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IJiıı nıünderec:atından gazetemiz meıuliyet kabul etmez. Ciim1ıuriym.. t><ı Ciim!ıuriyet tt~i"i" lıd:çüi, "'lııılı!arı rıkıır siycu! gazotedir 

an manevra ın 
lngiliz denizcilerinin lzmir ziyareti iki 

adeta bir kucaklaşması mahiyetini 
dost milletin 
almıştır 

Misafirlerimiz bugün 
lzmirden ayrılıyorlar 

Gere Malaya gemisinde Süvari tara- t 
fından 200 kişilik bir süvare verildi 

Valspit Amiral 
bugün l stanbula 

gemisi de 
veda ediyor 

~Büyük Britanya Ak.deniz filosunun en kudretli harp gemilerinden biri olan 
ıı.la..ya • nın dün de halk tarafından ziyatetine müsaade edilmiştir. Ak~ama ka-

--

e fi 

Kraliçe Nazlının seyahati 
Kahire 5 (A.A) - Kraliçe Nazlı, Mısır 

prensesleri ile birlikte 1 Ağustosda Avrupa
ya hareket edecektir. 

·-------' Yeni >... Mathuaında Buılnuttır. 

arp mı 

, 

d,, b" k k" 1 1 il" k l .. ır ço ımsc er ve ng ız o onısı gemiyi ziyaret etmiı ve gemi zabitanı 

~ından karşılanmıştır. 

r ·- 1 ,.... 
Cümhurreisimiz Inönü, Amiral Sir A.B. Cunniglıanı"lıı berııber 

Ticaret 
Vekaleti ile 
. -tı-·--

lbracatçılar arasında 
~ bir iş birliğine 
<11tiyaç vardır .. 

-*-HAK.Ki OCAKOCLU 

) ihracat mevsimine girmiş bulunu
Otıı:ı:. 

\ıı) On beş gün oonra da, Ege iktı•adi 
l.a~Rcsi için hususi bir ehemmiyeti 
~ '?. olan, üzüm ve incir piyasalarını 
~ tek ve bunların da ihracına baş-

&.cağı:ı:. 

Gemi zabitanı, misafirlere gayet dos
tane muamele ederek gemi hakkında 
kıymettar izahat vermişlerdir. Haber al .. 
dığınııza göre Malaya gemisi bugün saat 
10 da İzmirden ayrılacaktır. Malaya ku
"'andanırun öğle yemeğini Çeşmede ye
meleri muhtemeldir. 

Malaya gemisi, lngiliz donanmasının 
Akdeniz maneVTalannda hazır buluna
caktır. 

- SONU 4 t}NC-0 SAHİF'EOE - Amiral Sir A.B. Cunnigham 

/t 

I 

Rumen ve 
Iran 

Askeri heyetleri 
gelİ}'Ot 
--<>---

İstanbul, 5 (Hosuı;i) - Bugünler
de şehrimize bir Rumen ve bir İran 
askeri heyetinin geleceği haber ve
riliyor .. Tahran ve Bükreşten gele
cek olan bu heyetler Ankaraya gi
decekler ve baş şehrimizde bir kaç 
gün kalacaklardır .. 

KRAL FARUKUN 
BiR MEKTtJBU 

111 
llu yıl ihraç mev•imine müsait 

lıı ltlar altında girmediğimizi bu sü
ti ıılarda bir çok defalar tebarüz et
lıııiştik. 

tii llunun sebeplerini bir kerre daha Kahire, 5 (Ö.R) _ Bir Mısır heyeti 
~en geçirebiliriz. kral Farukun İran şahına bir mektubu-

~ Alınanya, Balkanları iktısadi nÜ· J,.giliz Amirıılı hııriciye tıekilimizle nu hfunilen Tahrana hareket etmiştir. 
~~u altında tutabilmek için beynel- --------------------·--------------------

1\~el fiyatların Ü•tÜne çıkmış, top• iç ve dış tı·caretı·mı·zin ı"nkı·şafını 
11 

ınahsullerimizi geniş mikyasta 

~ lııı almış ve klearing anlaşmaları ) k d d b } l d • 
\oJ.tYısile ve kendi sanayi mamula- a a a ar e en ütün ffieSe e ere aır 
~~&. geniş mahreçler temin eyle-
~tir. 

Aıllahalı alıp bahalı satmak prensibi 

11"llıanya için zararlı bir İş olmamış
; t. Bilakis Balkan devletlerinin di
~tt ınemleketlerle iktısadi münase
~~erini sekteye uğratmak, bu mil
'ıı. ri iktısaden kendisine bağlı tut
~~ Almanyaya Balkanlarda husu-

Ticaret Vekili 
Mühim izahat verdi 

ır mevki temin eylemiştir. 

'lleYnelmilel pazarlarda tutunama· Ankara 5 ( Huwai) - Ulu• gazeteainin bir muharriri Ticaret 
~ k ınecburiyeti, lngiltere ve F ran· ,~ vekili B. Cezmi Erçin ile bir mülakat yapmlf ve vekil hemen bütün 
dQ,ııı lakaydisi, Türkiye de dahil ol- ticari ifler üzerinde ehallı malumat vermiştir. 

l(u halde, bütün Balkanları Alman Ulu• muharririnin auallerini ve vekilin cevaplarmı aynen bildir 
~;~adi nüfuzu altına sürüklemeğe iyorum: 
~Relmişti. Daha sonraları bu ik- ITALYA tLE OLAN lHRACAT Italyaya sevk olunan bazı mallaruruza 
~ i nüfuzun arkasında siyasi nü- V AZlYRrt ait bedellerin de kliring hesabına yatı-
~ Ve ihtiraslar kendini gösterdi. Istanbul matbuatında Italyanların ba- rılmadığına dair bazı malt1mat görilldü. 

iti U tehlikeyi sezen her kesden ev· Ticııret tıekili B. Cezmi Erçin zı mallarını gümrüklerden çektiğine ve _ SONU 6 iNCi SAHİFEDE _ 
~?ürkiye olmuştur. Tek pazara-----------------------------------·-------

~~1tf~~t!&S .... reıııike· ... Y ...... ıne .... b.a·ş ..... g ....... osıe·ı:·<ı·ı··· 
1 

111&nya haricine satılacak mallar 
~ bazı hususi haklar ve imtiyaı:lar 
~l:ınıştı. Al d h Ik . b. t bb.. .. 
~7~!5.":~.ı.:"':::ı~:r;: !A ~a~ya a a . yenı ı~ eşe usun! 
:~ ::~1~~ı,:~~~n~7p;~\~ğ~~1~e~:~ :akıbetınden endışe etmege başladılar: 
lk çıkınca, lngiltere ve Fransa 

·~ anıarın iktısadi vaziyetleri ile de Polonya Danzig senatosuna kısa vadeli bir nota 
. adar olmak lüzumunu duydu-

~<IPılan prensip anlasmalarında ver?i· Londrada Nazırlar hafta tatiline çıkmadılar 
l.&0 ktalar da derpiş edildi. Berlin, 5 (O.R) - Ecnebi müşahitler zı endişeler seziyorlar. Bu endişelerin tün merkezler arasında bir çok kıtala· 

ltıı kin lnııiltere ve Fransa ile de- yeni bir Alınan teşebbüsü arefesinde mi sebebi, bu askeri tedbirlerin sadece önü- nn yer değiştirmesi ve bataryaların 

Trakya manevraları 
hazırlığı devam ediyor 

Jngiliz gazeteleri, Bulgarların bu manevra. 
/ardan kuşkulanarak hükümetimize bir 

protesto gönderdiklerini yazıyorlar 

I 

.. 

" Ingiliz Amiralı Mareşal Fetızi Çııkmakltı 

İstanbul, 5 (Hususi) - Trakyada ya· Trakya hududunda yapılan tahkimata 
pılacak büyük manevraların hazırlık· Ankarada protesto etmişti .. TUrk bükü. 
!arı devam etmektedir. Genel Kurmay meti, Bulgaristanı tatmin eden izahat ile 
ikinci reisi general Asım Gündüz bu cevap vermiştir. 
sabah Ankaradan gelmiştir .. Bugünlerde Bu izahata nazaran Trakyadalti ask.e
Trakyaya gitmesi muhtemeldir.. Genel r! tecemnıuların Bulgaristanı endişeye 

kurmay başkanımız Mareşal Fevzi Çak- düşürebilecek hiç bir mahiyeti yoktur, 
mak ta ayın on üçünde Ankaradan şeh- zira sadece ağustos ortasında yapılacak 
rimize gelecek, manevralara iştirak için büyük manevralar dolayısiyle yapılmak,. 
doğruca Edirneye geçecektir. tadır. Tahkimata gelince, İtalyanın Ax-
BULGARİSTANIN PROTESTOSU navutluğu istilası dolayısiyle, muhtemel 
Londra, 5 (Ö.R) - İngiliz gazetele- bir taarruzu karşılamak maksadiyle it

rinde çıkan bir habere göre Bulgar hü- tihaz edilen müdafaa tertibatından iba
kümeti Trakyadaki Türk tahşidatını ve rettir .. 

Hayuanıar aıemlnde cinayet teUilılıisl: 
• •••••••••••••••••••••••••••••• 

edPn iktı•ııdi ve mali müzakere- olduğumuzu soruşturuyorlar. Bu mü- müzdek.i büyük manevralarla izah edile- muhtelif mahallere sevki, piyasada bir 
';.,SONU 2 iNCi SAYFADA - şahitler Alman ahalisi arasında, askeri miyecek kadar geniş olmasıdır.. İhti- çok eşyanın azalması, bir ço~ müessese- - Kardeş ... Siivarilerin geçişinden sarım tankların 
qJll{KJ OCAKOGLU mahiyetteki tedbirlerd0n mütevellit ba- yatların umumi olarak toplanması, bil· - SONU 10 UNCU SAHiFEDE - değil midir?" 

ı:c~mcsi büyiik cinayet 



TARtHI ROMAN Y A Z A N : Şahin AK.DUMAN 

41 -
Zavallı Osman, genç yaşında Yedikule 

zındanında gayet feci bir aurette öldürüldü .• 

iR HABERLE • 1 
Ticaret 
V ekô:leti ile 

Uziim F·uarda son hazırlıklar ---·-</z·---
ihracatç tar arasında 
da bir iş birliğ~e 

Ve incır piyasaları 9 -E J "} A t • • t ihtiyaç vardır-
~!:!"!!'! ~~:çtlma y U n resı ) nşaa ). _ BAŞTARAFI ı ~et sAJIİFEl>B-

günleri hakkında henüz kat'i bir şey • k 1 d•td• terin çok müsait bir dostluk ha~ 
söylenememektedir. Haber verildiğine 1 m a e ı 1 içinde ilerlemekte bulunmasına ra~: 
göre her iki mahsulün piyasaları ancak men henüz kat'i bir neticeye vnn 
ayın son haftasında açılabilecektir. Kat'! mış değildir. 

0 
bir şey söylenebilmesi için aradan asga- /zmir Ticaret odası pavyonunda Dost ve müttefik meml~~t.l~· 

- Taşrada bir genç adam ... içeri- Küçük Mehmet, birdenbire Padi- rl bir hafta geçmesine ihtiyaç vardır. Bu ne şekilde mal satabileceğimızı t 
ye girmek ister .. Dedi .. Bir arzuhali şahın kendisile eğlendiğine zahip ol- hafta piyasaya bir kaç ufak parti üzüm güzel teşhirler yapılacaktır miyoruz. Hatta bugünün m~~c~t 
olduğunu ve şevketlu hünkara bizzat du... gelmiştir. şartları mal satmağa da asla musaı 
sunmak istediğini wyler .. Ne ferman Halbuki genç Osman o sırada çok Avrupada bulunan B. Hakkı Bnlc:ıoğ- }"unrın açılmasına on beş gün gibi rnışhr. DUn sergi sarayına bir kısım Cf· bulunmıyor. . • 
buyurulur} .. ciddi bir durumda görünüyor ve bu lunun yarın sabah İstanbul yoliyle şch- kısa bir müddet kaldığı için fuar saha- ya yerleştirilmiştir. Buna mukabil Almanya ile ık;•. 

Sadr8zam -O adamı bırakın gel- hali Mehmetle latife etmediğini an- rinıtte gelmesine intizar olunmnktachr .. sında son hazırlıklar yapılmaktadır.. Devlet pavyonlarında da hummali bir sadi münasebetlerimizin ne olacaııtı 
sin.... labyordu. Oda reisi İzmirde bir iki gün kalarak Açılına töreninin yapılacağı 9 Eyllıl ka- faaliyet vardır .. İtalyan ve Fransız: pav- m kimse kestiremiyor. Ortaya çıksll 

Bütün gözler kapının bulunduğu Mehmedin sunduğu arizada kul- Nazilliye gidecek, dönüşünde incir piya- pısı inşaatı dün akşam ikmal edilmiş ve yonlnrı bu sene fuarda büyük bir sUk- haberler birbirinin zıddıdır. . 
tarafa doğru cevrildi.... landığı acıklı lisan padişahın üzerin- sasının açılına günü anlaşılacaktır .. İn- bayrak direkleri yerlerine konulmuştur. se yaratmağa müsteittirler. Bir aralık Türk - Alman klearıllg 

Ve biraz sonra kapının önünde o de büyük bir tesir yaratmıştı.. cir mnhsulü kurutulmnğa başlanmıştır.. Gazinonun üst kısmına talik olwıan bay- Ticaret odası pavyonu hazırlıklanna anlaşmasının otomatikman bir s:.11.~ 
zarif kıyafeti, narin ve mütenasip Osman bu insani hissinin ilcasına Hnfta içinde Fransaya bir iki parti rak direklerine, fuara iştirak eden ec- devam edilmektedir. Oda pavyonu, malı- için daha uzatılmış bulunduğu so) 
endamile küçük Mehmet, birdenbire kapılıp Akile ile Meh~edin evlen- clivre üzüm satışı olmuştur. Fiatlcr, nebi devletlerin bayrakları konulacaktır. sul nümuneleri itibariyle bu sene gayet lendi. 
görünmüştü... melerine muvafakat ettı. aşağı yukarı Londra teklifleri gibi çok 9 eylul meydanı gayet iyi tanzim edil- zengin olacaktır. Ege mıntakası mahsul Daha sonraları anlaşmanın son~ 

Genç delikanlı, her zaman olduğu ** düşüktür .. Fintlerde henüz bir istikrar diği gibi antrenin iç kısmında yenilikler vaziyeti hakkında bir de broşilr hazır- erdiği, yeni müzakerelerin başlı:Y~": 
gibi, bugün de şık, düzgün bir kıya- Bu vakadan yirmi gün sonra, Sü- mevcut değildir. İhracatçılar arasında yapılmaktadır. 9 eylal gnzinosu bir haf- !anmaktadır. Bu broşürler, oda pavyo- ğı ileri sürüldü. Vaziyetin iç yüzu!lıl 
fet taşıyordu... Arkasında İpekten, leymaniyede, Esat efendinin kona- büyük bir tereddüt hüküm sürmekte- ta sonra açılacaktır. nunu ziyaret edeceklere dağıtılacakhr .. bilen, istikbali tahmin eden yoktu~·. 

ft.. nkt 1 k · b" • ;;ında Akile ile küçük Mehmedin dü- eli y·· k ·h ] b.. ··k bir ktı ne 1 re e yaz 1 ınce ır ıtapama "' r.. Dün sergi sarayının üzerindeki bay- Oda pavyonunda ziyaretçilere tevzi ur ı racatçı arı uyu ·ı. 

bu .. lu .. nu .. yordu.; l!~~ ~at~bi kavuğu, ğünleri yapıldı. -*- rak direkleri de yerlerine konulmuştur .. için üzüm ve incir paketleri de hazırlan- ranlık içindecl .. irler .. Hiç .. bir şe:Yerb~. 
lil - b kat dnha Düğün merasimi, pek büyük bir a. ~ " "- k 11 h t eu yuzunun sevım ıgını ır OHa a rw09 U açı~-n Sergi sarayı cidden cnzip bir şekil al- maktadır.. meme ten muteve ıt şup eve 

artbracak bir derecede ona yakı mış ihtişam içinde icra edilmişti. pençePe Jıanatları _ dütlerle iş yapamıyorlar. d 
bulunuyordu... Akile ile küçük Mehmet artık Belediye hududu dahilindeki binala- 1 1 b ı H Geçen seneler de bu aylar için : 

Mor çuha dizliği ve ayağındaki muradlanna ve bekledikleri saadete rm sokağa nazır kapı ve pcnçcrc knnat- zmı•r starı u ava hayli alivresabşlar olmuştu. Bu seıı 
kırmızı yemenileri yepyeniydi. O sı- tamamile ermiş bulunuyorlardı. larından sokağa doğru açılanların tas- • maalesef geçmiş yılların yarısı ktı' 
rada Mehmedin vaziyeti derin bir he- Düğ-ünde davetliler arasında Hızır h"hi ı~-- lmckt a· Tretu se · _ dar bile iş yapılamamıstır. 

da ·ı • . Y 1 Ah d d h ı ıu;um ge e ır. var vıye t l b 1 d . . ,,a.• 
yecan sezdiğini ve fevkalade telaşlı yı ı e yegenı açın me e a- sinden itibaren iki metre yükseklikten pos a arı aş a } Yarın Alman kontrol dairelerı e· 
bulunduğunu anlatıyordu... zır bulundular. ~c;a[.tı olanların bir ay içinde bunlnn tas- ziyetinin de ne olacağı malum d 

Benliğinin sevimliliği ve kıyafeti- Bu parlak dü~ bütün davetliler hih ettirerek binanın iç kısmına açılır ğildir. . • 

nil" düzgünlüğiyle o anda mecliste üzerinde derin bir neşe, büyük bir !':ekildc tadil eylemeleri dün bclediye- "olcuları A /sancaktan kalkacak oto karlar ihracat tacirleri milli ikhsadıyB~-
derin bir alaka uyandırmı~tı... memnuniyet husule ı;:tetirdi.. den nl.Akadarlara tebliğ edilmiştir. Bun- Z ~ mızı dış piyasalarda temsil eden .. 

Delikanlı, o dakika da, kubbe al- Kağıthanede büyük bir tehlikeden ları muayyen müddet içinde yaptırnu- hava meydanına götürüp getirecektir rer mümessildirlcr. Onları tenv~r e>1• 
tındaki bütün adamların kendisine kurtardıkları sı;enç kızın Mehmetle ynnlardan ellişer lira para cezası alına- lemek, hükümetin dış ticaret içıtl 8 

baktıklarını sezdiği için heyecanı ve evlenmesi ihtiyar gemiciyi ve Yal- cnktır. dıih ve alacağı tedbirlerden onlat' 
telaşı büsbütün fazlala ti.. Heyeca- çın Ahmedi çok sevindirdi... Devlet hava yollan önümüzdeki pa- culan tayyare alanına götürecektir. haberdar etmek lazımdır. 
nından o vaziyette kapının önüne Hızır dayı, gelin hanıma gayet -*- znrtcsi gününden itibaren lstanbul ile Ankara tayyaresi bermutad 9 da ha- Şüphe ve tereddüt ticaret hayali 

düşüp kalmasından endişe ederek, kıymettar bir inci gerdanlık hediye ~..N~n':e: !ta aJıalar lzmir arasında doğru havn seferlerini rekct edecek ve 11.45 de Ankaraya mu- için en büyük tehlikedir. . ~·, 
bir müddet tevakkuf etti .. Ve heye- etti ... Bu gerdanlığı Akdenizde kor- S .. .. 

