrar ettiği BiLDiRiLDi 
bqün parlamento lzuına dağıhlmııtır. gibi bugünkü ihtiliflann sulh yolu ile hal Londra 29 (ö.R) _ Hitlerin meaa-
Avam kamarası icabında daha evvel ça- edilebilmesi için ilk ıart bugünkü gergin- jına lngilterenin cevap metni bugün 
lmlmak üzere aalı gününe kadar meaa- liğin azaltılması ve hudutlarda devam Amerika cümhur reisi Ruzvelte tebliğ 
laini tatil etmittir. eden hldiaelere nihayet verilmesidir. 

Pam 29 (ö.R) - Cünün en mühim Ayni zamanda dünya umumi efkarını 
edilmiştir. 

lngiliz Akitanya transatlantiği ile ln-
gilterenin yeni Vaıington sefiri Lord 
Loçyen bugün Nevyorka gelmigtir. 

Lord gazetecilerin suallerine cevaben 
lngilterenin taarruza kartı bütün kuvve
tile mukavemete ve tahammül edilmez 

lngiltere harbe hazır 
Hava müdafaası harp haline kondu 

Bütün deniz fil oları sef'erber edildi 

15 Milyon Asker 
Bugün Avrupada silih başındadır 

Akdenizdeki Alman ve ltalyan vapurları lspanyol liman
larına iltica emrini aldılar. lstanbuldaki Almanve ltalyan 
vapurları da Karad~n1z~e Rus limanlarına sığınıyorlar 

Wiaeai lngiliz parlamentosunun top- ve alakadar memleketleri tahrik ve ted
lantwclır. Bapekil Çemberlaynın nut- hiı eden rivayetlere aon verilmelidir. 
kunda en mühim olan nokta Fra~ - Her iki memleket nezdinde bu mahi
lnsiliz fikir birliiine aittir. Denebilir · yette tqebbüaler yapdmıtbr. Hitlere ce
bütün eaulı noktalar üzerinde Çember vabımızda Polonya ile Almanya araaın
la)'Dm aözleri Fransız bqvekili bay Da1 daki ihtilAfın aerbest müzakere yolu ile 
ladiyenin sözlerinin ayni olmuttur. Bil• hallini istedik ve ancak bu mesele hal 
...... lngiliz politikasının değişmezliği edildikten sonra daha umumi mahiyette 

Leh - Danzig hududu 
bir hal aelan beynelmilel vaziyete niha- ALMAN CEVABI HAZIRDIR Parla 29 (Ö.R) _ lngiltere ile Italya yonlan her gün muayyen aaatleıde aynı 
yet vermeğe karar verdiğini aöylemiı- Alqam Alman cevabının hazır olduğu ve ttal:ya ile Frama arasında telefon mu- billteni neıredece1derdir. 
tir. öğrenilmlştir· Bu cevap saat 19,15 te haberatı mtlnkati olmuştur. Sabah 6,30 dan gece yarısına bdu 

Amerika hariciye müatqan Belçika ve bizzat Şamölye Bitler tarafından Ingi- PARtSTEKt FRANSIZ DOSTLARI on defa neşriyat yapılacaktır. Bunlar 
Holanda aefirlerini kabul etmİftİr. Se- Uz sefiri Hendersona verilmiştir. Parla 29 (Ö.R) _ Pariste cFramız saat 6,30, 8,30, 9, 12,'5, 14, 15,30, 18, 
firler Holıtnda. kraliçesi ile Belçika krala- Bu millAkatta hariciye nazın Ribbent- dostlarının evi> Pol Bonkurun riyasetin.. 19,30, 21,45 ve 24 te yapılacaktır. 
nın son tavassut teklifinden Amerika rop ile hükümet mUmessili doktor Smith de içtima etmiştir. 150 bin azası olan Bürksel 29 (ö.R) - Belçika başvekili 
hükümetini haberdar etmiılerdir. hazır bulunuyordu. muhtelif ecnebi cemiyetlerin mümessil- Mösyö Piyerlo bugün Fransız elçisi Barı-