1 
kn d t açacaktır. . vnsalilt edecektir. Bazı İngiliz gazetelerinde Tiı~ ı. 

canını gidermek, soğukkanlılığını sanlık yapbğı vakit ele geçirmiş ve Parnz gunu. Yaman ar mpın a - op- Pazardan maada aabahleyın saat altı lstanbul için yalnız gitme yirmi, gidip yeden mal alabilmek için lngiliz }ırıt 
yeniden iktisap etmek için kendisini ihtiyar denizci hir çok sıkıntılı vazi- da~uş .. olan aılcler nrnsında çok eglen- buçukta Alsancakdan hreket edecek bir celme yirmi sekiz buçuk liradır. Avdet sının henüz yüz otuz kuruştan he!a~ 

l • k ld T }" b" 1 l k 1 - celı musabaknlar yapılacağını haber al- t k 1---·ı 1 rak d l t ı·çı·n bı·r ay mu··ddet vardır d'lm . .b. b edb" 1 . de...,ıŞ zor amaga oyu u... e aşı ıraz yet er e arşı asmasına raınnen, onu .. . .·· .. o o nr tayyare yo cwannı a a ev e · e ı esı gı ı azı t ır erın •r 

k C!:..d .. •. .. eld k w b" .. ı·· k dık .. Musabakaların hır kısnu kuçük h 11 d -..:: kt" Bı'letlcr Bı'n°ncı· Kordonda Vnnderze 1 d w d . h L--1 d r yatıştı tan sonra ~ razamm onune en çı annaga 1r tur u ıyama- ava yo an mey nnınn go.urccc ır. o un uı;:tuna aır aocı- er var ı · f 
.11 d YUı,<;taki çocuklar nrasında olacaktır. Mü- T 7 ı O d al d knlk ak vapur accnte3İ tarafından Mtılmaktadır. L d · d 1 kli • varıp aur u... mışb.... · .. ayyare • a an an ac on ra pıyasasın an ge en te 

Sad ... N d 1'k 1 ? G d 1 k Akı"le hanıma · sabaka komitesi şimdiden teşekkül etti- 9 d ı t bul d b"l ı k._ E-ya ve koli nakliyatında Istanbul ;..;n 1 . b .. k- ka b" fi L,_..ııtll razam - e var e ı anı .. er anı . nasıp -· . . . . .. snat a san a a ı o ca ur. -s -:r er ıse ugun u m ıyo yaua-· 
B ı -'•~ı·-· · b bi cd' '\ ld «ı gıbı kazananlara tcvzı edilmek uzcre M kt t kt· t d t kı'lo b,..,na 20 Aııı.-ra 1• rôn 32 ı.unı• --e k • •. • · uraya ge mCA ıguıın se e n ırr. o u.. <> •• •• ., • _ • e up ve gaze e na ıya ın a ayya- ..,... Ke 11• .: • • nazaran c;o gayrı musaıttir. .1, Mehmet - ( Metin bir sesle ) Bu izdivaçtan en ziyade ~emnun beş buy~~ mu~~t. ta hususı vasıta ıle re postalan csa11 posta ücretinden gayri Adana için 34 kuruı ıılınacaktır. lhrncatçılar ne yapacaklarını bı 
Şevketlu Hünkanma bir ariza sun- olanlar arasında Mehmedin annesi kampa gondenlmıştir. 4,5 kuruş fark alacaktır. Hava yolcu1anru götürecek otoraylar- miyorlar 
mak dilerim.. Emine hanımla, Zarafet kalfayı da . ~lileı:~ .. ve ~şıyaknlılan~ da ~ Pazardan maada her gün Alsııncakdan dan tayyare . meydanını görmek. iatiyen Alivr~ satışlar çok zayıf oldu~: 

Sadrazam - Ne gibi bir ariza?. anlatmak lazımdır. tunkıy~- buyuk cglencel~. tertip. edi- 8,'5 de kalkan otoray Ankara, Adana halkımız da ıatifade edebilecektir. Tay· na göre ihracatçılar piyasanın a'11 
Delikanlı koynundan bir kağıt çı- Biricik oğlunun saadeti ihtiyar ka- lerck, guzel zamanlar geçmlecektir. ve Ankara tarikile latanbula gidecek yol- yare meydanını gezmek aerbeattir. masını müteakıp hemen harekete 

kardı .. Ali paşa kağıdı aLnak için eli- dımn gönlünde pek derin bir evinç B E S y Am S f H D A 1 • • ... • ı;:teçemiyecckler demektir. Şu halc11' 
ni ~ttı .. F~t küçük M~et a~- ve neşe husu1e getirmişti.. Bir Çocaıı ajır surette Adliye dairesınde b r hadıse hatıra gelen ihtimaller. şunlardır: .. re 
zuhall Sadrazama vermek ıstemı- Emine hanım, düğün sırasında, yıeralandı.. thracatç~ar a~ılış fıyatlanna "tııt 
yerek: heyecandan sevinçten yerinde du- n ku 1 k .. d Ula dd . mal satmaga ugraşacaklar; satı'\.t 

Be b• d=n-l.. • uç yu ar mev un e, r ca esın- 7 
1 

k • h b •1 kad b lw - n onu ızzat pa ıgcuıa vere- ramıyor, sık sık bir köşeye çekilip d İstanb ll {" M h t _1 N t • • t ag anmcaya ar orsaya ma ıı 
ceğim, dedi. t;tözlerinden büyük bir mebzuliyetile le ı· "d u uı~·or13 e mlıe tog ub"leşet 1 ' ır ı ıyar, orunu- yığılacak ve arz fazlalığı piyas~~ 

D likanlı b ··zı . sad .. pe ın ı are e ugı sayı o omo ı, z- • "k b k So d bY ··fkd dird~ın V u:: d ~· ~~mı boşanan saadet yaşlarını yanındaki- mire gelmekte olduğu sırada yol üze- ıs~~İrını ~ca tırİ nrn ~ bil~ 
ol eken dedi~··k·. e r en ıre et- lere göstermemek için onları çevre- rinde oynıyan ~ yn uin Hasan oğlu nu o·· ıdu·· ren Mustafayı te .. ırher~1· ş vurukmuşl o ka ,rlıç· 
ene?I ı: sile ilmeöe meebur oluyordu Og· _ Mi h Ak • musta sı ın zararını arşı ama p;-

Bu d ek Sen. d" ,., ·· t at a çnıpmış ve agır :mrette ya- l k . 
- ne em L. ın pa 1-' lunun muradına ermesi Emine ha- ra1 b b. t rüşt. Kil Uk eşece tır. • 

şahla temas etmek b ddin midir~ .. nımı kendisini zapt cdemiyecck bir M.~na secde ~~ v_er\U:• 1 ç k ı ı 1 Üzüm ve incir mahsulünün ~! 
Bu kağıdı bana ver ... Ben de vnnp mert~bede sevindirmişti.. t ı Şott··nshatnnkl··ccla t~~kiak t • .n ıınmITak- llfŞllfi a yara af'!J larına yakın alaka göstermek b~_A 
fe d. . takdi ed . ır_ or . n ını a ~apı m '-- • • .k. bak d h ,. h ıy~· e n ımıze m e}•ım.. Tür kana gelince, Mehmedi elin- t d ıçın ı ı ım an ususı e emın a ır .. 

Küçük Mehmet - Olamaz .. Ben den kaçırması. zayalfı kızı pek ziya- ta~ır. . ·ıı 
bu arizayı padişahtan ba~kasına ve- de kederlendirdi.. D E N İ Z D E H Dün sabah saat onu yirmi geçe adli- tafanın öldürdilğU Ahmet Kuşun bilytik Birincisi bu iki ihraç maddemı~. 
remem... içli kız, hastalanarak yatağa düş- İf' ÇOCıılı Cesedi ye dairesinde, mahkemelerin ve bakim- babası idi .. Bu adam Manisa vil!ycünin tediye muvazenemizdeki roHi olclıt 

Delikanlının bu kat'i imtinaı Ali tü... ~ılıarıldı... lerin faaliyette bulunduğu sırada bir ta- Saruhanlı köyünde bnğ bekçiliği yap- ça ehemmiyetlidir. .. ·le: 
paşanın öfkesini bir kat daha arttır- Emine hanımla Z.arafet Türkanı Dün sabah Alsancaktn İtalyan konso- banca patlamış ve katilden suçlu bir şa- mnkta idi ve torununu öldüren Mustafa- lkinciııi üzüm ve incir mahsulo ~~ 
dı. kurtannak için sonııuz bir ihtimam loshancsi önUnde denizden üç aylık bir hıs yaralanmıştır. nın muhakemesinde bulunmak üzere hemen Ege böl~esi halkının biirtJ1, 

Ve köylülere olduğu gibi, şimdi ve efkat gösterdiler.. çocuk cesedi çıknrılnuştır. Cesedin kar- Tabanca sesi, adliye dairesinde bulu- İzmire gelmişti. bir kısmı al~ahdır. Esnaf, tUcC\ 
küçük Mehmede de çıkısmağa hazır- Istanbulun en muktedir hekimle- nı deşilmiş olduğundan kız mı, erkek nanlan tel!şa vermi§sc de polis ve jan- Ali oğlu Mehmet, 76 yaşındaki ihtiyar rençber, memur her sınıf halkın r~ 
lanuken, Sultan Osman kafesten ri, hocaları celp edildi.. mi olduğu belli değildir. Zabıta ve adli- darınnlar derhal sükUnu iade etmişler- tam Mustafanın merdivenleri tınnandığı kaç dönüm bağı veya beş on a~act ~ 
seslendi: Pek çok uğraşildiktan ve zahmet ye, cesedi denize atanları ehemmiyetle dir.. sırada elini cebine getiriyor •. Çıkardığı inci_r bahçesi vardır. Bu vaziyet h~ 

- Bırak ... Buraya gelsin ... Arzu- çekildikten sonra. neticede Türkan aramaktadır. Şimdi hadiseyi anlatalım : tabancasiyle Mustafnya a~ ediyor. San- l!ecıme yardım etmekte, hem de 1' 
hali ne ise getirsin, görelim... iadei sıhhate muvaffak oldu.. Bundan beş gün evvel umumt hapis- dalyeci Mustn!a ihtiyar adamın ikinci ve bahçe eahiplerine mevsimde stl 

Küçük Mehmedi, kafesde paclişa- Yavaş yavaş kederlerini, teessür- )aşan padişah, hu muvaffakıyetsizli- hane önünde bir cinayet olınıı~ ve Ah- bir defa ateş e~e meydan bırakma- fiye .hayatı ya~~.aktadır: . satı:' 
hm huzuruna çıkardılar... Mehmet lerini unuttu. - · A •• bb·b· 1 y · · met Kucı adında bir genç sandalyeci dan eline a•·1-•• ve J"andarma neferleri Bınaenaleyh uzum ve ıncıT ·t·· 

gın ye~ane muse ı ı o an enıçerı- 'S • wu~ 1 ·ı 1 • M • A d "1 tl 
padişahın huzuruna varu varmaz, Biraz vakıt geçtikten sonra kızın yi ortadan kaldırmak istedi. Mustafllilln bıçak darbeleri olhnda can silAhı almıştır. ar\ 1 ~ h z1kır, anısa, d Y mk fc.1-' 
artık kendisini zapta muktedir ola- bu ümitsiz aşktan kendisini büsbü- Osmanın bu niyetini açığa vur- vermişti .. Hlldiseyl mUteakip katil, firar Yine bu sırada ihtiyar Ali oğlu Meh- let e.J1 

.. k a
1 
dınıff"rhın ~l/obuh~· 

madı .•.. Yere kapanıp, hµnkür hün- tün kurtaracağına ihtimal verilebi- ması ve yeni bir ordu vücuda getir- eylemesine rağmen yakalanmıştı. mcdin yanı b<ışında duran hilviyeti ası ha a 1 ır. :r ka~1 ı . ıbr .. ı;Jcıı 
•-·· "'lam .. M. koyuldu ,._ .. . • • n·· b h t d M _.._r - • • na se ep vermenın a ııı en u .. 1t:ur ag ....,...~ ••· ur... mek uzere Arabıstana gıtmek ıste- un sa a saa on a ınııaıanın agır meçhul bır şahıs ta ihtiyan kurtarmak .. •. k 11 .. 1 k 1'· 

Mabeyinciler gencin kolundan tu- Şimdi Emine hanımla Zarafet ara- · y · · · ki d d cezada uhak esi ·· .. 1 kti M · yuzunden to şumu u 0 aca tı 'f. mesı enıçerıyı aya an ır ı. · m em goru ece ·· us- ve kaçırmak için hndiseye mUdnhnle et- M Ih b h la .. l ek jçJ · 
tup onu ayağa kaldırdılar . .. Sultan sında Türkanın Yalçın Ahmede ve- Müthiş bir isyan neticesinde Ye- tafa iki jandarmanın nezareti altında miş ve ortndan kaybolmuştur. Bu ada- .. ede uz

1 
u ~~ntedrıb. o

1
n ~mcok ıo1 

Osman Mehmedin elindeki arzuhali rilmesine dair nb·li bir takım muha- · ·ı O h · d' d.l ağı( ceza heyeti huzuruna çıkarılmak onc en 8 ınacax ır erın ... - nıçerı er smanı ta ttan ın ır ı er.. mın Ali adında biri olduğu tesbit edil- ld .. · 1 d d - "liz 
alıp okudu... 'Vcreler cereyan ediyor .. Küçük Meh- Onu y edikuleye hapis edip, yerine üzere nezarethaneden alınmış ve yine ınış· tir 0 Tu~unat ına~~nl ati.r .an "hegı at.çıf~ı1 

H .. k"' · ette <L ka'~ _,e mu·· t bu ~-.1· k ta afta ·ki · darma d Us , ıknn • ıcare veKa e nın ı rac un ar vazıy n ıev ıaa - me ızoıvacın vu uuna r r .. amcası deli Mustafayı tahta çıkar- ı Jnn arasın a t saıona ç ifı. d UM kü .. d k • . . lnflt' 
teessir olmuştu. Ve birdenbire derin Türkamn henüz işden haberi yok dılar. merdivenleri tırmanmağa başlamıştır. tiyar n a~ n tU~~ e a- ten~~r eyl;mesm~, ~e ıhracatc~ içtıı 
bir merhamet hissine kapılıp Meh- ise de, onun buna muvafakat etme- Zn Ih O d y _ Merdivenin üst kısmında 76 yaşların- yıtlı yaşı '13 tur .. Halbuki kendısı '16 ya- tecrubelermden ıstıfade etmek 
mede dedi ki: mesi için artık ortada ciddi bir sebep d'k 1 va dasm:;, genç ytşı:1 b~ e da Ali oğlu Mehmet adında bir ihtiyar şında olduğunu söylemektedir .. İhtiya- onJ;m dinlemesine ihtiyaç vard'!· iı 

-Demek, Akile ile birbirinizi son kalmamış bulunuyor. ıttu ~.lzıd~ ··1md .. a gayet ecı ır su- yanındaki Ccmıılle birlikte durmakta idi'. nn kullandığı nagant taklidi tabancanın Bize göre bu mevzuda vaktıf1'1ti 
re e 0 uru u..... · ·ru dam ak · ı d k d d lk d" 1 dış derecede büyük bir muhabbetle sev- Şüphesiz zaman en müthiş acılan - SON - Ali oğlu Mehmet, suçlu sandalyeci Mus- ~Juru ~lu .' ·· Bu a v tiye. ~ ço . ar ;r·. tlsa ı ş;rt ar ve c!e" 

mektesiniz~ unutturan ve hayattn en ~cniş deği- cınayet i§lemış, mahkum olınuş ve iki caretın tabı bulundugu usuller. ~ 
_ Evet Hünkanm. Bütün tehli- siklikler yaratan yegane büyük inkı- 1 ay evvel Sinop haspishanesinden çıkmış letin,A bu ~esele üzerinde. serı ttit' 

keleri g(ize alıp mahza size bunu arz lapçıdrr. idi.. amelı t.edbırle~ almasını ıcap e 
etmek için buraya geldim.. ** ş h • • İhtiyarın bu hareketi çok şaynnı dik- mektedır. • ;le 

Genç Osman_ Merak etme de- Akile ile Mehmet evlendikten ır azınos knttir. HAdisede taammüt ve tasmim gö- Bu da ancak Ticaret veka1eb~ H 
' , ·h · l · d kı ır likanh ... Madem ki birbirinizi bu de- sonra zaman ta':>ii seyrini takip etti. riilmekteclir. Esasen kendisi, öldüren ı racat tacır erı ara!lın a 81 • 1'iifl 

recede seviyorsunuz) .. Akileyi sana Lehlilere karşı Hutin seferini ha- odamı temizlemek için Manisadnn geldi- b1rliği vücuda getirmekle miıto~ 
bırakıyorum ... Var, anınla mesud ol.. zırlıyan sadra7.am Ali paşa bu sefe· ğini ifadesinde gizlememiştir. olur .... 
Ve kızını sana vermesini de aynca rin neticesini gÖremeden tabii eceli- Her Akşam Kan davası güden ihtiyar demiştir ki: HA 
müftüye tavsiye edeceğim... le öldü.. Şu dakikada hcyecnn içindeyim.. Ah-

Mehmet sevincinden, memnuni- Hızır dayı ile Yalçın Ahmet ondan c 1 . • k •• zı• k mcclin intikamını nlamadım.. Yaşımı, 
yetinden kendisini kaybetti.. ~ almağa muvaffak olamadılar... az ve S) soyad~ı h~brlıynmıyorum:. Bana. i~ti- . 0~ Acaba rüya mı görüyordu) .. Pa- ölüm onlardan daha evvel davrana- rahat ıçm hır sandalye vcrm• de~--ur.. Bayındırın kurd mnhnllesındc ~C' 
dişahın Akileyi kendisine bıraknca- rak Jstanköylüyü düşmanlannın izmirln emsalsiz gurubunu modern bir bahçenin yeşillikleri orasuıdn İhtiyar hnkkında meşhut suç muame- Mehmet oğlu İsmail, bir alncak 01 te1ı 
ğını pek o kadar ummadığı halde, elinden kurtardı. seyretmek ve enfc, mezelerle buzlu içl ilcr içmek i~in yegane yerdir. lesi yapılmıştır. Sandalyeci Musta!anın l sinden Hüseyin oğlu Tahiri bıçakla. ııı•~ 
genç Osman İRte buna razı olmu~ ~enç Osmana gelin~e, .Huteyn se- ynrası a~r değildir .. Hfi~e ü~r~n~ ağırldit ve sandalye ile başından ynrals 
bulunuyordu... ferınde muvaffakıvetsızlıkle karşı- cezadalcı muhakeme tchır eclilmişür. tır. Suçlu :rakalanmıştır. 



Milli Şef •• nonu •• 

Ankaradan hareketle halkın teza
hüratı rasında o]uyu şereflen 

Ankara, 5 (Telefonla) - Cümhurrei- lar ve yarın seyahatlerine devam ede- Reisicümhurumuzun gelmekte oldu-
Si İsmet İnönü refakatlerinde refikaları cektir.. ğunu haber alan bütün Bolu halkı yol-
\'e maiyeti erkfuıı olduğu halde bugün Ankara, 5 (A.A) _ Bugün Ankara lara dökülmüşler ve en içten tezahlirat-
BeYı>azarı, Ayyı:ıc:, Bodurlu, yolu ile Bo- in Milli Şefimize karşı sonsuz saygı ve 
ı -:r civarında bir gezintiye çıkmış olan Rei-
Uya hareket etmişlerdir. . .. İn.. .. sevgilerini göstermişlerdir. 

Milli Şef,, Beypazarı ve Ayyaşta ya- sıcümhur onu Ayyaş, ve Beypazarın- Şehrin methalinde asker ve jandarma 
?ını§ar saat kalarak istirahat buytlrmuş- dan ~eçerek saat lG.lO da A~~ gölüne! kıtalariyle polis müfrezeleri ihtiram res
lar, halk tarafından büyük tezahürlerle gelmı.şl~r ve b~ad~ Bol~ vali~ı .~afın- mini ifa etmişlerdir. Bolu baştan başa 
karşılanmıştır. dan ıstikbal edilmışlerdır. Reısıcumhu- 1 donatılmış ve tenvir edilmiş bulunmak-
İsmct İnönü, akşama doğru Boluya rumuz Avan gölü civarında bir gezinti! tadır .. 

teŞrif etmişlerdir. yaptıktan sonra Boluyu şereflendirmiş-' Milli Şefimiz bu geceyi Boluda geçi-
Bu akşam orada istirahat buyuracak-, lcr~ir. rcceklerdir. 

Maa if v kit· be • 
ın n 1 

Lise ve Orta okullarda tensika ve im
tihan usullerinde değişiklik yapılacak 
İstanbul, 5 (Telefonla) - Maarif ve- Vekil, mekteplerde tedrisatın öğleden 1 ğını, hususi mekteplerde de devlet im-

lti}i Hasan Ali Yücel, bugün Yerli mal- evvel yapılması hususunda ne gibi ka- tihanlan şeklinin kabul edileceğini, bu
~ sergisini ziyaret etmiştir. Vekil, ser- rarlar aldığını söylemiş ve demiştir ki : nun neticesi olarak liselerde mezuniyet, 
&ide gazetecileri kabul ederek maarif - Orta okul ve liselerde ders saatle- olgunluk diye unvanların kaldırılacağı
~erimiz hakkında mühim beyanatta bu- rinin öğleden evvele alınması ve öğle- m söylemiştir. 
Unrnuştur. Hasan Ali Yücel, tek muallimli köy 

den sonra talebcniB muallimler nezare-
Vekil, Maarif Şilrasında verilen ka- okullarının maarif Ş\irasında beş sınıfa 

?arların ehemmiyetini tebarüz ettirdik- tinde derslerini mektepte hazırlamaları iblağ edilmelerine dair verilen karar 
ten sonra Lise ve orta okullann tensik Maarif Şilrasının verdiği en mühim ka- üzerinde durmuş, üç sınıflı okulları bi
edileceklerini söylemiş, ve ileride Üni- rardan biridir. tiren 160 bin köy çocuğundan asgari 150 
"ersiteye talebe yetiştiren liselere de B. Hasan Ali Yücel bundan sonra im- bininin tekrar mekteplere avdet edece
hntihania talebe nlınacağını söylemiştir. tihan usullerinde değişiklikler yapılaca- ğini söylemiştir .. 

Ta a 
• 
ır 

Üç Milli bankanın iştir il bı 
Takas Limited şirketi kuruldu 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . • 
: Bazı düşünceler: 
• . . . 
• • • • • • 
Geznıek, 
eğlenmek 

israf değil ihtiyaçtır .. 
Dünyanın her taralında hal

kı eğlendirmek, gezdirmek 
için vesileler yaratılır. Şehir
lerde ve memleketler araıın
da turistik faaliyeti artumak, 
hareket uyandırmak için bü
tün fırsatlardan istilade edi-
lir. Nüfusu milyonu aşan şe-

• hirlerin Pazar günleri boıal
dığı görülür. 

M aalesel bizim memleketi
mizde çok yanlıı bir kanaat 
vardır. Gezmek, eğlenmek is
raf sayılır. Halbuki gezmek, 
eğlenmek insanların neşesini, 
kuvvetini artıran bir vasıta
dır. Bence yemek, içmek ka
dar ehemmiyeti haizdir. 

Eski devirlerin yanlış telak
ki ve itiyadları bizi de bu 
mevzuda uyuşuk yapmıştır. 
Bu lena itiyadları kırmak 

devletçe de matliiptar. Nete
kim devlet demiryollarında, • 
denizyollarında ucuz aile bi
letleri verilerek turistik hmc
ketler himaye edilmektedir. 

Vaktiyle devlet demiryolla
rı, yakın kazalara tenezzüh 
trenleri yapar, körfez vapur
ları da körfez dahilinde ge-

• zintiler tertip ederdi. 
Bunlardan alınacak eyi ne

ticeler vardı. 
Neden ise bu yıl bu tenez

züh trenleri, ve vapur gezin
tileri yapılmadı. Belki bir iki 
defa rağbetin azlığı bu ka
rarın alınmasında amil ol
mustur. 
LJkin hadiseyi yalnız kar 
bakımından ele almak doğru 
deiiildir. 

Halta tatillerinden halkı is
tifade ettirmcği de düçünmek 
lazımdır. Bir halta zarar 
eden bir tertip müteakip hal
ta kar temin edebilir. Esa
sen bu işleri mutlak kar zavi- • 
yesinden mütalaada da biz 
isabet göremeyiz . 
Halkı gezmeğe alıştumak 

için bir müddet ledakarlığı 
bile göze aldırmak zarar te
lakki edilmemelidir. 
Bu kabil zararların istikbal

de büyük karim temin -eyli
yeceginde ciiphe yoktur. 
Münakalat vekaletinin bu 

mesele üzerinde duracağını 
muhakkak sayarız;. 

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

TRABZONDA 
Ankara 5 (A.A) - Memleketimizin Türk tütün .limited şirketi müdürü Saffet 

~erek ticaret anlagmalarile bağlı bulun· 1 Bagtımar intihap olunmuşlardır. 
(tuğu memleketler ve gerek anlaşmalar Milli bankalar tarafından bir cTakas 
Ile bağlı olmadığı memleketlerle ticaret limited ıirketi> teşkiline ve diğer husu .. 

~übadelelerinde mühim bir mevki tutan 
takas muamelelerinin ahenkli bir tarzda 

sata dair bugün resmi gazetede intişar 
eden kararnamenin başlıca hükümleri 
şunlardır: 

mi konjonktüre göre icabeden umumi Fındılı Jıooperatifinin 
direktifleri vermek üzere ticaret veka· temin ettiği faydalar 
leti dış tic.aret dairesi reisinin tahtı riyase- Trabzon, 5 (A.A) - Vilayet dahilinde 
tinde ticaret vekaletinde bir heyet teşkil fındık tarım satış kooperatüinin müstah
olunmuştur. sil lehine temin etmekte olduğu fayda-

!Cereyanını temin maksadına matuf bir 
ltararname bugiinkü resmi gazetede intİ· 
lar etmiştir. 

Muhtelif memleketlerle yapılan takas 
bıuamelelcrine nit primleri iç ve dış kon· 
!onktür icaplarına yani iş hareketlerine 

f - Mart 2/8099 sayılı kararnameye 
müstenit talimatname hükümlerine tev· 

fikan yapılan takas muamelelerinde ih· 
raçtan evvel. ithal salôhiyeti, 2/ 11541 
sayılı bu kararnamenin neşrinden itiba· 
ren «Takas limited şirketi> ne aittir. 

4 - Umumi mülhak hususi bütçeli lar tesirini göstermekte ve birliğe kayıt 
idarelerle belediyeler imtiyaz veya inhi- muamelesi günden güne çoğalmaktadır •. 
sar işleten veya sermayesinde yüzde 5 O Bütün fındık müstahsilleri koopcrati
den çoğu devlete ait olan müesseseler Cin tamamen lehlerine olan mevcudi· 
ve şirketlerin yabancı memleketlerden yetindeki büyük maksadı idrak etmiş
yaptıkları ve yapacakları mübayaalar için lerdir. Dün Beşikdüzüdeki fındık tarım 
mukaddema aktedilmiş olup yabancı satış kooperatifi senelik toplantısını yap
memleketlerle tediye hükmünü muhtevi mış ve bu toplantıda iktısat vekaletini 
bulunan mukavelelerin buna dair olan temsilen vali Osman Sabri Adal hazır 
maddeleri bu kararnamenin neşri tari· bulunmuştur .. 

Dahiliye Vekili tetkik 
lerine devam ediyor 

İstanbul 5 {Telefonla) - Dahiliye vekili B. Faik Öztrak şehrimizd 
tetkiklerine devam etmektedir. Vekil bugün belediyede meşgul olmu 
müteakıben Haliç şirketinin vaziyetini tetkik ve Darülacezeyi ziyar 
etmiştir. 

Vekil beyanatında, bugün Darülacezede 700 kişinin bakıldı@ •. · söy 
lemiş ve bunlann hallerinden memnun olduğunu bildirmiştir. 

Türk üniversitelileri 
Kanada üniversite 

birlikte Londrayı 
talebeleri 
geziyorlar 

ile 

Londra 5 (A.A) - 20 Türk kız üniversite talebesi mektep tatiJle., 
rinin üç haftasını lngilterede geçirmek üzere buraya gelmişlerdir. B 
talebe Kanadadan gelmiş olan 30 Kanadalı genç kız talebe ile birlikt 
deniz aşın memleketler talim ve terbiye birliği tarafından hazırlana 
bir program mucibince memleketi gezmektedir. 

Genç kız talebeler şimdiye kadar Hampton Courtu nebatat bahçele
rini, Avam kamarasını, posta telgraf ve telefon umumi merkezini, 
Londra belediyesini, Borsayı, Saint Paul büyük kilisesini, T aymis ga
zetesinin idarehanesini, Londra kalesini ve Dryry Lane tiyatrosunun 
gezmişlerdir. 

Dün akşam Kanadalı ve Türk üniversitelileri kız talebeleri serefine 
Londradaki Kanada evinde parlak bir resmi kabul tertip olun~uştur. 

Bugün talebeler açık hava tiyatrosunu ve Regent parkı gezmekte
dir. 

Önümüzdeki günlerin ziyaret programında ezcümle \Vestminster 
kilisesi, Eton mektebi ve Windsor §atosu vardır. 

8 Ağustosda Türk ve Kanadalı talebeler Ellectra House davetlidir. 
Buradan lngiltere, Kanada ve Türkiye arasında radyo mesajları teati 
olunacaktır. 

• . 
Şarki Erdünde yenı kanunu esası 

Amman 5 (A.A) - Teşrii meclis, Londrada lngiliz hükümeti ile 
Şarki Ürdün hükümeti arasında vukua gelen anlaşma çerçivesi dahi
linde kanunu esaside yapılan tadilatı müzakeresiz tasvip eylemiştir. 

Emir AbduJlah, hem devlet reisi hem de ordunun baş kumandanı 
olmaktadır. Hükümdar, kanunları yapar ve bunların tatbikatına neza
ret eyler. Nazırları nasb ve azleyler. Vazifeleri hususi bir nizamname 
ile tesbit edilecek olan hükümet, yalnız hükümdara karşı mesuldür. 

ngiliz har ilo 
Büyük manevralardan sonra Kralın 
huzurunda bü vük resmi geçit yapacak 

Londra 5 (ö.R) - lngiliz Amirallığı Fransız bahriyesi erkanı har
biye reisi Amiral Dar1ay büyük manevralarda ve ihtiyat filosunun 
geçidinde hazır bulunmağa davet etmiştir. Geçid resmi 9 Ağustos pa
zartesi günü Portland'da yapılacaktır. ilk defa olarak bir ecnebi devlet 
reisi filonun teftişinde kralın yanında bulunmak şerefini kazanıyor. 
Amiral Darlan kralla birlikte «Viktorya End Alberb yatından geçidi 
takip edecektir. 1 30 harp gemisi hu geçide iştirak edecektir. 

Amerika Maliye nazırı Morgentav 
yakında Londraya gelecektir 

Londra 5 (ö.R) - Amerika maliye nazırı Morgentnv yakında Ingiltereye 
gelecektir. Her ne kadar bu seyahatin resmi bir mahiyeti yoksa dn saJfıhjyetli 
mahfillerin tahminlerine göre Amerikan nazırı Ingiliz maliye nezareti erka
niyle mülakatlarda bulunacaktır. 

Amerikan Sovyet Rusya ticaret anlaş-
ması bir sene müddetle temdit edildi 

Londra 5 {Ö.R) - Vaşington ve Moskovadan resmen bildirildiği
ne göre Amerika ve Rusya ticaret anlaşmalarını bir sene müddetle ye
nilemişlerdir. Rusya Amerikadan senede asgari 40 milyon dolarlık 
mal almağı teahhüt ediyor. Buna mukabil Amerika Rus ithalatına en 
fazla müsaadeye mazhar muamelesi yapacaktır. 

ltöre tanzim etmek maksadile, bu ka
tarnameye tevfikan ziraat bankası, iş 
İ>ankası ve etibankın iştirakile merkezi 
latanbulda olmak üzere 500 bin lira ser-

2 - Sermayelerinde devletin doğru
dan doğruya veya dolay{sile asgari yüz
de 50 niııbetinde iştiraki bulunan mües-

hinden itibaren 20 gün zarfında ticaret 
vekaletinde müteşekkil ve üçüncü mad

blaye ile bir cTakas limited şirketi> ku· seselerle tarım satış kooperatifleri birlik- dede adı geçen heyete bildirilecektir. Malaya kumandanı Toverin gazetemize beyanatı 
~lrnuştur. Şirket bugünden itibaren zi- leri tarafından takasla yapılacak ihracat· işbu kararnamenin neşri tarihinden 
taat bankasında ayrılan muvakkat daire· tan mütevellit ithal hakları primli olarak sonra yukarıda zikri geçen teşekküller 
ele İŞe başlamıştır. bu kararnamenin neşri tarihinden itibaren tarafından yabancı memleketlerden ya-

Oç büyük milli banka tarafından leş- cTakas limited şirketi> ne devrolunacak- pılacak mübayaalar için yabancı memle
~l edilen cTnkas Limited şirketi> heyeti tır. kedere tediyeyi mutazammın mukavc
"ınumiyesi Ankara ziraat bankasında Kezalik 3018 sayılı kanunun 7 inci lelere ait tediye şart ve· hükümleri keza
toplanarnk şirket müdürlüğüne, Maliye maddesi mucibince müteşekkil «tüccar lik üçüncü fıkrada adı geçen heyetle bil
;clt&lcti lstanbul kambiyo müdürü Salih birlikleri> tarafından takasla yapılacak istişare tesbit olunacaktır. 
h anguoğlunu seçmiştir. Şirketin idare ihracattan mütevellit ithal haklan bu ka- 5 - Yukarıda zikri geçen işbu 2/ 
b CYctine de, Türkiye cümhuriyeti ziraat ramamenin neşri tarihinden itibaren 115 4 1 sayılı kararnamenin meriyet mev
~ llnknsı lstanbul şubesi müdür muavini cTakas limited şirketi> ne devredilecek- kiine girdiği tarihten evvel başlamış olan 

C§at Aksan, etibank latanbul şubesi tir. muameleleri eski hükümler dahilinde in-
tr\iidür vekili Hikmet Rauf Sarper ve 1 3 - c Takas limited şirketi> ne umu- taç. ve tasfiye edilecektir. 

Moskova görüşmeleri 
Ingiliz ve Fransız askeri heyetleri 
Çaşasambaya Moskovada ar 

Londra 5 (Ö.R) - Forayn ofis merkezi Avrupa şubesi şefi Sir Vil
~a~ Strangin pazartesi günü Londraya avdeti, Moskova müzakerele
~~ın şimdi kafi derecede ilerlemiş olması sayesinde mümkün olacaktır. 
ı:-t Vilyam Stran~in. lngiliz. sefirine ~ardımına lüzum kalmamıştır. 
nı u~unla beraber ıhtıyaç halınde bu dıplomat tekrar Moskovaya git-

ege hazır bulunacaktır. 
lo Moskova 5 {Ö.R) - B. Vilyam Strang pazartesi günü tayyare ile 

ndraya hareket etmiştir. 
r klondra 5 (ö.R) - lngiliz ve Fransız askeri heyetleri Rusyaya ha~ 
e et etmek üzere bugün vapura binmi!'l]erdir. Heyetler çarşamba ak
ını Leningrada vasıl olacaklardır. 

Amerikada 
Japonyaya boykotaj 
ilan etmek istiyor_ 
Dublin, 5 (Ö.R) - Irlanda sosyalist 

kongresi Irlanda milletine Japon malla
. rına boykotaj yapmağı ve Çinin demok
rasi ve hürriyet mücadelesinde bu mil-

1 Jete mümkün olan her müzaherette bu
lunmağı tavsiye etmeğe karar vermiştir. 

Kanadadan ingiltereye 
gelen heyet 

Londra, 5 (A.A) - Kanadalı sanayi
cilerden mürekkep bir grup, harp leva
zımı imali hakkında İngiliz hükümetiy
le görüşmek üzere Londrnya gelmiştir .• 

İlk mülakat dün Kanada komiserli
ğinde kara, deniz ve hava mümessilleri
lc yapılmıştır. 

Kumandan ~ördükleri samimiyet v 
hüsnü kabulden heyecanla bahsediyo 
''Halkın candan sevgi tezahürleri itiraf edeyim ki 

beni adım 
Dün akşam Malaya gemisinde verilen 

veda suvaresi tam aile toplantısı sami
miyeti içinde geçmiştir. 
Malayanın Izmirden ayrılışı münase

betiyle suvare esnasında kumandan To
veri gören başmuharririmiz B. Hakkı 
Ocakoğlu ziyaret ihtisaslarını sormuş, 
Kapiten Tover çok samimi bir şekilde 
şu cevapları vermi§tir: 

- Ihtisasımı soruyorsunuz. Bunu ifa
de edebilmek çok güç bir meseledir. Ka
raya ilk ayak bastığımız gün karşılaş
tığım manzara ve şiddetli alkışlar beni 
çok müteheyyiç etti. Bilhassa valinin zi
yaretinden çıkarak kumandana giderken 

selam vazifesini ün eden askerlerin kar
şısındaki halkın candan sevgi tezahür
leri itiraf edeyim ki beni adım atmak
ta müşkülata uğrattı. Müteakip ziyaret 
ve gez.intilerimizde gördüğümüz çok dos
tane ve candan hüsnil kabul, bizi kendi 
evimizden fark~ız bir muhitte bulundu-

atmakta müskülata uğrattı,, 
' ğumuz hissini verdi.Şurasını da ilave ede Bu kıymetli ziyaretin unutulmaz hn 

yiın ki bu tezahUrat yalnız şahsıma malı- ralarını kalplerimizde saklıyacağız. İ 

sus kalmış değildir. Her akşam gemiye fırsatta sizleri tekrar görmek, z.iyaret e 
geldiğim zaman gezintilerinden avdet mck biz.im için bahtiyarlık olacaktır. 
eden askerleri, erbaşları ve zabitleri ,is- İzmir makamatına ve centilmen İzm 
ticvap ettim. Hepsinin ajTı ayrı bana halkına teşekkürlerimizi ifade için k 
bildirdikleri, benim gördükleı·imden me bulamıyorum dersem buna inan 
farksızdı. Başmuharririmiz kumandanın göste 
Dost ve misafirperver Türk milleti biltı diği nezaket w dostluğa bilhassa teşe 

istisna bütün Ingiliz denizcilerine sevgi kür etmiş bu tezahürkrin tarihten h 
tezahürleri göstermekte, birbirleriyle alan bir dostluğun ifadesi olduğunu v 
yarışa çıkmışlardı. bu dostluğun daim bu gibi ziyaretlcı 

Size şunu söyliyeyim ki burada dört den kuvvet bulacagını söylediği zama· 
gün kaldık. Eğer daha dört gün kalsa kumandan Tm:cr gördüğü manzaralaı 
idik bu sevgi bağlarından kurtulup git- dan sonra bu dostluğun aslfi sarı.ılma 
mek bizim için hayli m~kül olacaktı. bir kuvvet oldu !llmı E··ylemi~tir. 

Bugün spor sahasında Izmir halkının Saat yarımda İstiklUl marşı ile \"e ıniı 
centilmenliğine hayran oldum. Kendi teakibcn çalınan İngiliz marşı ile süw:. 
sporcuları kadar bizim oyuncularımızı 1 ıeye nihayet vd ılmi mi ~irler ınotöı 
da heyecanla teşci ediyorlardı. lC:rle karaya naklolunurlnrkcn İngili 

Bu güzel spor terbiyesinin. centilmen- gemicileri gfüertedcn dostane tezahtı 

liğin"n canlı bir tczahiirüdür_ 1 • tl misa irkrini u rurlanuşlardır 



Gece Malaya gemisinde Süvari tara
f ndan 200 kişilikbir süvare verildi 

Valspit Amiral 
bugün lstanbula 

gem is ide 
veda ediyor 

_ BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - şehrin yüksek sosyetesine mensup birçok 
Malaya gemisinin lzmirde bulunduğu zevat bayanlarile birlikte hazır bulunmuş

müddetçe halkımız üzerinde bıraktığı İn• lardır. 

b"ba. I~ denizcilerinin de dün bir Mafaya dün akşam elektriklerle gelin 

ı: 

19 ADHAH BİLGEr ... , .•.............. , ........ , .... ,, 

me eginin intikami 
m6nnachetle tebarüz ettirdikleri gıoi ga- gibi sUslenmiş, güvertesinde fevkalade Ahı.ret a" emı·nden ou··nya aA lemı·ne do··-
yet müsaittir. Bu ziyaret, resmi mahiyeti tezyinat ~apmış ve geminin arkasına 
çoktan geride bırakarak iki mület men- TÜRK - INGİLİZ bayrakları çekilmişti. 

(ıaORSAj 
ÜZÜM 

6 Paterson 
698496 i Eski yekCın 
698502 i Umumi yekfuı 

ZAHİRE 
185 çuval Buğday 
183 çuval Arpa 

11 çuval Fasulya 
l 9243 kilo Yapak 

125 balya Pamuk 
500 kental Palamut 

15 

50 

15 

5 50 
3 50 

10 50 
53 50 
45 

370 

Para Borsası 
auplannın 1\detn bir kucaklaşması ıeklini Suvareden evvel kumandan kısa sil- ..., • • • h ı ı d 
almısm. ren bir kokteyl partisi vermiştir. necegım gun ru umu a mış ar 1 Lond.ra 

[ngiliz denizcilerinden muhtelif grup- Misafir Malaya ı;emni süvarisinin ve ' Nev _ y ork 
1 

100 
100 
100 

Kapanış r. 
Sterlin 5.93 
Dolar 126.675 

far dün sabah bdcdiycnin emirlerine centı1men lngiliz gemicilerinin, zabitan Paris F. frangı 3.355 
p:ı.aça yapılmış ve denizciler saat 19 da ve efradının lzmirde halkımız üzerinde Şu dakikada yalnız ve mükedderim ... , Büyük kudret, dünyalar alemini ya- mak istiyecek mi? Milano 
taluis ettiği turistik otobüslerle kadife bıraktıkları intiba gayet müsait ve çok Dünya elem ve kederlerinden azade ka-

1 
ratırken, onun daimiliğini temin etmeği Ahrctler Aleminde geçirdiğim sene, Cenevre 100 

Llret 6.6212 
İsviçre F. 28.5812 
Flron 67.4525 kalesine, lnciraltına ve Burnavaya gİtınİ§- dostanedir. lacağım vadini almama rağmen, benim düşünmediği için bence hata etmiştir... benim için bir tecrübe devresi oldu.. İti- Amsterdam 100 

lerdir. lstanbul 5 (Hususi) - Limanımızda için yepyeni olan bu Meme karşı büyük Sizin eser dediğiniz şey, daimi olmadık- raf ederim ki dünyalar alemini arıyo- Berlin 100 Rayşmark so.835 
fociraltına giden denizciler, vilayetin bulunan misafir lngiliz Amiralı ve lngiliz bir garipseme hissediyorum .. Ölüler Ale- tan sonra yaratılan insanların yarın için rum.. Brüksel 100 

100 
100 

Belga 21.5175 
yeniden inp ettirdiği plajda deniz ban· filosu ynrın (Bugün) lstanbula veda mi beni bir an için sarmış bulunmasına elde, başka türlü kozlar olarak kullanı- Ruhsuz bir ceset, nasıl bir kıymet ifa· Atina Drahmi 1.0825 
yosunu al~lardır. edecektir. Bugün lstanbul halkı lngiliz rağmen, şimdi onun sihrini de kaybet- lacağına şüphe yoktur.. de edemezse, cesetsiz bir ruh ta hiç bir Sofya Leva 1.56 

Çekoslovak 3.3375 Dün, kendisile gÖrü§tÜğümüz bir in- harp gemilerini gezmişlerdir. GeceTarnb- miş bulunuyorum.. Yarın hakkında edindiğim intiba çok kıymet ifade edemiyor.. • Prag 100 
100 
100 

giliz zabiti, lzmirin tabii güzelliğine hay- yada Amirnl Şükür Okan tarafından Dü.nyada şö'hret bırakan meşhur si- şayanı dikkattir.. Korku içindeyim.. Ölüm meleğinin Madrit Peçeta 14.035 
l'an kaldığını, lzmirde bilhassa gurubun Amiral Cunnighıım şerefine bir veda zi- malarlıı konuştum .. Dünya hadiselerini Öyle tahmin ederim ki, çok yakın bir yanına gidiyorum .. İçerimde büyük bir Varşova Zloti 23.8'25 

Pengü 24.4525 ,ok güzel geçtiğini, Türk halkının dost· yafeti verilmiştir. Ziyafetten sonra lngi- gayet iyi bir şekilde ifı:ıdc eyliyen me- mazide ve belki de bundan bir kaç asır heyecan var .. Kendisine bir şeyler söy- Budapcşte 
lulc ve misafirperverliğinden fevkalade tiz denizcileri hususi vapurlarla Boğıı;t }eklerle arkadaşlık etilin .. Başta Nobel sonra dünyruun sonu gelecektir .. Dünya- lemek istiyorum.. Blikreş 

100 
100 
100 

Ley 0.905 
Dinar 2.8925 memnun knldıklannı aöylemi§tir. içinde bir mehtap gezintisi yapmışlardır. olmak üzere bir çok dünyalık simalarla lar aleminde mevcut en büyük impara- Cesaretim yok, ya reddederse diye?.. Belgrad 

Diln saat 17 de bir dostluk fudbol Istanbul 5 (A.A) - BugÜn saat 13 hasbihallerde bulundum .. Hepsi de bana torluklar yıkıldıktan sonra insanlık, O, benim neler söylemek istediğimi Yokohama 100 
100 

100 

Yen 34.62 
maçı yapılın~ ve denizciler saat 19 da de muhterem misafirimiz lngi]iz Amiralı mcrnklı sayılacak şeyler söylediler, ha- mahdut bir zaman için rahata kavuşa- anlıyor .. Ve tereddütle cevap veriyor Stok.holm 
g emiye avdet etmişlerdir. Sir Cunningham tarafından bir öğle ye- tıralannı anlattılar .. Konuştuklanm ara- cak ve bu rahatın sonu, ahret olacaktır. bana : Moskova 

İsveç K. 30.55 
Ruble 23.90 

Gece misafir Molaya gemisinde 200 meği verilmif, bu yemeği mütealup lngi- sında kızıl sultan Abdülhamit gibi sima- Kıyamet kopunca, dünyalar aleminde - Galiba, diyor .. Dünyalar Alem.ine 
çiftin iftiralc ettiği bir euvare ven1miııtir. liz büyük elçisi lngı1iz bahıiyelilerini ka- lar da vardır .. Bunlıırla yaptığım ko- taş üzerinde taş kalmıyacak ve hepsi, avdet etmek istiyorsun? .• 
Malaya süvarisinin tertip ettiği bu suva· bul etmiştir. nuşmnlarımı aünyalar alemine avdet büyük ateşin önünde eriyecektir.. Bu - Evet, diyonım.. Bir sene dolmuş-
rede. vali, belediye reisi, kumandan, ku- Bu akşnm snat 20,30 da Tnrabyada edince tafsilatiy]e anlatacak, belki de Neronca neticenin, semalar Aleminde tur .. 