ISVIÇREDE ASKERi Hitlerin cevabı akşam saat (20) de le.ri hazır bulunmuşlardır. Bu içbnada jetonu davet ederek Hollanda kraliçesi 
HAZIRLIKLAR Londraya gönderilmiştir. Fransada adetleri üç milyona baliğ olan Vilhehnin ile Belçika kralı Leopoldun 
Bem 29 (ö.R) - laviçre hükümeti Bay Henderson Berlinde kaldığından ecnebileri Fransa lehinde mücadeleye Ingiltere - Fransa - Italya - Almanya ve 

bütün hudut boyunca askeri hazırlık.la- cevabı Temphlondan tayyare ile hare- ve Fransız ordusuna gönüllü yazılmaja Polonya arasında tavassut teklifini bU
nna germt vermiıtir. Hudutta kıtalar ket eden bir sefaret rnüsteşan götilr- davet eden bir beyanname tebliğ edil- dirmlştir. Hollanda sefirinin de diler 
tam bir intizam içinde eeferber hale kon- mektedir. miştir. naibiyetler nezdinde aynı mahiyette bir 
maktadır. Bu beyanname heyecanla tasvip edil- teşebbüste bulunmuş olması muhtemel-

HtTLER ASKERl RÜESA tLE M'OZAKERELER SERt OLMIY ACAK miş olup daha şimdiden on binlerce ya- dj.r. 
TEMAsTADm Londra 29 (Ö.R) - Çernberlaynm hancı gönüllü yazılmağa imadedirler. Yaqova 29 (ö.ll) - Lehistan toprak-

Berlin 29 (ö.R) - Berlinde büyük avam kamarasındaki nutkunda söyledi- Aynı beyannamede dünya hürriyetini larına karşı taarruz devam ediyor. Po
blr kayıtsızlık vardır. Ne Hitlerin me- il gibi Hitler lngiltereye birinci mesa- temsil eden Fransız ordusunda hlzınetin lonya bütün bu tahrikita rainıen soğuk
sajı ve ne de bu mesaja lngilterenin ce- jmda acele etmemiftir, Bundan maba- terefinden bahsedilmektedir. Bu beyan- kan1ı1ıimı muhafaza ediyor. Bükümet 
vahı nep-edilmemi§tir. Rayştag meclisi- dı lngiltereye kararlarını tttihazda ve ııameyi kabul eden cemiyetler arasında muhayyel' Polonya mezalimi hakkında 

bakkıiıdaki eözleri ve lqiltel'enin Polon- meeel4'1erbı 1WJi kabil olabileceğini bil- nin ınUstacelen içtimaa davet edildiği vaziyeti tetkikte vakıt bırakmaktı. Şbn- Italyan, Alman, Avusturya, Çekoslo- yapılan propagandalar ~Unue~le 
;raya kartı teahhüdabnı tamamen 7erine dirdik!frEŞimdi Şamôlye Hitlerin cevabını hakılwıdaki rivayet tekzip edilmlştir. di fUD& kanaat edilmlftir ki müzakere- vakya, Lehistan, Macaristan, Rus, Is- bir protestoname neşretmiftir. Xapiten. 
setireceii hallmdaki aözler bu mahiyet- bekliy Ray§tag mebuslarından Berlinde olan- ler l8ri olınıyacaktır. panyol, Arnavut, Yunan ve TUrit muh- Bloka namında ~lr ~ .g(iya Alman 
tedir. Ba,velı:ilin nutku avam lı:ama~ H iN CEVABiNi 1ar bile bu phrl terketmektedlrler. PAlUS TAHLtYE OLUNUYOR telif cemiyetler vardır. Diğer taraftan halkı tedhif ettiği iddia eclihıdftlr. Ha}.. 

lası ve .. mün tarafından cotkun allut- BEMlERKEN Şansölyelik sarayında Hitler Rayif Londra 29 (ö.R) - Paris bUyü'k bir Amerlkadan gelen haberlere göre daha buki bu Kaplten Bloka iki aene evvel 

larla karttlanm11br. Bu aralık bir çolı: kuvvetler aulh lehin- §imdlden on bin gönilllü Amerikadan ölınUfti.ir. 
Çemberıayn ba .. dı' .Yerin tarih .. -"-; d sulh uhaL---- .• __ 1__ Franaaya harekete hazırdır. Şimdi resmi Alman pbsiyetleril'.! 