7 Ağustos 1939 tarihindeki klearlılg 
kurları 

1nandanlık ve vil&yet erlc:anı, §ehir meclisi Sümerpalasda donanma komutanı Ami- bir çok şeyler knzanncağım.. yaşıyanlar tarafından bile beğenilmiye- - Buna imkan yok... Sterlingtcn gayrisi bir Türk lirasıJllJI 
haları. İngiliz konsolosluğu erkAnı, ral Şükür Okan tarafından bir akşam Şu !inda, dünyalar ve ahretler filemi ceğini tahmin eylemek isterim.. İsyan ediyorum.. Ona bir şeyler söy- mukabilidir .. 
Fransız, İta1yan, Yunan, İran konsolos- veda yemeği verilecelc. ve bu yemekten n:rasındtı. bir mtikayese yaparak, ölUm- Dilnyalar 8.lemindeki son fAniler de !emek istiyorum .. Fakat muvaffak ola- SatJ.t i\lıJ 
larlyle diğer fahrt konsoloslar, mat- sonra davetliler husuat l>ir vapur]a Bo- den korkan insanlan tenvir etmek için ahretler alemine intikal edince büyük mıyorum.. Sterlin 593. . 590. 
buat mümessilleri, lngiliz kolonisi, ve ğazda bir gezinti yapacaltlardır. kendimi zorlıyorum.. Kendilerine, bu hesaplaşma başlıyacak ve bu kısa bir Bir had.ise.. Dolar 79.34: 78.94 

- cazip ve füsunlu filemi hakkında fazla zamanda ikmal edilecektir. Benliğimde bir tebeddül oluyor ... Ve Bclga 4.6710 4..6475 

Dünkü dostluk maçı 
bir şey söylemeğe muktedir değilim. Sonra ne olacak, diyeceksiniz?.. Ölüm Meleği, verdiği bilytik söze rağ- Fransız frankı 29.95 29.80 

Kendilerine ahretler filemini methc- Bu hususta ahretler Aleminde bir çok men ruhumu alıyor .. "Ben de ahretler Peseta 7.1610 7.].250 
dcmiyeceğim .. Ahretler aleminin blitün şayialar dolaşıp duruyor .. Bunlardan en llemine intikal ediyorum.. Florin L4894 1.4819 

cazip köşelerini bir çırpıda anlattıktan şayanı dikkat ol~, b~y~ ku~:tin ~~ _ SON _ İsveç Frangı 3.5153 3.4975 

Misafirlerimizle olan ikinci temas da sonra bile orasını fazlaca methedemiye- tasavvurudur .. Söylenildigıne gore bu· ADNAN BİLGET İsveç kronu 3.2896 3.2730 
ceğim.. yük kudret, yep yeni bir dünya yarat- Norveç kronu 3.3737 3.3567 

' k ki• • "' tt• Tecrübe ve görüşüme göre hayat bir mak a7.mindedir. İlk insanlar, bu sonun- Çek kronu 23.20 23.09 ço zev 1 ve samımı cereyan e 1 sürüklenme alemidir .. · Büyük kudret cu dünyada yer almıyacaklar ve yep Ticaret kulübü Dinar 35.40 35.22 
Malaya zırhlısı takımiyle İzmir mun-ı Sait.. bütün zekilsını, orasını yaratmak husu- yeni tipte ruhlar, yeni insan cisimlerin- Leva 64.41 64.08 

teliti arasında dün yapılan ikinci dost- Muhtelit ikinci devrede Saitle bera- sunda kullanmış ve meydana bir kaşa- de rol oynıyacaklardır.. P.roje ticaret 11elıciletfn• Ley 83. 82. 
hık maçı, Türk ve İngiliz centilmenleri- bcr Reşat ve Nunıllabı da takıma ala- ne getirmi§tir. Biz insanlar o hayat ka- Büyük kudrcün yaratacagı yeni dün- ce tasdilı edUdL Avusturya şili. 4.5390 4;5160 

n1n birbirlerine ne derece samimi dost- rak daha düzgün bir oyun çıkarmıştır. şan~si içinde kudretimizc göre birer şey yanın nevi ve hayat şartları hakkında Birinci kordonda, İzmirpalas oteli ci- Mark 1.98 L97 
luk bağlariyle bağlı bulunduklarının Oyuna, sahada bulunan Malayanın oluyoruz .. Bazımız saltanat sürüyor, bir fazla bir malümata sahip değilim. Fakat varında eski Sporting kulüp arsası üze- Liret 15.10 15.03 
parlak bir ifadesi olmuştur. Muz.ikası tarafından. Türk ve İngiliz 00.~kamız sürünüyoruz.. Bunlan mu- her halde burndriki insanlar ilk insana rinde yapılacak (Ticaret kulübü) pro- Drahmi 94. 93.50 

Oyunun neticesinden ziyade dost ve milli marşları çalındıktan sonra misafir- kadderat diye kabul etmek için hiç bir şekilce hiç benzemiycceklc:rur.. Onlar j~sl ticaret vckfilctincc ~ edilerek Zloti 4.2153 4.ı.<J39 
rnüttefik memleket genç.lerini yakından lerin vuruşu ile başlanmıştır. sebep göremiyorum.. İnsanlar, bütün bambaşka mahlCtklar, ve bambaşka in- ticaret ve sanayi odası rıyasetine iade Pen!N 3.6984 3.6807 
g&mek için sahaya bugOn de beş bini Dün oyuna daha kuvvetli bir takımla y~ılanları kendi enerjilerine göre ölç- sanlar olacaklardır.. edil "stir. Bu Flııtler bankamız \~ hiç bir ta· 
mütecaviz lfır seyirci kitl~i toplanmış- iştirak eden misafiri~, muhtelitin melidirler.. Öyle tahmin olunur ki ilk tecrübeden ~anın inşası için münakasa açıl- ahhüt ve mcsuliyeti mutazammın değil· 
tı. Trlbtlnlerde iki dost ve müttefik de- akınlanm kolaylıkla durdurmağa mu- Şu adam zengindir ... Diğeri fakir ve sonraki insandn hiS denllen şey bulun· mıştır. Bina 60 bin liraya mal olacaktır. dir. 

cıiz erlerinin, halkın arasında birer pa- vaffak oldukları gil\1 mukabil akınlarlıı .kimsesiz... mıyacaktır . .Böyleleri, belki de daha -*-
patya gibi yanynna otumıalan, çok ca- da muhtelit kalesini müşlrlil vaziyete Fakat bir oluşun bu ayrı kutbu ara- mesut bir dünya yaratmak imkanını bu- Kayıt ile derslere ESHAM VE TAHViLAT 
zip bir manzara ıırzetmişti. düşürüyorlardı.. sında hemen hiç bir ayrılık yoktur •. Ve Jacaklardır.. başlama tarillJerl 193~ T~k borcu I. 

Misafirlerimizin sahaya gelişleri, da- 16 ıncı dakikada soldıın bir hücumla biz insanlar enerjilerimizle yoku var et- Şöyle bir düşününilz :. Maarif vekfileti, Maarif Ştlrası karar- 1933 T~k borcu II. 
kikalarcn alkışlanmıştır. misafir kalesine inen muhtelit forvetle- meği becerdiğimize göre bugünkü vazi- Hissetmiyen insanlar ve mevcutla? lannın tatbikatından olmak üzere 1939 1933 Turk borcu JII. 

Oyuna başlanmadan evvel sayın misa- ri, sağ açık vasıtnsiyle ilk sayıyı yaptı- yetimizden kendimiz mesulüz.. arpsındıısınız,. Güzelliği heyecam ve ar- 1940 yılında mekteplerin kayıt ve kabul 1933 % 5 F. ve ikramiyeli. 
firlmiz kumandan albay Tover ve müs- lar .. Ve birinci devrede müsavi hücum- Hnyat bir uçurwnlar filemi olduğuna zuyu bilmiyen bir sürü, bir miskin sü- ile derslere başlama tarihlerini yeniden 1933 ikramiyeli Ergruıl ı9.37 
tahkem mevki komutanı tümgeneral Ra- !arla 1 - O İz.mir muhteliti lehine bitti. göre, orada ne kadar az düşersek ve ce- rUsü ortalıkta dolaşıp duruyor.. Enerji tesbit etmiştir. IJselerle orta mektepler Sivas - Erzurum hattı istikrazı I. 19·80 

sim Aktoğu da stadyuma şeref verdiler. Haftayım esnasında Malaya muzikası reyana ne kndar az kapılırsak kaybımız denilen şey yok, ortalıkta servet bir muallim mektepleri ve bütün meslek • • • • • ll. 
Saat tam 17 de elleri çatlatan alla§ sahaya çıkarak her hareket ve jestleri o kadar bUyük oluyor .. Hayatta muvaf- kıymet ifade etmiyor .. Fabrikalar yok, mekteplerinde talebe kayıtlarına 1 eylru • • • • • llL ı9.99 

JCSleri arasında iki takım oyunculan sa- mütemadi surette dakikalarca alkışla- fak olmak için umumi seyre kapılmak makineler çalışmıyor.. Güzellik mefhu- 1939 tarihinde başlanacak, kayıtlara 15 • • • • 11 IV. 
haya çıktılar. Bu dostluk maçının ha- nan ve halla tnkdir hisleriyle kendileri- lıizıın... munu anlıyan birine rastlıyamıyorsu- eylQlde son verilecektir. Biltiln bu mek- 1932 Hazine bonosu % 5 falzll 

1932 Hazine bonosu ~ 2 faizli kemliği misafirlerden subay Huskun ne bendeden yürüyUş halinde güzel ha- Eğer benden nhretler Alemi hakkında nU?-· teplerde derslere 25 eylCtlde filen başla- '' 
Cümhuriyet Merkez Bankası 
Türkiye İŞ BANKASI 
Osmanlı Bankası 

idaresine verilmişti. Husk., İngiliz milli valar çaldılar. Gerek muzika ve gerek- sağlık istiyenler olursa, kendilerine iyi Aşk ta yoktur.. rulmış olacaktır. 
takımında oynamış ve şimdi Malayada se muzika efradının yürüyüş hareket!~ şeyler söylemiyeceğim.. Dünya bir ha- Bu yokluk Alemi içinde insanın rolU ----- ----------••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••• 
subay olarak bulunuyordu.. ri pek şahane bir şeydi.. reketler alemidir .. Oradaki her şeyi bir ne kadar sönük bir şeydir.. YARDIM, EN BUYUK ; 
Takımlar bugün şu şekilde sıralan- İkinci devreye daha kuvvetli bir şe- ruh ifade eder. Burada ise hareket yok- İçerimde bir şüphe var.. VJCDAll ZEVKJDJ.R.. 

mışlardı : kilde çıkan İzmir muhtellti Saidin şah- tur .. Harekete ihtiyaç ta yoktur. - Ben ahretler al.eminde bir sene-
MALAYA TAKIMI: si gayretiyle oyun üzerinde müessir ol- Burası Adeta, hayatın blançosunun mi doldurdum .. Bugün sonuncu günüm.. YURD YAVRULARI 
Calvcrt, Parson, Green, Toogoot, muş ve fasılalarla yapılan sayılar beşi yapıldığı bir yerdir. Kar ve zarar hane-124 saat sonra dUnyalar alemine avdetim Okuduğunu mektep kitaplarını 

~hannon •. Stock, (Kaptan) Callan, Rus- bulmuştur.. leri arasındaki fark ne kadar cisim olur-: mukarrerdir. Çocuk Esirgeme kurumuna verirse-
lıng, Lcvıs, Dr~bble, Goodall Oyun bi~er bitm~z n;uzika tekrar iki sa olsun, neticesi hakkında fazlaca biri Bu ka~r, .d~nyalar ~l~minden ahr~t- :niz yeni yılda kitap ~cak ~-
MUHTELİT · dost ve müttefik mılletin marşlannı çal- aynlık bulunmıyor .. Dilnyadan gidiş gi- ler ulemıne ıntikal ettiğim gün veril- : kadaşlannaza yardım etmiş ve ku-
İbrahim, Rıı.c;im, !ili• Muharrem, .Adil, mış ve oyuncular kolkola halkın alkış- bi oraya geliş te bir hünerdir .. Hadise-imiştir. Acaba bu söz ve bu karar tutula- ;ı:üklükte bu zevki tatmış olursunuz. 

:Abdullah, Hakkı, Omcr, Namık, Ilyas, lnn arasında sahadan ayrılmışlardır. nin bUyüf,tü işte bu noktada başlıyor. 1 cnk mı? Ölüm meleği, verdiği sözil tut-1 . ........................................ . 

c E ":1:-:ı~-~R;:;:;:---llll!A~~~:z=~~A~~!!!!!!!!!!'!l~J~!!lll-~benl~.-:h~e-r.;..şc.y~d~en-:h~a~b.;.er_dar~;,_.:.,ed;.;ece~k;tin.;.'_~tanı"t!!!!!!!!te~s~kin~.~'i~çin~şo~~.~.Y~le~b~ir!!!!y~a;la~n~:z:s!!u!;y~d;;ur.;..---if!!l!!!'!alif!!!''""'.:e~o!!!!t!!!!!ur!!!!d~ug!!!!·!!!!u!!!!!!se!!!!dirin~.!"'.~Uz.e!!!!' ~-~rin~de~bir 
Halbuki Bağdad şehrini benden alıyor- muş: müddet dilşUnmilş ta§ınmış, sonra vezire 

......... mlfi!! ........................... . 
lar, beni Halifelikten çıkarıyorlar da - Sultanını bir kaç gün evvel Şeyh dönm~: 

Büyük HALK 
s:enin haberin bile olmıyor. Ibrahim kulunuz bendehaneye uğramış - Vallahi Cafer burada bir dakika 

Hikayeleri Vezir: ve benden oğlunun sünnet düğününü 
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- Ey sultanım, sizden Bağdadı veya 

halifeliği almağa kalkışan biri.si mi var 
ki bana bu sözleri söyliyorsunuz? 

ıh · b"" ı ,._. .,_ Al' N ddinj 0 ,_ h l'f - Nasll bak? .. Baksana, saadet sara-
tıyar oy e 17ıxayet ettı&.çe ı ure aa.pm a ı e Harunül Reoit sarayın ks k dili" b' d 

·1 ı ·ı ·ı· ın· '- ı. 1 1 0 d k yanın se en an ır en yanmış, ve 
ı e nıu cı ıs g mea.ten ıı;ntı mış ar. n an mehtaba arıı açılan bir pentçeresine _,___ · b. d ,.,1-~ El' 

h k 
~ pençe.rcsı ır en a~. un-

aonra cm endileri içmioler, ve lıem de otW'arak Didenin m_ehtapta IJıldıyaralc den hnlifelilc alınmamlJ olsaydı, 0 kan-
Şeyh lbrahime içirmişleı. akan sulannı seyredıyormUJ. Harunül dilleri yakmağa ve 0 pençereleri açmağa 

Ak§am olmuı, güneş batm~, vak.it Ya- RClit gözlerini nehrin cilal. sathında gez- kim cesaret edebilirdi? 
rasa kuıu gibi sessiz sessiz uçup geçmq dirirken bir az ötede Didenin san. kır- Vezir Calerin korkudan çenesi çarp
durmuş. Sevdalılar vaktin çabult geçti- mızı ve mavi 1Jık1arla titrediğini görm~ mağa başlamış. Lakin kekeliye kekeliye: 
ğinin farkına bile vannamışlar. Ortalık Gözlerini bir az kaldırınca, saadet sarayı• - Saadet sarayının bütün kandilleri
karannca ln.silcilis. Şeyh lbrahime: nın seksen pençeresinden dışarı akan be .. nin yanmış ve bütün pençerelerinin açıl.. 

Buradaki kandillerin bir tanesini yaz. kırmızı, yqil, mavi. san renkli nur· mış bulunduğunu size kim söyledi? 
)'akabilir miyim) diye izin istemif. Şeyh lan görmü~. Saadet sarayının kandillerini Diye sormuş. O zaman halife: 
lbrahim de: l h l'f - d • B kala ·· l · ya nız a ı e o saraya ugra ıgı zaman - aş rının soy emesıne ne haC'et, 

- Yak kızım, lakin yalnız bir tanesini yakmak adetmiı. yanıma gel şuradan eğil de saadet sara-
yakl diye cevap vermiı. Kendi saadet kasrına uğramadığı hal- yına bir bak? 

fnsilcilis yerinden kalkmış. Birinci kan- de kandillerin hilruı mutad yandığını Diye cevap venniş. 
dili yaktıktan sonra ikincisini, ikincisin- görünce pek fena kızmış. Hemen veziri Vezir Cafer halifenin yanına sokula-
den sonra üçüncüsünü yaka yaka, az za- Caferülbarmekiyi çağırtmış. Vezir Ca- rak pençereden dışırı bakmış. Bir de 
man zarfında seksen kandilin hepsini de feri hemen bulmuş. ne görsün? Saadet sarayında sanki yruı
ynkmış. Şarap Şeyh lbrahime de dokun- Vezir hiç vakıt kaybetmeden doğru gın varmış gibi saray parıl parıl parlı
mnğa başlamış. O da ayağa kalkıp sarıı- Harun Reşidin karşısına giderek el pen- yor. Hatta ayın ışığını bile küsufa uğra
yın seksen pençeresini de açmış. Oç ka- çc divan durmuş. tıyormuş. Şeyh lbrahimin, haberi ve 
deh arkadaşı yekdiğcrine şiirler söy)iye- Halife veziri görünce fena halde tek- muvafakati olmayınca hiç kimsenin sa
rek koca sarayın boş dairelerini neşelerile <lir etmiş: adet sarayına gidip ışıkları yakmıyaca
çın çın öttürmüşler. 1 - Sen guya benim vezirim olacak ve ğını vezir Cafer pekala biliyormuş. Sul· 

saadet sarayında yapmak için izin iste
mişti. Bu müsaadeyi zatı şahaneden is
tihsal için de tavassut etmemi rica et
mi§ti. Şeyh Ibrahime ne kadar itimat et
tiğinizi, ve onu ne kadar sevdiğinizi bil· 
diğim için, «haydi git düğün hazırlıkları 
yap, ya bugün ya yarın ben zatışahane
yi göreceğim, o zaman kendilerinden 
muhakkak izin alırım> demiştim. Izin 
istemeği unuttum. Kusur bendedir, af 
ediniz. 

O zaman halife: 
- Ey vezir, ben senin yalnız bir ka

bahatin var zannediyordum. Halbuki 
sözlerinden anladığıma göre senin ka
bahatin bir değil iki im~. Kabahatinin 
birincisi bana gelip Şeyh lbrahimin sa
adet sarnymda sünnet dilğUnil yapma~ 
istediğini bildirme.mendir. ikinci kaba
hatin de şeyh lbrahim saadet sarayında 
sünnet düğünü yaptıracağını bildirmek
le bizden para istediğini ihsas etmek is
tiyordu. Sen bana bunu bildirmemekle 
Şeyh Ibrahim gibi namuslu bir ihtiyara 
ufak bir muavenette bulunmama mani 
oldun, demiş. 

Cafer basını önüne eğerek, «unutmuş
tum t>fendim> diye cevap vermif . 

...... ... ..... . . ... . . . ........... ........ .,.. 1 
L m ıtıırı- nı.aaı muunıuu.:. 
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bile duramam. Kalk doğru saadet sara
yına gidelim. Şeyh Ibrahim, hem namu&
lu, hem ihtiyar ve hem sadık bir adam
dır. Onun kırk yılda bir defa verdiği 
bir mecliste bizim de bulunmak.lığımız 
llzımdı. Bu akşam şeyh Ibrahimin ak
raba ve taalleücatı orada toplanrnışlar
dır. Verdiği ziyafete benim de geldiğimi 
görürse çok memnun olur. 

Cafer: 
- Rahatsız· olmayınız efendim, artık 

vakıt geç oldu. Düğün davetlileri ya da
ğılıyorlardır, yahut ta dağılmak üzere
dirler. Oraya kadar boşu~una yorul
muş olacaksınız? 

Diye halifeyi gitmek fikrinden vaz ge
çirmeğe çabalamış. Lakin halife Caferin 
bütün bu sözlerine karşı kat'i bir ifade 
ile yalnız cgideceğiz!> demiş. 

Çarnaçar Cafer halifenin peşinden 
yürilmeğe başlamış. Caferin ardı sıra 

da halifenin sadık kölesi Mesrur geli
yormuş. 

Gerek halife ve Cafer ve gerek Mes
rur birer tüccar elbisesi giymişler. Yol
da giderken her biri bir düşünceye dal
mış. Yürüye yürüye bahçenin kapısına 
varmışlar, halife bahçenin knpısını açık 
bulunca Cafere dönerek: 

Anadolu demiryolları L ve IL 

Anadolu Demiryollan % 60 hisse senedi 
Mümessil 
Arslan çimento 
Sivas - Erzurum hattı istikrazı L 
Şark Değirmenleri 

Bomonti 9 Lira 70 :Kr· 
NOT: 5/8/939 cumartesi günü Avru· 

pa borsaları kapalıdır .. 

Polonyanın 
Fuarımıza İştiraki 

Malôm olduğu ilzere Polonya bu ger,e 
belynelmilel İzmir fuarına ilk defa olr 
rak kendi pavyoniyle iştirak edecektit .. 
Bunun inşası bitmek üzeredir .. FuarUP' .. 
zın Polonyada uyandırdığı al8ka çok de
rindir. Elliden fazla büyük Polonya ii-
carethanesiyle ekonomik mü~ 
sergiye iştirakinin kabul edilmiı olın&Sl 
bunun delilidir .. 
Polonyanın ekonomik faaliyeti~ 

muhtelif şubelerim temsil eden atide~ 
emtea Polonya pavyonunda teşhir edı· 
leccktir : 
Kimıevı maddeler, dokwııa, madetıı 

makine, elektro mekanik, serami~, caı~ 
kauçuk, tnhta mamulatı, k5.ğıt, yıyeCC 
maddeler, halk endüstrisi ınamulAtı v~ 
saire .. Polonya turizmine ve hava.on~: 
yatına hususi bir stand tahsis edilec 
tir.. . 

Polonyanı.!:' Türkiye ile mübadeielef1 

ki d L- • .. •t b" inki'şaf dev"' i sene en ucrı musaı ır 
t: .. 3 

resindedir. 1937 de Polonya 2659564 ,_.. 
ile Tilrkiyeye mal satanlar arasında ~e-_ 
dinci dereceyi ve 2202393 lira ile ~UŞ 1 
teriler nrnsmda 11 inci dereceyi ışı;:ı. 
ediyordu .. 



KARiLi iMPARATOR I~!'!:!~ 7_. 

1 

bir namzet daha.. 

~JZANS SARAYININ iÇ YÜZÜ cii:ı::=gt:~~~~ü:se~~:- reisi-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 tiy neşro-
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lınparatoriçe gebe idi 
fan otlan olması için biitiin kiliselerden 

itaya, Meryeme dualar yükseliyordu 

lunan namzetler listesine bir isim daha 
UAve edilmiştir. 

Baltimore siyasi kulübü, demokrat 
Maryland mümessili Tydingsin de nam
zetliğini koyacaiım ilAn etmi§tir. Ty
dings 1936 daki reisicümhur intihaba
tında Roozeveltin en ziyade hücum etti
ği parlimento Azasındandır .. 

1 
Musanın Hayab 
PEYGAMBERLER T AR/HiNDEN 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

-22-

Şehir boşaldıktan sonra 

adyosu 
DAl.QA 11Zl11fr.UOU 

811GV1f 
---1:.r·----*-lat m. 181 Kea.lm Ww 

'I. A. P. 31.19 m. 9465 Kıs./ • Ww. 
1'. A. Q. H.7C m.1519$ ita./ 2t Ww. 
ıuo Program 
12.35 Tilrk milziil (Fasıl heyetij 
13.00 Memleket saat ayan, ajafts w 

meteoroloji haberleri.. 
13.15 Müzik (KilçUk orkestr~ 

Şef: Necip Afkın) 
1 - Raffaele Valente - Uaık llir· FRANSIZ = Erkeklerinden mahrum kalan Beni l•rail 

Nereye gitmişti, meçhuldü.. Bahriye ll8Zll'llUll kadınları biiytik bir enc1İf8 içiniJe iJiler ınemleketten serenad 
., ,...._ littl ve ona vaziyeti anlattı. Diler taraftan sarayda imparatorun •eni yazllesl • 2 Fritz Recktenvald - Viyana mti-
~ rl zikleri.. 

laınenJar yalnız genç kıza saklan- da sevincine payan yoktu.. Paris, 5 (A.A) - Resm! gazete, bah- Şehre girdiler. lerine dU§mUflerdL Seraya k~lar. 
~melce vazifesinl gören bu oda, Çünkü uzun zamandan beri arzuladı- riye nazırı Campinchinin ticareti bahri- Velit, sur kapısını yine kendi eliyle Asiyeye başvurdular. 3 - Josef Laıuıer - Balo cıa.... 
de Sebasüyanoya ayni vazifeyi gö- ğı emeline nihayet nail olacaktı. ye nezaretini veklleten idare edeceği- kapadı, kilitledi, anahtarını cebine koy- Güzel Asiye de bir §ey bilmiyordu. lan.. 

li . İmparatoriçe yalan söyleınemişti.. ni yazmaktadır. du. Bütün gün ve gece yarısına kadar !i:i~ Gebbardt - NoktumD 
..... bir iarkla .. Sebastiyano odada Mavi gözlü kadın vadinde durmuştu.. Ekselsiyor gazetesine göre, Ticareti, Tenha sokaklardan geçtiler. üzUntil ve merak içinde kıvranan Beni 

cleiildt.. Marina gecelerini hep Marinanın işe başladıiından bir ay bahriye nazın Chappedelaine bir mUd- Sarayın önUne geldiler. Israll kadınlan nihayet, gece yansı n- 5 
- Ham Mahızer - Viyana pol-

a...._ hlunda ~eçiriyordu.. sonra imparatora.. dettir rahatsız bulunmaktadır. . Kapıda muhafızlardan, uşaklardan ravunun, yanında Umran olduğu halde ~·Fr..nz Lebar _ Libellent. 
~ carlyele.ı.l Marinanın kazandığı - SözUmil tuttum.. Sekiz ay sonra - kimse yoktu. şehre girdiiinl haber aldılar. . 

kıskanıyorlardı.. amma.. Ellerin- size bir veliaht hediye edeceğim.. PANAMA KANALI Cariyeler ise çoktan yatıp uyumuşlar- Onların giri§ler\nl, sur kenannda ko- opereünden potrpurl.. 
lılr fe7 gelmiyordu .• Çünkü impara- Dediği zaman Leon kendini tutama- Yeni bir bend için 277 dı. casmm derdi ile sabahlıyan ve yol ya- H.lS - 14.30 Müzik (Dans müziii pi.) 

bUttın itimadını kazanmıştı.. nuş, sevincinden imparatoriçenin boy- milyon dolar Firavun, Umranla beraber saraya gi- nına bUzülmUş olan Beni Israilden yeni 18.30 Pro~ . 
11.ttl başvekil Totaras bile bidayette nuna sarılmıştı.. h cak rince: evU genç bir kadın gtsrmil§ ve koşa koşa 18.35 MUzilr (Şen oda m~ - bın-

Ue karşıladığı onun sadakatini 1 Hele doğacak olan çocuk hakikaten a~ana ( ) p kana - Peki, ya Umran, dedi, sen de be- Umranın karısına haber vermişti. Birçok hlm Özgür ve ateş böcekleri) 
l(lr.elliil karpsmda zaaf hisse- oğlan olursa 0 zaınan babasının. Piç Va- lın~:ş~=~U 5birA-t!ıdin ~~in m raber gel .. Fakat dediğin gibi yanımdan Beni 1srail kadınlan Umranın kansına 19.05 Çocuk s:atı .. 

itimat göstermişti.. silin, Makedonyalı Vasilin sülAlesi ken- . . . asla ayrılmıyacaksın. yalvardılar. 19.35 Tllrk mUzill (Fasıl heyeti) 
~ • ~ . .. . mılyon dolarlık tahsısata aıt !yanca yar- Şehre girdiler. - Kocan, dediler; Firavunla beraber 20.10 Neşeli pllklar - R. 
w.iki.. Marinaya Aşık mı olmuştu. dlsi ile ~ber S~'\lelDl§ 0~~ktı.. pıhm ~.tadilatı mebusan meclisi ka- Velit, sur kapısını yine kendi eliyle ıehre geldi ve saraya glrdl. Bu, hüküm- 20.15 Müzik (Piyano sololan - pi.) 
~ · . . . . Artık ımparatonçe sarayın ıçınde hu- bul etmıştir. kapadı, kttıtledi, ana1ıtannı cebine koy- dann seniD kocana karp olan bUyilk 20.SO Memleket saat ayan, ajanl .,. 
~ ~ıye bunu hissetmişti.. susi bir ihtimama da mazhar oluyordu.. == du. muhabbetinin delilidir. Görllyorsun, he- meteoroloji baberlerl. 

L~-~ Totarasa karp ~ Başpapaz Nikola bütün kiliselere gön- İSKOÇY A Tenha &>kaklardan geçtiler. plmlz erlerimizin derdine dtlşttlk. Onla- H 45 TUrk mtt%lll 
Ulll'el[et eder ve belki de başvekil derdiM emird im tori · ıhhatt S bili__.__._ ö_.._en · olurdu.. && e para çenın 8 - 8 'l:&""uan: 1 .-.... Sarayın önüne geldiler. ra ne yaptılar, bilmiyoruz. Şu saatte te- 1 - Hüzzam pefreVl 

"- . . ne ": doğacak çocuğun otlan o~ası i~in Jeplln balona Kapıda muhafızlardan, upklardan birde senin erlnle nravundan başka er 2 - Mahmut Celllettin 11819 
Mariıwıın ruhunda belki de ~esih ~e .Meryeme dualar refedilmesinJ Londra, 5 (A.A) _ Nevs Chronicle kimse yoktu. kişi yok. Git saraya .. Kocam g6r ve IOI' Hüzzam §arla. Delildi b8yle e-

lldddet SebMt:lyano ile beraber bildirmişti. gazetesinin yazdıiına göre, peqembe Cariyeler ise çoktan yatıp uyumUf- bakalım, bizim kocalanmızı ne yapbo vel.. · 
yilzünden blnz kabadayıhk, Velhasd Bizans.. İçin için kayruyan günU İslı:oçya sahilleri açıklannda görU- lardı. lar. 3 -Tatyos - BOaam şarkı• Sa-

vardı.. O .. ~~oy~ ihanet bir kazaD gibi zahirt bir sUkOıı hali için- len Zepplin balonu cuma gUnU Hatlepul Firavwı, Umranla beraber saraya gl- Umranuı karısı da merakta idL Koca- yi kltanede .• 
alrlandan bile geçınruyordu.. de bulunuyordu.. açıklarında milşahede olunmU§tur. rince kapıyı arkasından kapadı. Kllltle-~ se1dilinl haber alınca sevindi. Ve 4 _Arif bey_ Segltı prkı 
~ ile imparatoriçe arasmda _ B'JTMEDJ _ = di. bu sevinci içinde Beni lsrall kadmlarmı Meftun olalı.. 
taltanat ayağına basmazdan evvel llJSIR • PllJSTDC Umran, biltiln bu tedbirlerin neden da meraktan kurtarmak lstedl.. 5 _Arif b.,. _ Segih prb 

his mllnasebeti ~devam edl- . Aalıeıei Yola.. olduğunu bAll bilmiyordu. o, sadece - Peki.. dedi; ben pmdl glcllp u~ Olmaz illç.. 
lnıparator Leon ıse bunun far- ltaJyan maJlePPaJGl'I Kahire 5 (AA) -B"" ilk bir aevkül- aldığı bütün emirleri körUkörUne ve sa- nı g6rUr, haber alınm. 6 _Hüzzam saz sem•' .. 

~ ~di.. . . .Milano, 5 (A.A) - Po ordusunun yü- ceyş ehe~yeti olduğuuysöylenen MJsır dakatle tatbike alışmıştL. Uınranm karısı, Beni Israil içinde çolı: 7 _ Arta1d _Eviç prb _ Apa. 
gozlü kadın hiç hır sUTını Ma- rüyüş kolları tayyarelerden gizlenmek ile Filistin arasındaki askeri yolun pek Onun bu sadakati ve hiç bir şey sor- sayılan astı bir kadındı. la harap olduğumu.. 

'I, ~ olm~:v . . hususunda memnuniyete şayan netice- fakında inşaatı biteceii haber verilmek~ mamı~ .olması Fir~vunun bir kat daha Kocası sarayda ve Firavunun emin 8 _ Bimen §en_ Ferahnak ... 
Marina da bUtiln ogrendiklerlni ler almışlardır. Her cüz.ütam kumanda- tedir. fazla ıtimadını çekiyordu. adamı olduğu için bU.tUn saray muha- Ruhumda bahar açtı.. 
aacağına gelip Sebastiyanoya ha- oınm elinde bulunan 125 bin mikyasm- 111 - YA Umran .. dedi. ben seni dalına fızlan onu tanırlar ve daima serbestçe 9 _ E . Ulrkil _ Ş.h•ne gu.llr 

"-iyordu.. daki topoğrafya haritalan geçilecek PRENS POL bütün nedimlerimden, hasekilerimden saraya girip çıkardı. vıç 
'-aya gireli bir aydan. fazla olduğu mıntakadaki ağaçları, çalıhkl~ı, orman- LondPGdan döndL U~tUn t~ttum .• S~ karşı daima itimad Bu emniyetle gece yansından sonra ~ Eviç türkü _ Elveda dost 

Sebastiyano yalnız iki defa o da lan. hatta düşman tayyarelerınden sak- BeJgrad, 5 (A.A) _ Seyahatte bulu- gosterdım. Sadakatinden §Uphe etmiyo- sarayın yolunu tuttu. deli göpi1L 
karanlığında saraydan çıkmış, Sofi lanılabilecek maballeri tafsilltiyle gö&- nan Naip Prens Paul ile prenı!l8I Olp. rum. Sadece koca şehir içinde sen ve Fakat tam saray 6nilne geldill zaman 21.30 Müzik (Cubant - pl.) 

Teosyanm evinde görmüş, ko- termekte oldujundan kıtalar süratle refakatlerinde Prens Nikola ve AJelc- kbenden pyrtak i damer kiflda d~'!.:~ Bu gecebir oda-ben ~ca veli dbemiruld kap171 bpah .. arkasmdan 22.45 - 23 Son ajans, spor ve ,armld 
_.....__ Lombardiyadaıı Piemontea kadar yUrU- sandr olduğu halde dUn alqam Kruıja endi ya 0 qs ... , ayn ~urme u.. 

evi fimdi Bizans içinde ken- yebilmişlerdir. lrnişl rdir da yatacağım. Her ne sebeple olursa ol- Ştmcll ne yapacaktı'? program .. 
lcbı en emin bir yerdi. __,__se e · sun er kişilerin hatun kişileri ile buluş- Kapıyı çalmak, saray balkmı uyan- PAZAitTEm PBOGMlll 

~olan Hıristidi ve Karbonop- AJ J J b • . l malaruu istemiyorum. Kendim de kul- c:lıımak ve baylece beDd de Plravunun U.IO Pıoosnm 
~ Ue bUyOk Adada bulu.mm salü man ve ta yan arıcıye nazır arı lanın gibi yapıyor. çok aevcllllm Aıltle pzabmı bcuanıa tbel'IDt ~ .. 11.31 Tirit mCbdll-pL 
l~ Bftlm haberleri, habere! k d k k 1 lle de bulUfllllYorum. Binaenaleyh sen, temlyordu. ~bep ~ - ya 10 3 te f3r görüşece er hiç soyunmadan benim yattığım oda- Haber bekllyen Beni Israll kadınla- 13.00 Meaılelret .aı ayan, aJam 99 

~ oraya gelir:.rdl.. elinde mm dışında, odanın eşiğine başını ko- nna da ell bot d3nmeyl arzu etmedi- meteoroloji haberleri.. 
~ 1laUnU Pi• ~o Berlin 5 (ö.R) - 21 Mayıs 1939 ittifak muahedesi mucibince Al~ yarak sabahlıyacaksm. Biraz sıkıntı çe- ifnden burada, bu bpmm 8n8ııdea 19.GI Program. .. 
bt.:--~· . . man ve ltalyan mümeasillcri arasında temaslar vuku bulmaktadır. iyi keceksin amma, bu hizmetinin de mU- uı.akl•pnamayı, sabaha bdar burada 19.05 Müzik (Dam müziii - pi.) 
~gelen haberl~r ~üdlniıı haber alan mahfiller hariciye nazın Fon Ribbentrop ile ltalyan harici- ktıfatı bUyük olacaktır. kalmayı tasarladı. 11.SO Tt1rk milzill (İnce az falı) 
t ite koyulduğunu gösteriyordu. ye nazın kont Cianonun yakında mülakatını muhtemel görüyorlar. Umran her emre oldutu gibl bu em- Kocası sarayın içinde l"lravunun yat- 20.15 Konuşma (Milll mustlrlı_.e ..._. 
,~ yavq orada kendilerine taraf- Buhaberler Parisdeki iyi haber alan kaynaklarca da dikkatle takip edi- re de: ' tılı odanın kapı ef111ne l..mı nasıl koy- İsbncHnavm usUml - B.alil ee.11 
~....,.bile baf1am•~a: liyor. Bununla beraber, bu temaslar, ltalyan - Alman ittifakı muci- - Bq üstüne... mut iae, o da saraybpısmuı 9§lline ba- Yönetken) 
~ ile Bizans arasın a temasa bince normal temaalann fevkindedir. Tqebbüa anlatılan Almanlar Ded.L Firavun odasına çekildi ve yal- flllı koydu ve.. uyudu. 20M Memleket .at ayan, ~ • 
' kı:vafeıinde olan eski haydutlar tarafından aelmiıtir. Danzig meaeleei buhranlı bir vaziyete girerken ruz olarak yattı. * meteoroloji haberlerl.. 
"t'1ıaıaedl7odardı.. Almanya ltalyamn oud hareket edeceğine emin olmak istiyor. Alman Umran da kılıncmı ve kalkanım ya- Asf7e-aflzel Aal7e odasında ve yata- Zl.18 TOrk mUdll (Sa uırlld 'ft 

~ blltUn UllflUma ve sonqblr- otoritelerinin bir çarpıpna ihtimalini müsteb'ad addetmedikleri ve bu- nına koydu. Soyunmadan Firavunun tında ~ııdı.. prkı)an..) • 
~ raAm- Koca Gb"beğin oğlu bu- na aöre tedbirler aldı1dan zannediliyor. odasının dl§mda, kapuwı 8fiiine bapnı Firavunun pldillt>I Ne onun yalruua 1 - Numan alanın - AŞe .. ,.tıı...,_.,_ 
~ Paria 5 ( ö.R) - Berlinden bildiriliyor; Ecnebi mü§Bhitler hafta koyarak yattı. bir oda7a ıittiibıi duymuftu. peşrevi.. 

••• ............................... 
1 

ba§ında Berline dönmüı olan hariciye nazınnın ltalyan aefirile müla- Bütün aUn ve bU.tiln gece her ik1al de Şehirden erkeklerin .uzak1aştırılmu 2 - Snit dede - Şevkefza sa a-
MDE DOCRV YG-$ kabna ehemmiyet veriyorlar. Göriipnelerin pycai Danzig meaeleain- bir hayli prap içmi§ler ve blr hayli yo- nı o da merak ediyordu. maisi.. 

GO.Sl'BUN aıı.aı1 de takip edilecek hattı hareketi mifteıeken kararlqtırmakb. rulmU§lardL GözUne bir tUrlü uyku girmiyordu. 3 - Kemani Rlza - Tabir ~ 
: Mareşııl G8ring Alman demir iradesin- Ikis1 de hemen ve derin bir UJ'1tu1a ıtalktı.. Uk pe§fevt. 