eeı ~- e, un m .. ._. açm ,,.....;yorlar.> ALMAN VE tTALYAN TlCARET VA- ağzında dahi aynı mahiyette tamam 
1aptıktan M>nra hüliaaten tunlan aöyle- Çemberlayn aözüne nihayet veriften PURLARI uyd.uıma iftira1ar vardır. 
mittir: biiyük Britanya milletinin Eedalı:lrlıiuu lm 1-ra a 

c Pazartesi gününc:len beri vaziyet ele- feraiat ve aoiulı:kanldıima takdir ede- Londra 29 (ö.R) - Berlinden bildi- . Silezya Vısvoyvod~~ ~-uk. 
~-memiıtir. Vaziyet vahimdir. Buhran rek demittir ki: riliyor: Dünyanın her tarafında bulunan lihn yaptığı iddia edilmiştir.bir ııydan.. 
1519 Alınan ve Italyan vapurları Alman ve mumaileyh ağır hasta olup 
en hld den.ve girmiştir Meclis vaziyeti c Bu aoğulı:kanlılık, bu itimad bizim adadır -ı Italyan limanlarına veya bitaraf liman- beri Vaqov • Al--
bilmelidir. Sizi bunun için davet ettim. her teYe hazır olduğumuzu göstermeie lara iltica e1mek emrini almışlardır. (9) Paris 29 (Ö.R) - ~ • -~ 
Bilhaua matbuattan nqriyatında çok yeter. Bütün tedbirlerimiz daha önceden ltalyan ve (S) Alman vapuru daha §im- hudutları tamamen ka~·-~-ı 
11ı.:....t1tar olmaauu isterim. Bir gazetenin hazırlanm11 planlara göre tatbik olun- limanına il · Ro 29 (ÖR) ~ • ._.~ eri 

w11 • diden (Vigo) lspanyol . tica ına · - :. ~-hden 
nqredebileceii ehemmiyetsiz bir aöz bile muıtur. Hava müdafaası harp haline kon- etmişlerdir. Türk limanlarındaki Alman tngiliz vapurlarının ~~- 8E!Çıne. 
bu nazik dakikalarda hükümetin eserini muıtur. Bütün hava filolarımız gibi deniz vapurlarıha da Karadenizdeki Sovyet leri menedilmesi ~ ~eie "VaJ>uıiıu. 
tahrip edebilir. Bu hal yalnız memleke- filolarımız da seferber hale vazedilmiş- limanlarına iltica etmek emri verihniş- şimdi 'Omit bum~::ı:;. llıecbur 
tbqjz için değil daha bir çok memleketler tir. Yardımcı hizmetler tamamen hazır- tir. kaldıklarını ya~~ ile l'i.ih 
için 'bir fel&ket teıkil eder. dır. Fakat bizim iaşe kartları, iate ve- Nevyork limanında bulunan ve mez- Roma 29 (ö.B) - edi rer 

Bu kabilden olarak bir sazete Hitlerin aikalan ihdasına ihtiyacımız yoktur. kQr liınandan derhal hareket emrini alan arasında göri1P81er deV8Jll ~or.kont 
mesajını ve buna lngiliz hükümetinin ce- lqiliz milleti kararını almakta yavat- olon (Bremen) Alınan transatlantljinin Nev- Ciano bilyilk bir dipıoınasl et sarf-
ftbmı n$etmek iddiumda bulunmut- trr. Fakat bir kerre karar verince ondan p ya. tnnltlan yorktan hareketi menedil.miştlr. Ame- eımektedir. Ialovak hu& 
tur. Söylemeie hacet yoktur ki bu netri- bir kıl kadar bile aynlmaz.> dirijanlan ve ISkeri rüesa ile daimi te- süldllıet içindedir. ŞeLrın sivil ahaliden rlka zabıtaamca gemide taharrlyat yapı- Roma 29 (ö.R) - hitaben Unıet 
yat battan .... uılaızdır. (Not: Mevzuu Bu eözler umumi allutlarla bqılan- mas halindedir. Iııgil1z büyük elçisi tahliyesi büyük bir intizam içinde cere- lacaktır. Bremende bulumm (17) ecne- reisi Ialovak ınUletiD8 Jsldvaky ll\eaaJın .. 
bahie pZele Deyli T elsrafbr) Umumi eh. Hendersonla yeni bir görilpneyt mtltea- yan etmektedir. Fransız hükümetl aat bt yolcunun Belesyoland brantine mel"" da AJman ~ Istovak ~toprak-
eflı:&n bu huwta ay ~ SöZ ~ kip Göbela ft .O&tngle a6rilflııüt ve 11 den IODI'& lokantaların kapatılma11nı kezine çıkma1arm.a mUsaade edilmiftir. emn1.Yetl l~Jerini ~ 
Falı:at nzQ-et o M "1Jaa sefir1 Atolilro- .....-dptr. a..teler aahlfelerlnl azalt.. Pull 29 (0.R) - l'ıasm hlkOmetl- le )'IDJ8D8 halP 