~ : vardılar. ipek sedirin yanıbapzıda ve her ak- 4 - Sebuhun - mcazklr meıo.. 
OL çocuklar.. : den bahseden bir nutuk söyledi · O gece... şam Firavun için haıırlanmal\ ~utat 5 - Arif beyin - Muha,ner ~ 

1-:..._""'llbaya llneıll. &kat kitap .... 5 Dresden 5 (Oll) _Buraya gelen Mareşal Göring Yunkera tayyare fabri- Erkeklerinden mahrum kalan Beni Is- içki masasına yaklqtı .. Altın bir tasa kı - Human yok.. 
a.""-- kanlefleıfniz ~in okffu-! kast, ~çilerlne bir ııutuk söylemiştir. Bu nutukta Alman ordUllllldan, hava rail kadınlan büyU}t bir endl§e içinde şarap koyarak içti. 6 - Arif beyin - Mµhayyer pr-

ınektep kitaplaruu ~= ordusunun kuvvetinden, Alman milletinin demir iradesinden bahsetmişür. idiler. Şarabı içer içmez de Uzerine tuhaf kı - İltimas etmeie .. 
braw verineni& Bil-İ Marepl Görhıg kömUr istih&alatının artırılması için bir komiser tayin et- Bir haber sormak için koşuştuklan bir hal geldl 7 _ Muhayyer Kilrdl prkı 
~ teialtm&t olur-=:· miştir. Bunu bildiren resmt tebliğ silihlanmanm hızlanması ve demiryolu sur kapılarını kapalı buldular. Biraz evvel uyku girmiyen gözleri TMem ~mdi eller sözüne.. 

nakliyatının artması sebebiyle kömür istihsalini artıracak tedbirlere !Uzum .c.aı s--
• görülmektedir. Kömür meselesi bütün devlet ve milleti alakadar eden bir Şehirde tek bir erkek yoktu. şimdi kapanıyordu. 8 - Muhayyer Kilrdl prkı 

.. •••••••••••••••••••••••••••••••••• 'r büt"" ka..1--'-- k '-'--!-!- de .......... . baf mesele olauqtµ.r. we un wwar, er eArenW.U rt- - ... ,... ua - Evlerimin önü bandır .. 

llifilliiiiiiilillilliliiii mı? .~;n doğrudan doğruya Dijondan Barbezyö adamakıllı ~.. •Markinin berine atıldı.. Jtd:!:, uca- 9 - Halk tUrldisU - Esmer bu-

l>EMIR MASKE 
geliyo.rum .. Dediiiniz yere ayak basma- - Pek All .. Dedi.. Yarın sabah eenı;nu gCllsflne dayad1 .. GQet hafif bir-- &ün ai)am•t-· 

Qüyük tarih ve 
(/K1NC/ 

macera romanı 
KISIM) 

dnn bile.. öte dtınyaya göndereyim <le meydan le : 10 - Halk tUrküaü - ltllraafl1 
- Demek matmazel .. O so.zeı ve lltif okumasını gör.. - !ılar1d.. Dedi, eler benim lttlvtye- oylum oylum.. 

hüviyetinizi mey~ çıkarmak istemi- _ BaYır .. Yarın sabah dejil.. BuıUn. thn baklandaki f(lphelerinke dair hiç:::: =•!~saati) 
yorsunuz ve üstelik bizi de tereddU&ie Hattl bir saat sonra... kimseye bir şey s3ylemiyeceğintze na- ., .. IU\ 

d Faka be ..n-ı. ~ Müzik (Opera U)'alan - pi.) 
llfütüyorsunuz.. t n ır"'t'Ue ve - Peki. Bugün olsun.. musunuz üzerine yemin etmez ve 8ÖZ 22 80 Müzik (ICüçUk oıbstra Şef : 

tereddütte uzun zaman kalmak isteme- Şehir haricinde bir saat sonra bulut- vermeueniz sizi öldürecejim.. • 

dliim ~çin bu ID8981eyi k~ haBe maja brar verildi.. Barbe&yö aojukbnhhkla cevap ver- ~~ :Vaıateufel -İki kem 
ve neü~yi bir An evvel öirenmele b- Barbesyö bir saat _.. DmOö ile dl : lld (Vals) 

lı..._. _ - 14 -- rare:.=· böyle SÖ)'li)rerek delibnh- beraber brarlapn yere 1ittill
1 ~ - Madam . Ölüm tehdidi bqlsmııla 2 - Fnm Lebar - Eva ~ 

-~ ince bir ses cevap verdi : pnda odadaki delfbnh birisini arar ya doiru yilrUdü.. Ş6vaı,. Darman.onu onda keD< " * vwmek. idetim. deiiJdir .. Fakat hUıı- den potpuri.. 

~ Ctttm... pbl etrafına ve arkuma bekmdı.. Yaklıfb. beld.r buldu.. met ettlllm, takdir ettillm ıdze bir mil 

'~ ortuında, bir masanın bap- Barbesyö denm etti : Elinl uzattı.. ))eltbnhnın löilünü 89- Barbeızyö çok kuvvetli lalmç lmllanan muhafnaya muktedir oldutumu .,.. 
tı.. ... _ Lı_ de 1-1- 1 __ L_L bir adamdı Fransanm manıf sUlh ho- val..IU-1- 4 - Ham L6br - M rl\ 1 il• 
.~ --ç uır likaııh h8§ açık ve......... - Matmnel. Size yalcıpıyan ro tl mak ve kadın mı ..... mi anlamak isti- .. "'"~· 
iL. ~ bir halde oturmuş prap ı ifada lüzumsuz 191'9 devam etmeyiniz. .. yordu.. calanndan pek çotu karpında plip - Bu sam hattl bala bile ifp emd- Memlekete, muhtelif ........._ 
-~ Evveli kendimizi taJrdim edelim , Benim Tam bu sırada deJilranlmıa kolu ha- gelmip:i,. Bu itı'barla genç kadına siWı yec9•inlz.. lerin melodiml u.rine 1 

.... 

....., lirenleıi IÖl'(lllce ayaja kalktı : adım marki Dö Barbesyö.. Arbdapm vaya kalktı ve güzel elinin bet parmaiı ku1lanmaktakl bUtUn maharetini sC»- - Evet.. Bilhana krala karfl bile.. 5 - Mlcbell - İtalya prlalan 
S,. ~. dedi, hiç şüphesiz yanıl- ela Marki Danjo... Bis ikimiz majeste büyük blr pk1qqla Barbezy&ıUn aoJ termek ve onu öldUrmek istemiyordu. - Klfl.. Size inanworum.. Esasen bir potpuri.. 
"-.~ ~ yerini unuttunuz.. Bu kralın maiyetinde bulunuyor ve krah- yanağı üzerine indi.. Fakat hasmmm kendisine hemen he- kadın tarafından ma116p edilmiş olma- 23.00 Son ajans haberleri, ziraat, • 
~- otellerd vaki ı • ham, tahvilat, kambiyo, nulalt L...~ ~ e · o ur bir haldir. mwn muhabbetini, teveccUhünü kazan- Bu hakaret alenl olınUftU .. Çünktl men millavl bir kuvvette oldutunu p nw aöylemek sizin de ifini.ze gelmiyece- borsası (Flat) 
~~ aöy11.Jen -m tathlılı Bar- DUf olmak prefi ile gururlanıyoruz. Ve Danjo odada idi.. rUnce fikrini dejiştirc:li. F.Aer dikkat et- jini bilirim.. Müzik Cai 
~}'e t1trew.. Muhatabının güzel yU- sizin de erkek delil, kadın olduğunuzu Delikanlı, aert bir aesle : mez ve kendini müdafaaya geçmezse bir İki basım birbirlerini nezaketle ae- 2S.20 ( ~t - pL) °" IUzeı 88deri ve bele onun bir biliyoruz.. - M&lyö Barbezyö.. Dedi.. Benim kadın teWdd ettiil bu gencin kılmca ile JAmladılar ve ayn yollardan Liyona av-

23
·
55 

-
24 

y annki program 
~-=~bilmesi kadınlara karp De1ikanlı bir müddet sakit kaldı.. ismim Şövalye Darmansoııdur .. Tabii öte dünyayı kendisi boyhyacatmı anla- det ettiler.. • ... ..-JJ.-
~ Çok olan genç Jıfarldyi co~ Sonra ciddi bir sesle : bu hakaretin altından çıkmak i?ı teklif dı.. Bu düellodan Barbezyö bi1abiltün ya- BBE..u. Y AllDI 
'~ - Size, dedi, muhakkak bir oyun oy- ettiğim düelloyu kabul edersiniz.. İşte bu sarada basm•0 m kıbnc1 kendi 1 rasız çılmıamıftı.. O bu silih çatıpna- Wıuhal'blye l'elsl 

YMılm~ ve btıe ~ namak istemifler... - Fakat madam.. IDhnema Ö)'le bir yerinden yÜalHI ki.. sında kalbinden yaralanmış, Aşık ol- Rio de Janeiro, 5 (A.A) - Bredı,. 
bu l18Zilı: bbalden çok mü- - Hayır ... Biz sizi Forblldyede g&-- - Yoksa dövilpnekten korkarak hl- Bir Anda lalınç Markinin elinden fırh-ll muştu.. ıenel kurmay reisl general Monıeu., 

mahnazeL dille... li bana iftira etmekte devam mı edeceJr,. yarak aeldz on metre uzata d~. Birı.pk Amerika devletlerinden bul'Qll 
Bu ...... ~ ,_......,. döamU"ftür. 



ret Vekili mühim izahat verdi 
- BAŞTARAFI l İNCİ SAHİFEDE - cibayetine münhasır 
Bu doğru mudur? hal tecviz edilemez. 

kalmaktadır. Bu 

- Hadise şudur: Istanbul gümrüğü
ne gelmiş olan Italyan menşeli 76 san
dık pamuklu mensucat, 30 ton kontr
p1nk, 3 sandık boncuğun, son bir ay 
içinde ltalyaya iade edildiği öğrenilmiş
tir. Matbuatta görülen haber üzerine 
lstanbul mıntaka müdürlüğüne milra
caat eden ltalyan ataşesi, pamuklu men
sucatta yüzde 15 ten fazla sun'i pamuk 
bulunduğundan ithali halinde ceza ve
rileceğinden dolayı; kontrplakların, 
kontrplak talimatnamesine muhalif ol
malan itibariyle ithal imkfuısıı.lığ ıyü
zünden ltalyaya iade edildiğini, esasen 
ehemmiyetli olmıyan boncuklar hak
kında malumatı olmadığını söylemiştir. 

Italyaya sevketiğimiz bazı malların be
dellerinin k1eringe yatırılmadığı keyfi
yeti ise münferit ve şahsi vakalardan 
ibaret bulunduğu ve esasen arasıra bu 
ıkabil muamelelerin vukua gelerek tas
hih edildikleri de malfundur. Binaen
aleyh ortada mühim bir hadise görmi-
yorum. 

ESNAFA KOÇUK KREDi MESELESi 
- Halk Bankası müdürünün Istan

bula gelerek bazı tetk.ikatta bulunduğu 
ve mumaileyhin Istanbulda matbuata 
verdiği haberden kilçük kredi muamele
lerinin işlemesi için Vekfiletinizce esaslı 
tetkikata girişildiği öğrenildi. Bu mevzu 
hakkında zahat verir misiniz? 

- Meşgul olduğumuz işlerden biri
dir. Biliyorsunuz ki geçen sene sonları
na doğru Ankarada Halk Bankası ve 
Istanbul ile Ankarada birer Halle san
dığı açılmıştı. Bunların sermayesının 

bUyük bir ekseriyeti haz.inece temin edil
~lş ve bu suretle, hemen her yerde ol
duğu gibi bizde de büyük bankaların 
boş bıraktıkları küçült kredi sahası dev
letin teşebbüsü ve yardımiyle icap eden 

. müesseseleri kazanmıştır. 
Bu müesseselerin faaliyetini alaka ile 

·takip ettik ve halli icnp eden meselele
, rimiz bulunduğunu gördük. Bunları 
başlıca iki kategoriye ayırabiliriz. 

1 - Bu mUesıııeselerin şekil ve bün
yelerine müteallik meseleler, 

2 - Küçük tacir ve sanatkarların bu 
kredilerden hakkiyle istüade edip etme
dikleri meselesi. 

1 - Halk sandıkları ile Halle ban
kası arasında daha sıkı bir irtibat tesi
ı;inc ihtiyaç hissedilmektedir. Halbuki 
sandıklar ayrı birer hükınt şahsiyet, bi
rer cüzütam oldukları cihetle bunların 
banka ile münasebetleri şube ve merkez 
münasebetleri nevinden değildir. Bun
dan başka bugünkU idare tarzı masrafı 
da mucip olmaktadır. Her halde, sandık
lara başka bir idare şek11 verilmesi lü
:ruınlu görülmektedir. 

2 - üzerinde durduğumuz esaslı me
sele şudur: Küçük tacir ve esnaf Halk 
snndıklarından layıkiyle istifade edeme
mektedirler. Mesela Istanbul gibi bU
yük bir şehirde birbirini Uınımak imkA
nına malik olmıyan esnaf kefalet temin 
edemiyor. Ankarada da vaziyet aşağı 

yukarı aynıdır. Münferiden bulunmı

yan teminatın mliçtemian daha suhulet
le bulunabileceği dşikft.rdır. Bu itibarla 
6ruldıklann teşkilAtlandırılmaları ve teş
kilatları vasıtasiylc kredi tevzii imkAn
larını aramaktayız. KliçUk sanatkarlar 
kanun lAyıhası kanuniyet iktisap ettiği 
takdirde bazı yeni imk~ar elde edebi
leceğiz. Halk bankası kanununa da bu 
maksadı temine hAdim hükümler ilavesi 
lazımgelmektedir. 

PAZARLIKSIZ SATIŞ KANUNU 
- Pazarlıksız satış kanununun tadili 

yaZJlıyor doğru mudur? 
- Bu ·kanun tatbikatı gazetelerde he

men her gün ne derece yer almakta ise 
Vekaleti de aynı nisbette meşgul etmek
tedir. Tatbikatı çok yakından takip et
mekte ve belediyelerle sıkı teması mu
hafaza etmekteyiz. Bununla beraber, ka
nunun istihdaf ettiği maksatlara vasıl 

olmaktan henüz oldukça uzaktayız. Şüp
hesiz ki pazarlığın kısa bir zamanda or
tadan kalkacağını ne ümit ettik ne de 
edebiliriz. Böyle derin bir itiyattan sü
rat le kurtulmak kolay olmıyor. Kanu-
nun ciddi bir surette ve musırrane tat
bikini temin etmek için mümkün olan 
bütün gayretleri sarfetmekteyiz. Bele
diyeleri bu noktada daima ikaz ve teş
ci ettik. Belediye teşKilatına, yardımcı 
olarak, kendi teşkilatımızı da kattık. 
Bugünkü imkanlarımız bundan ibaret· 
tir. 

Bazı gazetelerde pazarlıksız satış mec. 
buriyetinin ilga edileceği yazılmıştır. 

Bu haberi teyid veya tekzip edecek va
ziyette bulunınıyorum. zira henüz bir 
karara varmadık. Şu ciheti tavzih ede
yim: Muhtelif memleketlerin mevzuatı
nı da tetkik ediyoruz. Bu nevi kanunlar 
tatbikatında belediye zabıtasına müra
caat zaruretinde bulunduğumuza naza
ran, bu teşkirntın imkanları ile mütena
sip. daha fazla kabiliyeti tatbikiyeyi haiz 
başka bir formill aramaktan da hfili de
ğiliz. 

ÖLÇÜLER VE AYAR NIZAMNAMESI 
- ölçüler ve ayar nizamnamesının 

tatbikatından şikayet edilmektedir. Bu
nun için Vek~letinizce ne düşünülmek
tedir? 

- Bildiğiniz veçhile 1931 senesinden
beri metre sistemine dahil olmuş bulu
nuyoruz. Şehir ve kasabalarımızda met
re usulü ölçülerin yerleştiğini kabul 
edebiliriz. Köylerimiz de tedricen bu 
itiyadı almaktadırlar. 

Bu mevzuda günün meselesi yalnız 
teşkilatta görillen bazı müşkülatın iza
lesine matuftur. Düşündüklerimiz şun
lardır: ölçüler kanunu ve nizamnamesi 
çok geniş ve şamildir. Halkı alakadar 
eden ölçüler metre, tartı ölçüleri, elek
trik, su ve havagazı saatleri gibi şeyler 
olduğuna göre biltiln mesaimizi bu gibi 
mühim ölçüler üzerinde teksif etmemiz 
muvafık olacaktır. Binaenaleyh, sanayi
de kullanılan bir takım müşireler gibi 
ölçüler ve aletlerin damga ve ayar usul
lerinden hariç tutulması için mevzuatı
mızda tadilat yapmak zaruridir. Buna 
intizaren, bugiinkü mevzuatın müsaade
si nisbetinde esaslı ölçliler dışında kalan 
teknik fUetler hakkında milmkün olan 
genişliği vermeğe çalışıyoruz. ölçiller 
teşkilatı bulunan ekser mahallerde mm
taka ticaret müdürlükleri ihdas edildi
ğinden bu müdürlükleri vazifedar ve 
salahiyettar kılmak suretiyle merkze
den sorulan işleri mümkün olduğu ka
dar azaltmakta ve böylece muamelede 
sürat temin eylemekteyiz. 

KONTRÖL, BAZI MADDELERE DA
HA TEŞMiL EDILIYOR 

- Ihraç maddelerimizin kontrolü ve 
standarlaşması için alınmakta olan ted
birler tevsi edilecek mi; bazı nizamna
melerin tatbikatında mUşkülAt görüldü
ğü ileri sUrülüyor, bunlar hakkında Ve
kaletin karan var mıdır? 

TiCARET VE SANAYI ODALARI - thracatı kontı'Ola Ubi mallarımızın 
KONGRESI dış pazarlada gördükleri itibar ve bun-

- Ticaret ve sanayi odaları kongre- ların ticaretinde müşahede edilen dil
sinin yakında toplanacağı ve bu odalara rUstlük ve fiatlerinde vukua gelen kıy
ait kanun ile borsalar nizamnamesinin metlenme, şimdiye kadar yumurta, fm
tadili mevzuubahis edilmektedir? dık, çekirdeksiz kuru üzüm ve palamut 

- Ticaret ve sanayi odalarının beşin- maddeleri üzerinde teksif edilmiş bulu
ci umumi kongresi 23 Teşrinievvelde nan ça1ışma1ann, diğer maddelere de 
Ankarada toplanacaktır. Ruznamenin en teşmilini teşvik edici mahiyette görül
mühim maddesini oda ve borsaların ye- müştür. 
niden teşkilAtlandmlması mevzuu teş- Bu cümleden olarak, Ticaret VekAle
kil etmektedir. Gerek şimdiye kadar el- tinin, yukarıda adları geçen dört mad
de edilen neticelere, gerek yaptığımız deye ilaveten buğday, arpa, tiftik, ve ya
yeni tetkiklere müsteniden oda ve bor- pağı gibi dört bilyilk ihraç maddesini 
salar için birer kanun ltıyıhası hazırlan- kontrola tAbi tutmağa karar vererek 
maktadır. Kongrede bu Hiyıhalar müza- bu husustaki hazırlıklarını ilerletmiş ve 
kere mevzuu olacaktır. bu işlerle tavzü edilecek kadroyu mey-

Memleketimizde halen mevcut olan dana getirmiş bulunduğu malumdur. 
odaların büyük ekseriyeti gayri faal ve- Bidayette, memleketimiz mahsulleri
ya bütçelerinin darlığı yüzünden faa- nin müteamil tiplerinin yavaş yavaş tc
liyetsizliğe mahkCım haldedirler. Odala- keınmül ettirilerek standardlaştırılması 
rın hem tüccara, hem devlete hizmet gayesini ta§ıyan bir pl5nla -ve bu işle 
edebilecek teşkilatla takviyelerini ve uğraşan tacir ve alıikadarlann mütaltıa 
hayatiyeti haiz olmıyanların da, tücca- ve görgülerine azami kıymet ve yer ve
rın arzusu veçhile, ortadan kaldırılma- rerek- tanzim edilen ihracatı kontrol 
larını istihdaf eylemckteyiz. nizamnamelerinin, tatbikatı sırasında, ge~ 

Borsalara gelince bunlar, 1302 tarihli rek alıcı pazarlarda ve gerekse ihracat
- yarım asırlık - bir nizamname ile çılnnmız nezdindeki akisleri yakından 
idare edilmektedir . Bunlar için de bir takip edilerek bunların, hem alıcılan 
kanun lfiyıhası hazırlanmaktadır. Bu memnun bırakacak ve hem de ihracat 
mUesseselcrin tahsil etmekte oldukları çılarımıza, asgari bir fedakarlıkla azami 
Ucrotlcrin hakiki hizmetlere tekabül et- kıymette mal hazırlama imkanını verc
mesi imktınlannı temine çalışacağız. cek şekilde tekemmülUne çalışılmakta
Alım satımın CC'reyan cdecC'ği bina ve dır. 

1 si~tı hal .. n v:ı amamış borsalarımız 1 Tatbikattan alınan son neticelere gö
\ rdır kı bunlrr n ro ti adda varidat ı nizamnamelerde bir taraftan daha 

yüksek evsafta mal ihzarına ve diğer ta
raftan da halen diğer tiplere karışıtırıl
mak suretiyle satılan aşağı neviden mal
ların, ayn olarak ihracına inık!n veril
mesine lüzum görülmüştür. Bu lüzumu 
karşılamak üzere, mer'i nizamnameler 
tadil edilmiş ve bu arada, piyasanın, 

kontrolün icrası ve mevcut toleransla
rın genişletilmesi hakkındaki temenni
leri, prensiplerimizin müsaadesi nisbe
tinde, göz önünde tutulmuştur. 

Bahis mevL.uu olan bu yeni tipler, 
mer'i bulunan dört nizamnamenin hep
sine ilave edilmiştir. 

Fındıklarımız için, taneleri daha mü
tecanis ve binnetice daha yüksek evsaflı 
bir seri ihdas olunmuştur. Kuru üzüm
lerimizin, son senelerde baz.ı alıcı pazar
ların isteklerine uyularak, yıkanmış fa
kat kükürtlenmemiş bir halde ihraçları
na imkan verilmiştir. 

AŞACI KAL1TEDE MALLAR EYl
LERLE KARIŞTIRILM1YACAK 
Diğer taraftan, şimdiye kadar ihraç

larına imkan olmıyan, ecnebi maddeleri 
temizlenmiş fakat tasnife tabi tutulma
mış fındıkların, çok yağmur yem~ veya 
ezik kuru üzümlerin; içinde yüzde yir
miye kadar hafif kirli bulunan taze yu
murtaların; nüfuz nisbeti yüzde yirıni 
beşe kadar varan palamutların ayrı tip 
adlariyle harice gönderilmeleri de müm

kün kılınmıştır. Böylelikle. bu düşük 
kaliteli malların, eyi ve yilksek tip ad
lariyle ihraç olunan mallarımıza karış
tırılması kısmen önlenmiş ve bunları, 
aşağı neviden olduklarını bilerek ala
cakları için ihraç kapılarımız serbest 
bırakılmıştır. Kontrol şekillerinde yapı
lan değişikliklerde, hüsnüniyet sahibi 
ihracatçılarımızın zarar görmemelerine 
ehemmiyet vermiş bulunuyoruz. Bu 
maksatla, nizamnamelerde tesbit olu
nan müsamaha hadlerini cüz'i ve muay
yen bir nisbet dahilinde aştığı görülen 
malların, sahipleri hakkında takibatta 
bulunulmaksızın yeniden işlettirilmesi

ne imkan veren hükümler konulmuştur. 
Nizamnamelerde yapılan değisiklik

lerden biri de, mevcut toleranslarda vu
kua gelen tadilattır. Bu noktada, bir ta
raftan yabancı memleketlerdeki alıcı
lanmızın arbitrajsız kabul ettikleri a7.a
mt toleranslar ile ihracatçılarımızın tat
bikat sırasında vaki olan taleplerinin1 

imkan nisbetinde telifi suretiyle hare
ket olunmuştur. 
Şw·asını da ilave etmek lazımdır ki, 

yeni yapılan dört nizamname ile, ihra
catçılarımızın, tesbit edilmiş olan tiple
re göre mal haı.ırlıyabilmelerini müm
kün kılmak üzere, öniimüzdeki mevsim 
başına kadar, maddesine göre, s~kiz ila 
on aylık bir devrede, hususi bir mua
mele yapılmasını amir muvakkat hü
kümler konulmuştur. 
Yukarıda yazılı esaslar dahilinde ni

zamnamelerde yapılan değişiklikler baş
vekalete arzolunmuştur. Bunların bir 
An evvel meriyete konulması için çalı
şılmaktadır. 

TURlZM 1ŞLER1M1Z 
- Bilyük Millet Meclisinde turizmin 

teşviki için tetkikatta bulunduğunuzu 
söylemiştiniz, bu hususta malumat verir 

••• ? 
mısınız. 

- Memleketimiz turizmin inkişafı 

bakımından büyük imkanlar vadeden 
bir memlekettir. Coğrafi vaziyeti, tabii 
güzellikleri ve iklimin çeşitliliği, tarihi 
servetlerinin ehemmiyeti ve tenevvüü 
itibariyle adeta imtiyazlı bir vaziyette
dir. 

Bu servet kaynakları tam manasiy1e 
istismar edilebildiği gün, turizm, halkı
mızın refahına ve dolayısiyle milli eko
nomim.ize milessir bir şekilde hizmet 
edebilecek ve Türkiyenin turizm geliri, 
ihracatının yanında mühim bir mevki 
tutacaktır. 

Bu gayeye varabilmek için bir çok 
tedbirler almağa ihtiyaç vardır. Tabiat 
ve tarih servetlerimiz turizm bakımın
dan işlenmemi§tir. Henüz kurulmamış 
olan bir sanayi şubesinin ham maddesi
ne ise, bu servetleri nişlenınemiş, mo
dem tesisat ve teçhizatla tamamlanma
mış hali de öyledir. Bunları istismar ede
bilmek için tıpkı sanayide olduğu gibi, 
milli sermayenin bu sahaya akması, teş
vik ve himaye görmesi, turizm faaliyet
lerinin planlaştırılmnsı ve organize edil
mesi, turizm ile doğrudan doğruya veya 
bilvasıta alakadar milli faaliyet ve siya
setlerin hemahenk bir tarzda yürütül
mesi, mevcut kanunlann turizm bakı
mından ihtiyaca uydurulması, icap eden 
yeni mevzuatın tedvini ve nihayet bü
tün bu hazırlıklardan sonra bilgili ve sis
tematik bir propaganda yapılması icap 
eder. 

Ilk adım olmak Uz.ere bir cTurizmi 
teşvik kanunu> projesi hazırlamaktayız. 
Bu kanun turizm mıntakalarının, ikamet 
ve kür istasyonlarının tayin ve tesbiti
ni, bunların idare tarzlarını, merkezi bir 
mürakabe ve koordinasyona ait hüküm
leri, turizm mınfokalarında otel, pansi
yon, gazino, lokanta, kaplıca, plaj, eğ-

lence yerleri gibi turistik endüstrinin 
istifade edebileceği muafiyet ve hima
yeleri, bir otel kredisi müessesesinin ku
rulmasına matuf hazırlık tedbirlerini ih
tiva edecektir. 

Hususi turizm teşebbüslerine bahşe
dilecek himayeden, yalnız turizme elve
rişli görülecek şehirlerde ve turizm is
tasyonlarında bulunan ve aynı zamanda 
matl<lp teknik evsafı haiz olan veya ih
raz etmek istiyen müesseseler derece 
derece istifade edeceklerdir. Tesbit edi
lecek evsafı haiz. olmak üzere turizm 
mıntakalarında yeniden kurulacak mü
esseseler -ki k~nun asıl bunları istihdaf 
etmektedir- bu himayenin azamisinden 
faydalanacaklardır. Binnetice emlak 
yaptırmak suretiyle irat sahibi olmak 
istiyenler için en karlı irat menbaı otel
ler ve emsali müesseseler olacaktır. 

Bu hinıayeye mukabil turistik işlet

meler bir takım mükellefiyetlere tabi 
tutulacaklardır. Kanundan istifade eden 
müesseselerin fiatleri , bilhassa otel ve 
pansiyon fiatleri tesbit ve mürakabe 
edilecektir. 

Z1RAATÇ1LERE AÇILAN KREDI 
UCUZLATILIYOR 

Zirai kredinin ucuzlatılması için bazı 
tetkikatın y:ıpıldığıru işitmekteyiz. Bir 
neticeye vasıl oldunuz mu? 

- 1939 senesi bütçe müzakereleri sı
rasında Büyük Millet Meclisinde zirai 
kredilerin açılmasındaki formaliteleri 
azaltmak krediyi genişletmek ve müm
kün olduğu kadar ucuzlatmak için tet
kikatta bulunuyoruz demiştim. Bu tet
kikatın krediyi ucuzlatmağa taall\ik 
eden kısmı neticelenmiş ve bir karara 
bağlanmıştır. Bu karara göre, Ziraat 
Banka!:ının Kredi ve Satış Kooperatif
lerine yüzde 7 ,5 faizle açmakta olduğu 
kısa vadeli kredilerden istihsale taalluk 
eden ve takriben on iki milyon liraya 
baliğ olan kısmının faizleri yüzde 5,25 
haddine indirildiği gibi; Bankanın müs
tahsile doğrudan doğruya açtığı ve va
deleri beş seneye kadar yükselen orta 
vadeli kredilerle vadeleri beş seneden 
fazla olan uzun vadeli kredilerin faizi 
de yüzde 8,5 dan yüzde 6 ya tenzil edil
mis bulunmaktadır. 

Bu kararın memleketimizin zirai is
tihsal hayatında son derece mühim bir 
tesiri olacaktır. Bir taraftan kooperatif
ler takviye edilmiş ve kooperatif hare
ket ve faaliyeti müstahsil nazarında ik
tıE.ctden daha cazip gelmi§ olacak; diğer 
taraftan Ziraat Bankasınca resen müs
tahsile açılacak orta vadeli kredilerle, 
zUrraın zirai filetler, her türlü iş ve çift 
hayvanları tedariki gibi işletmenin de
mirbaşını teşkil eyliyen vasıtalarla tec
hizine daha !azla imkan bulunacak ve 
uzun vadeli kredilerle Bankanın Ziraat 
vekaletinin zirai ısH:hat programiyle 
ahenkli bir surette memleketin müna
sip yerlerinde meyvalıklar yetiştirmek 
maksadiyle başlamış olduğu teşebbüsat 
ve faaliyeti de esaslı surette takviye edil
miş olacaktır. 

Zirat kredilerin ucuzlatılmasına dair 
ofon bu kararın tatbik şekli üzerinde de 
bazı tertibat, aynı zamanda, alınmış bu
lunmaktadır. Kredilerin behemehal is
tihsalde sarfolunrnalarının temini ve
kendilerine kredi açılacak şahıslara kre
dinin toptan verilmiyerek peyderpey 
ve istihsal için sarfolundukça tevzii ve 
bu cihetin krediyi açan merciler tarafın
dan sıkı bir surette kontrol edilmesi; 
zirai kredinin her nevine tatbik edil
melde olan usul ve merasimin mümkün 
olduğu kadar basitleştirilmesi; Ziraat 
Bankasının mali menabiini nazarı dik
kate alarak açılacak krediler için azamt 
hadler tayini bu meyanda zikrolunabi
lir. 

ZiRAi SIGORT A MESELESi 
- Zirai sigorta hakkında bir hazır

lığınız var mı? 
- Zira1 kredi mevzuu ele alınınca, 

zirai sigortaları, bilhassa hayvan sigor
tasını da birlikte yürütmek zaruridir. 
Bize komşu olan memleketlerin hemen 
cümlesinde zirai sigorta mevzuu hay 1i 
işlenmiş ve ilerletilmiştir. Ziraate tah
sis olunan sermayenin emniyeti için zi
rai sigorta esaslı şartlardan biridir. Zi
raat Bankası kanununda, bankanın si
gorta işleri ile ~esen veya i§tirak sure
tiyle i~tigal edebileceği tasrih kılındı
ğından mezkfir banka ile birlikte bu 
mevzuu da işlemeğe başladık ve tetki
katımızı da hayli ilerlettik. 

TAK.AS MUAMELELERİ TANZtM 
ED1LECEK Ml? 

- Son bir sual daha sormak istiyo
ruz. Büyük Millet Meclisinde bir suale 
verdiğiniz cevapta ithal ve tediye reji
mimizi anlatırken takas muamelelerinin 
tanzim edileceğinden bahsetmiştiniz. 

Hazırlığınızın ne safhada olduğuna dair 
bir kaç kelime söyler misiniz? 

- Çok mühim bir sual sordunuz. Bu
nun için geni§çe izahat vermek.isterim. 
Fakat bugün lafı uzattık. Bir iki gün 
sonra gelin etraflıca görUşeliın. 

Lo r d ki ini e 
150 kişi yaralandı 

Londra 5 (A.A) - Polis memurları, bombalan muhtevi paketlerin ".eyn 
zarfların gönderildiği dört vilayet merkezinden gelen postayı dün birer bırcr 
tetkik etmi§lcrdir. Bu suretle tetkike tAbi tutulan mektuplann sayısı 60,000 
ve paktelerin sayısı da 8.000 den fazla idi. 

Londra 5 (A.A) - Londranın merkez mahallesinde dün vukubulan ~ 
lakta yaralananların adedi 150 dir. Bunların bir çoğu ağır ise de ölenler yo 
ru. ti 

Itfaiye ve polis kıtaatı yolları temiz.lemeğe gece geç vakıta kadar faaliye : 
devam etmişlerdir. Maamafih infilak yerine mücavir sokaklardan geçrne 1 
henüz mümkün değildir. 200 den fazla ev ciddi hasara uğramıştır. Sant-Prlhl 
kilisesi evvelce zannedildiği gibi mühim hasara uğramamı§tır. Yalnız tn 
camlarından bir kaçı parçalanmıştır. 

Alman tazyıkı Bohcmya ve Morav-
yada günden güne artmaktadır 
Varşova 5 (Ö.R) - Kuryer Varşavski> tarafından bildirildiğine göre ~; 

hemya ve Moravya protektorasında Almanlar tazyiklerini artırınışlar ' 
Çek harita enstitüsü en kısa zamanda Polonyanın askeri haritalarını ~azt 
lamak emrini almıştır. Münakalat nazırı en kısa bir müddet içinde deınitY~ 
!arının seferberliği hakkında bir plan hazırlanmasını emretmiştir . .Alınan 
raf tarı teşekküllerin reislerine gönderilen bir çok tehdid mektupları sebe-
biyle Alman polisi bunları himaye için hususi tedbirler almıştır. la· 
Yakında Pragda ve diğer şehirlerde Çekoslovakyanın son tarihini halt ri· 

tan sokak isimleri deği~tirilecektir. Reisicümhur Mazarik, Beneş cadde e 
nin adları kaldırılacaktır. cSenvenislas> meydanı cAdolf Bitler> mey~aJll 
olacaktır. 

4 Ağustos 
büyük 

Yunanistanda 
kutlandı 

bayramı 
tezahürle 

Atina 5 (A.A) - Atina ve bütün Yunanistan 4 Ağustos bayramını beYC: 
can ve rejime bağlılık tezahürleriyle kutlamıştır. Bütün gün Atinanın j~. 
danları, caddeleri ve yolları Yunanistanın her tarafından gelen milli kıY :~ 
lerde halle kütleleriyle dolup taşmıştır. Memleketin her tarafından gelen 
yeteler önlerinde kendi muzikaları olduğu halde şehirde dolaşmışlardır·dll'· 

Öğleden sonra, bütün heyetler stadyumda Yunan dansları yapmışlar a1Jc 
Stadyumdaki 60,000 seyirciden başka civar tepelerden 200,000 kadar b -;c 
bu dansları seyretmiştir. En aşağı yarım milyon kişi de Zappion parkın1 

civar sokakları dolduruyordu. . t 
Başvekil Metaksassın stadyuma girişi bir çeyrek silren coşkun tezabUJ11 

ve alkışlarla karşılanmıştır. . atıl 
Şenlikler meydanlarda ve sokaklarda gece geç vak.itlere kadar de'I 

e~::·21,30 da matbuat müsteşarı Nikolidis radyoda söylediği bir nut~ 
4 Ağustos rejimini methetmiş ve bu rejimin göz kamaştırıcı başarılarını 
barüz ettirmiştir. 

Hollanda Veliahtı yine bir kız 
çocuğu dünyaya getirdi 

Amsterdam S (A.A) -Hollanda veliahdı Prenses Juliana bu 83~ 
saat birde kız çocuğu dü.nyaya getirmişti~.' Protok.ol mucibince atı~;e 
sı icabeden S l top vaktm geç olması munasebetıle bu sabah sekıı 
atılmıştır. . .. 

Bütün şehir ve köylerde bu doğumu kutlulamak için günlerce s1l 

recek şenlikl.er yapılacaktır. . . . . . u1' 
Lahey 5 (?, .~) -Veliahd pr:n.ses Ju~~ananın . ıkıncı bır kız ço~bi 

doğurması butun Holandada mıllı tezahurata vesıle olmuştur. Ecn .... 
devlet reislerinden ve hükümetlerinden tebrik telgrafları geliyor. J(u 
çük prensesin adı pazartesi günü belediyede kaydı yapılırken :ınalOJO 
olacaktır. 

Yugoslavyadan ltalyaya fazla 
miktarda odun gönderiliyormuş 
Roma 5 (A.A) - Bu seneki miktarı, daimi ltalyan - Yugosla~ 

mübadele komisyonu tarafından tesbit edilen iki memleket arasındalt1 

mübadelenin yüzde elli nisbetinde arttığı temin edilmektedir. iki rne~: 
leket iktısadiyatının birbirini tamamlaması iki memleket arasında 1 

münasebetlerin iyi olması ve Avuaturyadan yaptığı odun ithal3tı11! 
azaltan ltalyanın Yugoslavyadan fazla miktarda odun ithal edilrnef: 
iki memleket arasındaki mübadelenin artmasına sebep olmuştur. yo 
goslavyadan eskisi gibi ltalyaya hububat ve hayvan ihracatı yapı1Pl~1 

bu mübadelenin daha ziyade artmasını temin edecektir. Mezkur koPl1~ 
yon tarafından Romada ve Belgradda birer ltalyan - Yugoslav ti~e. 
odası ihdası yakında iki memleket arasındaki bu iktısadi iş birlisit>' 
aağlamlaştıracakbr. 

Çinliler Nankin üzerine 
doğru yürüyorlar 

.,J, 
Çunkin, 5 (Ö.R) - Bu sabah erken- de yapılan taarruz ne~ticesinde ~~~ 

den şehir yeniden bombardıman edil- Nankin hattı uzunlugunda uıtuı-
miştir. yeniden sekteye uğramıştır. ~ 

Bu haftanın dördünc\1 bombardıma- Hong - Kong, 5 (A.A) - CJle • 
mdır .. Sıra sıra evler harap olmuştur ... ajansı bildiriyor : arıf'4" 
Kurbanların mikdarı çoktur. Bir bomba • Şangbay ve Nankin nuntakal ~ 
Belçika elçiliği yakının~ düşerek elçilik düşman kuvvetlerin~ ~ir .. kerte~ 
binasında hasaratı mucıp olmuştur. meydan okuyan eski htikümet ıı1 ~ 

civarındaki Çin kıtaları süratle btl 
Hong - Kong, 5 (A.A) - Chekiai re doğru ilerlemektedirler. tf' 

ajansı bildiriyor : Çin kıtaları Nankinin garbtnde ~ 
Şanghaydan alman haberlere göre Çin nubundaki Japon ileri karak0 

k:ıtaları tarafından Nankin istikametin- şinıdiden taarruz etmişlerdir. __.--/ 

Urla ta haf fuz1ıanesinden: 
Yerli te1bin sömikok kömürü ahnacak: tol1 
Tahaffuzhane kaloriferi ve aair ihtiyacı için açık ekıiltme ile 50 

yerli sömikok kömürü alınacaktır. 
Muvakkat teminat 102 lira 12,5 kuruftur. · ffıJ1' 
Açik eksiltme 10. 8. 39 pertembe günü aaat 11 de Urla taba ·,ti

haneıindeki buıuıi komisyonda yapılacaktır. Şartnameyi gömıek ı 
yenlerin mezkiir komisyona müracaat etmeleri ilin olunur. 

25, 29, 2, 6 2642 (1537~ 

Urla T ahaf fuzhanesinden: ,_,, 
Tahaffuzhane elektrik tesisatı için muhammen bedeli 841 lir• ~ ,r 

6 ton makine yağı ile 1 ton mobiloyl A. ve 8. Urla tahaffuzhan_~~\lı .. 
bn alma komisyonunca 10. 8. 39 perıembe günü saat 11 de a~ 
siltme ile alınacaktır. O .,, .. 

isteklilerin muvakkat teminatı olan 63 lira 50 kuruıla ve 24~ gaf"' 
yılı kanunun 2 inci, 3 üncü m~ddelerindeki vesaikle tartnameY1 
mek için her gün Urla tahaffuzhıınesine mürncaatlnn ilan olunur. 

25, 29, 2, 6 2641 (1538) 



GAYRI MENKUL MALLA
RIN AÇIK ARTIRMA iLANI: 

Lu
lZMtR 2 nci iCRA MEMUR
CUNDAN: 

Bir borcun temini iıtif ası için 
raraya çevrilmesine karar veri
en İzmir karşıyaka donanmacı 
~ahallesinin fethiye sokağında 

1 O numaralı ve 455 buçuk metre 
murabbaı üzerine inşa edilen ve 
~Punun 17 parsel 54 ada 1877 
11;uliiiünde kayıtlı ve vaziyet ea
llaıında 4000 lira kıymet takdir 
0,lunan evin 144 hissede 11 hiaae-
11 açık artırma suretiyle 11-9-939 
~ihine rastlıyan pazar ertesi gü
~u ıaat 15 de İzmir ikinci icra da
~•inde ıatılacaktır. Artırmada 
~11netin muhamminesinin % 7S 
lliahetini bulmadığı takdirde artır
:- 15 &'iin temdit edilerek 26-9-
39 &alı günü aynı saatte ıatıla-

ct.ktır. IZMIR SULH HUKUK HA-
~ - ltbu gayri menkul hi11e- KtMLtölNDEN: 939-2445 

aittin aabtına dair olan arbrma Davacı izmirde Mehmet Sabri 
"1'tnameıi 28-8-939 tarihinden vekili avukat Emin tarafından 
•tibaren icra daireıinin muayyen müddeialeyh lzmirde Maltızlar-
11llına.raamda her keıin görebilme- da 1-6 numarada furuncu Veysel 
~İçin açıktır. llinda yazılı olan· ve kardeti Nuri aleyhine açılan 
ltdan fazla maliimat almak isti- alacak davasından dolayı, müd-
)enler itbu tartname ve 939-8916 müddeaaleyhler namına çıkarılan 
doıya numarasiyle memuriyetimi- davetiye varakaları müddea
te nıüracaat etmelidir. aleyhlerin elyevm mezkUr yeri 

2 - Artırmaya İftirak için yu· terk ettikleri ve nerede bulunduk
~~da yazılı kıymetin % 7 buçuk ları malum olmadığı cihetle bili. 
lliıhetinde pey ve ya milli bir tebliğ iade edilmesi üzerine polia
~anın teminat mektubu tevdi çe yaptırılan tahkikat neticeıin
tdilecektir. 1.1.K. 124 de ikametleri meçhul bulunduğµ 
d 3 - ipotek ıalıibi alacaklılarla anlatılmıt olduğundan ilanen teb-
İier alakadarların ve irtifak lig at icrasına karar veril mit ve 
~kı sahiplerinin gayri menkul muhakeme 28-8-939 tarihine ta-
. erindeki haklannı husuıiyle fa- lik edilmittir. Muhakemenin mu-' 
'l •e masrafa dahil olan iddiaları- allak bulunduğu tarihte izmir 
Ilı itbu ilin tarihinden itibaren ıulh hukuk mahkemesinde bizzat 
~ lrÜn içinde evrakı müsbiteleri veya bir vekil bulundurmaları ilan 
ile birlikte memuriyetimize bil- olunur. 2859 (1267) 
dirrneleri icap eder. Akıi halde .-----lim-IB!l-mJ•fl'fZZJ 
~akları tapu sicili ile sabit olma- Kiralık daire ve 
~ aabf bedelinin paylatma-
"ndan hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artırma
)- İftirak edenler, artırma tartna· 
~•ini okumut ve lüzumlu malu
~t almıt ve bunları tamamen ka· 
"Ul etmit ad ve itibar olunur. 

5 - Tayin edilen zamanda 
taJri menkul üç defa bağırıldık
~n ıonra en çok artırana ihale 
~İlir. Ancak arbrma bedeli mu
~men kıymetin % 75 fİ bul
~ -n: sabf iatiyenin alacağına 
tiichanı olan diğer alacaklılar bu
~ ta bedel. bunların o gayri 

" magaza 
Resmi, hususi daire veya tir

ketler, doktor, avukat, tüccar, 
komiıyoncu yazıhanesi olabi
lecek Gazi bulvarında ziraat 
banka!ı ittisalinde 18 sayılı 
Demirelli hanının üst katı eh
ven fiyatla kiraya verilecek
tir. 
la ti yenlerin: 
Doktor Hulôai caddesinde .. 
42 numarada dit dok'toruna 
müracaatları. 

ttlenJruI ile temin edilmit alacak- CZ2%2:Z~~:?=~l2!lia:27.2!1Dt-.:l 
latının mecmuundan fazlaya çık· 1 aA n 
~~aa en çok artıranın teahhüdü 
~i kalmak üzere arhrma lS 
tGı:ı daha temdit ve ıs inci günü Halkapınarda kain 

öbreklerden idrar torbasına dar yollar· 
daki hastalıkların mikro tarını temizlemek 

için HELMO LO kullanınız.-

•• 

Böbre erin çalışmak kudretini arttırır. Ka· 
dın, erkek idrar zorl klarını, eski ve yeni 
belsoğ uğunu, mesane iltihabını, bel ağrısı· 
nı, sık sık ı rar bozmak ve bozar en yanmak 

allerin· giderir. Bol idrar temin eder .. idrar· 
da kumların ve mesanede taşların teşekkülü· 
ne mani olur-
DİKKAT: HELMOBLO idrarınızı temizliyerek 
mavileştirir .. 

Sıhhat vekaletinin 14/7/932 tarih ve 2/27 numaralı nıhsntını hllizdir 
HER ECZANEDE BULUNUR ... 

lzmir Defterdarlığından: 
Satlf D. 
No. 

Muhammen B. 
Lira K. 

214 2 inci Tepecik M. Zeytinlik 2 inci ıimdi 1176 
No. lu sokakta 59,62 M. M. 17 taj No. lu nrsa. 5 96 

215 2 inci Tepecik M. Zeytinlik 5 inci timdi 1165 
No. lu sokak 37/1 taj No. lu 63,60 M. M. arsa. 6 36 

216 2 inci Tepecik M. Beıaret §İmdi 1160 No. lu so-
kakta 162 taj No. lu 43,56 metre murabbaı arsa. 1 7 42 

217 2 inci Tepecik M. Beşaret 1144 No. lu sokakta 
38 taj No. lu 60,30 metre murabbaı arsa. 30 15 

218 2 inci Tepecik M. 8efaret 1144 No. sokak 20/1 
taj No. lu 57,23 metre murabbaı arsa. · 34 34 

219 2 inci Tepecik M. Beıaret 1160 No. sokakta 64 
taj No. lu 34,65 metre murabbaı arsa. 13 86 

220 2 inci Tepecik Zeytinlik ikinci 117 4 No. aokakata 
15 taj No. lu 103,02 M. M. arsa. 20 60 

221 2 inci Tepecik zeytinlik 2 inci 1172 No. sokakta 
7-7 /1 taj No. lu 155,56 M. M. arsa. 31 11 

222 2 inci Tepecik M. Zeytinlik 1172 No. lu sokakta 
11 taj No. lu 78,27 M. M. arsa. 17 65 

223 2 inci Tepecik M. Zeytinlik 1 inci 1176 No. lu 
sokak 62 taj No. lu 47,52 M. M. arsa. 4 7S 

224 2 inci Tepecik M. Renvet 1160 No. lu sokakta 
69 taj No. lu 98,28 M. M. arsa. 39 31 

225 Karantina köprü Mısırlı cad. 1737 ada 38 panel 
sayıb 307/1 taj No. lu 105 M. M. arsa. 26 25 

226 1 inci Tepecik 1217 No. sokak 18/3 taj No. lu 
49,50 M. M. arsa. 

227 1 inci Tepecik 1212 No. sokak 37 eski 117 taj 
No. lu 151,04 M. M. arsa. 75 52 

228 1 inci Tenecik M. Yapraklı yeni 1235 No. so-
kakta 5 No. tajlı 26,10 M. M. arsa. 13 05 

229 2 inci Tepecik zeytinlik 4 üncü yeni 1164 No. lu 
sokakta 8 tai No. lu 185 M. M. ana. 23 12 

230 2 inci Tepecik M. Zeytin 1 inci yeni 1175 No. lu 
sokakta 42 tai No. lu 108.54 M. M. arsa. 24 42 

231 K. Yaka cıki Rahmibey yeni lsmcb>ft§a cad. 1743 
No. lu sokakta 22 No. tajlı kirgir Ev. 4000 00 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri 2. 8. 939 tarihinden itibaren 
16 ~ün müddetle açJk arttırma uıulile müzayedeye konulmuştur. 

Şark Sanayi kumpanyası T. A. 
şirketinden: 
Şark sanayi kumpanyası T. A şirketi heyeti umumiyesinin sureti 

fevkaladede 22 Ağustos 1939 tarihine müsadif aalı günü &aat on beşte 
lzmirde Şehitlerde fabrika dahilindeki §irket merkez binasında top
lanması mukarrer olduğundan hissedaranm B§ağıda yazılı huıuıatm 
müzakeresinde hazır bulunmak üzere içtimadan laakal bq gün evvel 
hamil oldukları hisse senetlerini §İrket müdüriyetine irae veyahut bir 
bankaya tevdi ile istihsal edecekleri vesikayı ibraz ederek duhuliye 
varakası almaları rica olunur. 

RUZNAMEIMOZAKERAT: 

1 - Sermayenin tezyidi, 

2 - Sermayenin tezyidine dair karar verildiği takdirde esas muka· 
velenamenin 5 inci maddesile 35 inci maddesinin ikinci fıkrasının aıa
ğıda yazılı §ekilde tadili. 

5 inci maddenin eski şekli: 5 inci maddenin yeni ıekli: 

Madde S - Şirketin sermayesi Madde S - Şirketin sermayesi 
beheri 25 lira kıymetinde yirmi bin beheri elli lira kıymetinde yirmi bin 
hi11eye münkasim beıyüz bin Türk hisseye münkuem bir milyon Türk 
lirasıdır. lirasıchr. 

Heyeti umumiyenin i§bu aerma- Heyeti umumiyenin işbu serma-
yeyi bir miıli tezyit etmeğe alihi- yeyi bir misti tezvit etme~e salfthiveti 
veli olacağı gibi tenkis de edebilir. olacağı gı°bi tenkis de edebilir. Tez
T ezyit sennayeye karar verildiği za- vit sermayeye karar verildiITT zaman 
man Hükümete malumat verilecek· hükümete malumat verilecelrtir. 
tir. Sermayenin bir mislinden fazla Sermayenin bir mislinden fazla tez
tezvidi evvel emirde hükümetin mu- vidi evvel emirde hükümetin muva
vafakatinin istihsaline mütevakkıf- fakatinin istihsaline mütevakkıftır. 
tır. Şirketin ihraç edecei?i hisıe se- Şirketin ihrac edecffi hisse seııedati
nedahnm nümuneleri kablelihraç li- nın nümuneleri kab1elihraç liecelit
ecelittudik Ticaret vekiJetine tevdi tasdik Ticaret vekaletine tevdi edile-
edilecektir. cektir. 

Şirketin tezyit aennayeaine karar Sirketin tezyid ~ermayesine karar 
verilmek icin (26) ve (30) uncu verifmek icin (26) ve (:lO) uncu 
madde1er hükmüne tevfik hareket maddeler hükmüne tevfik hareket 
olunacaktır. olunacaktır. 

Sermayenin tezyidi halinde çıka- Sermavenin tezvidi halinde c1ka-
nlacak hisse senedahnm ,eraiti Mec- nlacak hisse ıerıf':dahnın ~e1'1'1ti Mec
Jisi idare tarafından tavin edilecektir. 1;~i idare taraf•ndnn t&vin ecJ;1ecektir. 
Yeniden ihnç edilecek i$bu hisse se- Y e1'1iden lı.-..c e<Ji1,. .. ek j,,ı,,, hisse se
neclatına Meclisi Umumi bazı imti- ' nedatına Mecliıı1 Umumi bazı imti
vazat ve menafii temin ve ita edebi- vıtZat ve menafii temin ve ita ede
lir. Şirketin sermayesi semıavei şir- h;J.ir. SiTlcP.tin semıaveai sennavei şir
ket olabilecek her türlü nukud ve ket oll!hi1ecek heT türlü nulrud ve 
emval ile tezyit edilecektir. Kıymeti emval ile tezyit ~ilebiHr. Kıymeti 
itibariyesirıden daha qağı kıvmette ;Hbariyesin<fen daha asam kt~ette 
hisse aenedab ihracı caiz değildir. hisse aenedab ihracı caiz değildir. 

35 inci maddenin 2 inci fıkrasının 
eski §ekli: 

35 inei m ddenin 2 inci fıkruinin 
yeni şekli: 

2 - Hisse senedatmin tedive edil- 2 - J.l;cse senedatıntn beherine 
miş veya ~erive verilmemis m;t:ıe.n- senevi 1 ?t; kunı!l 1temew; ff'!tT!İn et
na senevi vüzde beı. temettii temin rn,.1< icin 1A""" getf'Tl :mebJai!. m~te
etmek idn f"vm gele., rne faö. l'J"Ü- baki miktar bervechizir tevzi olu
tehaki miktar berveçhiati tevzi olu- nur. 
nur. 22, 6 (1526) 

'tnı saatta yapılacak artırmada Pamuk Mensucatı 
~deli ıabt istiyenin alacağına 
t'tıclıanı olan diğer alacaklıların Fabrikamızın iplikhane daire
a tayri menkul ile temin edilmit sinde çalıtmak üzere 16-20 yaf 
~cakları mecmuundan fazla ya arasında kız i'çilere ihtiyacımız 
Çtkrnak şartiyle en çok artırana vardır. 

ihaleleri 17. 8. 939 tarihinde perşembe günü saat 15 de milli emlak 
müdürlü~ünde yapılacaktır. Taliolerin muhammen bedelleri üzerin- Jzmir İncir Ve ÜzÜm farım sallŞ 
den yüzde 7,5 depozito akçesi yatırarak yevmi mezkfuda Mi11i Em1ak 
müdürlüğünde toplanacak satı§ komisyonuna müracaatları ilan olu- kooperatılleri birliğinden: 
nur. 2772 (1623) o 

ilıale edilir. Böyle bir bedel elde istekli olanların nüfus cüzdan
edilmezse ihale yapılamaz ve sa- ları ve iki kıta fotograflariyle fab-

--------------

1 

züm kutularını çakmak eksiltmesi 

f:tt talebi düter. rikaya müracaatları. 
lzmir Vakıflar müdürlüğünden: 

6 - Gayri menkul kendisine lzmir pamuk mensucab T.A.Ş. 
~le olunan kimse, derhal veya 
"etilen mühlet içinde parayı Ter- nunun 133 üncü maddesi tatbik 
~e~ae hakkında icra iflas kanu- olunacaaı Han l"111n11r. 

Vakıflar idU'Cli tahaildan Riza Çalanga ait reımi mührünü 1. 8. 39 
tarihinde zayi ettiği bilmüracaa beyan olunduğundan tarihi mezkôr
dan itibaren hükmü kalmamq olduğu ilan olunur. 

'b! - - - ::a: ---- _ :z:s 
2857 (1626) 

&L!! -

' Eczacıbaşı 
Tabii Çiçek Kolonyaları 

J .t; Muhtelif Koku da Birer Şaheserdir 

• 

ALTIN DAHi.ASi S f YA. H L A. f, E 
BAHAR LEYLAK 
DALYA KREPJORJEr 
R E VE DO R MUHA.BBEr ÇİÇEGİ 
SENİN ICiN YASEMİN 
UNUrMAB.EHİ MAHULYA 
BEŞ Ç i ÇEK NERGİS NUAR 
FUL 

1 - Birliğimizin üzüm ihracah için muktezi kutuların çakma ek
ıiltmesi 1 O. 8. 39 pef§embe günü saat 10,30 da birinci kordonda it 
hanında birliğimiz merkezinde yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi birliğimiz muhasebe servisinde görülebilir. 
3 - Muvakkat teminat 500 liradır. 

= 4, 6 2828 (1611) 
t u sa:u cu_ 

.t .. • • •' . . 4. . • .. . ii'. 

Enteresandır, dikkat ediyoruz, Memleketimizin muhtelif ehirleri S. FERİT Eczacıbnşı tabii çiçek koku1anndan ba7.11arma ısrarla bir tercih gösterl1orlar .. Mesell İstanbul ALTIN DAMLASI ve YASEMİNİ 
J\ııknralıJar DALYA ve KREP JORJETI hepsinin üstünde tutuyorlar. BAHAR a1emşünıul olacak.. Onun tiryakilerine her yerde rastlıyomz.. 

ısrnrla tercih ederken 

km.ir, Ankara, İstanbul, Bursa, Adana. Antalya, memleketimizin her bucağı •BAHAR başlı başına bir ôlemdir, onu beğCDlllemek mevzuultahb olama• diyorlar-

Tabii çiçek kokuları şimdi de 
Bu 

• 

Eczacı başı 
en lüks şişelerde kutulu ambalajlarda piyasaya çıktı 
işte de önayak olduk 

·v.~ • . • .• ' . • . ,; ; "'' .. . ~. . • • ": ! • 



:·········································· ························································································································································~ 

Ben Erkek istiyorum .. . 
Siz dişi göndermİ§Iİniz. 

. . . . . 

Alo: Ben size (Hilal Eczanesine) gidiniz, Kemal K. Aktaşm 
Zümrüt damlası kolonyasının erkeğinden bir şişe alınız demiştim siz 
bana dişi kolonya getirmişsiniz. Evet Baharçiçeği de o)sun, Ken1al 

Aktaşın Gönlü de ••• güzeldir, bir şişe de Gönül kolonyası isterim •. 
..............................................................••..•...•............................................................ .... ......................................................... . 

iZMIR BELEDiYESiNDEN: arsasının satışı bat katiplikteki 
Karşıyakada çocuk yuvasında şartnamesi veçhile açık artırma-ı 

,1aptırılacak kanalizasyon bat ki- ya konulmuştur. Muhammen hc
tiplikteki keşif ve şartnamesi veç· deli 127 lira 50 kurut olup ihalesi 
hile açık eksiltmeye konulmuştur. 14. 8. 39 pazartesi günü saat ~6 da 
Muhammen bedeli 672 lira 3 ku- dır. iştirak edecekler on hralık 
ruş olup ihalesi 9-8-39 çarşamba teminatını öğleden sonra kapalı 
günü saat 16 dadn·. iştirak ede- bulunmasına binaen öğleden ev
cekler 51 liralık teminabnı öğle- vel iş bankasına yatırarak nıak
den sonra kapalı bulunmasına bi- buzu ile encümene gelirler. 
naen öğleden evvel iş bankasına 28-4-7-11 2708 (1564) 
yatırarak makbuzu ile encümene itfaiye, is, hasta, cenaze ve tanzi-
celirler. fat otomobillerinin senelik ihtiya-

25-29-4-7 2651 (1540) cı olan 1900 teneke dökme henzi-
Garaj Santrala yaptırılacak depo nin satın ~lınma~ı başkatipl:kteki 

L-- "h d' l'kt ki k ·f rtn tartnamesı veç.hıle açık eksıltme
~ ?1u e~ ıs ı e .eşı ve k r ve konulmustur.Muhammen bede
mesı veçhıle açık eksıltme~e onu.- li 4940 lira• olup ihalesi 18-8-939 
muştur. Muhammen bedeli 2500 lı- .. .. t 16 d d r •~t·ırak . . cuma gunu saa a ı . 11T 

ra 1 O lrnruş olup ıhalesı 11 · 8. 39 d cekler 370 lira 50 kurusluk te-
.. .. t 16 d d 1 f k e e ' cuma gunu saa. a ·~· Ş •• !."a .. minatı öğleden sonra kapalı bu-

lnhisarlar umum müdürlüğün
den: 
1 - Parlayıcı ve patlayıcı maddeler nal< linde kullanılmak üzere 

münakasaya korunu§ olup 16/VI/1939 tarihinde ihale olunamıyan 
«1» adet saç tekne yeniden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Keşif bedeli «16,442,64» muvakkat teminatı «1233,19» lira
dır. 

3 - Eksiltme 7 /Vlll/939 Pazarte i günü saat 16,30 da Kabataşta 
levazım ve mübayaat şubesindeki al m komisvonunda yap lacaktır. 

4 - Ş rtname, plan ve keşifnameler «82» kuruş mukabilinde An
kara ve İzmir b müdür ükleriy e lııt..ı bulda levazım ve mübayaat 
şubesi müdürJü~i veznesinden alınabi ir. 

5 - lstcldilerin, mühür ü teklif mektuplan kanuni vesaiJ.,.le % 7 ,5 
güvenme parası makbuz veya banka teminat mektubunu ihtiva ede
cek kapalı zarflıınn ihale san tinden bir gaat evveline, yan! « 15,30 za 
kad r» m"'zkfı .. komisyon ba§kanlığına. m k uz m 1\.ra ilinde verme-
leri l&zımd r. «5374» 23,29,2,6 2633 (1531) 

ok tor 

.... ·r'·· ı . •••• , ~. . • • l- ~ .. , ..... ~ .... r:- .. ,,,.._\"t,,:; :/.···". ·' 1 • lt-,-1~ :·t ~~y,,._ ...... ~-,.~~. . ........ ll't- .• '. -:...· . , 
, 

j DOKTOR 

Celal Yar~m 
İZMiR MEMLEKEr 

HAS'l' ANESi DAHİLİYE 
ti'J' AllA.SSISl 

Muayenehane : İkinci Beyler sokak 
No. 25 TELEFON : 3956 

e 

llYataklı vaS!onlar 
. ŞİRKETİ İZMİR ŞUBESİ 

li Devlet Hnvn Demir ve Denizyo11a· 
n biletleri ile bilfunum Avrupa ve 
Amerika hatları için izahat ve bilet 
\'erilir. 
ADRES : Birinci Kordon Ticaret 

odası nltındn No. 126 Tel : 3934 
Telg : SLEEPlNG 

rzT.LZf.Y.7ZZT.y<yra:iiizZ7' 

OPERATÖR 
DOKTOR 

Cevdet Mustafa 
Gönenden 

Memleket hastanesi Baş Tabibi 
ikinci beyler sokak fırın 

Doğum ve Cerrahi Kadın karşısı No. 25. Her gün öğle-
edecekler 188 lıralık temınatı o~le- Iunmasına binaen öğleden evvel 
den sonra kapalı bulunmasına bına- İş bankasına yatırarak makbuzu 
en öğleden evvel iş bankasına yatı- ile encümene rrelirler. 
rarak makbuzu ile encümene gelir- 2-6-11-16 2773 (1595) • • 

hastalıklan Operatörü den sonra saat ücten itiba· 
ren hasta kabul e-der. 

Her gUn hastalannı saat üçten son- Telefon No. 3125 ler. Belediye hududu dahilindeki 
27, 2, 6, 9 2687 (1555) her türlü binaların soka~a nazır 

1 - ltf aiye binasında yapıla- kapu ve pençere kanadlarından 
cak ilaveler ve tamirler haf mü- sokağa do wru açılanlardan tretu
bendislikteki keşif ve şartnamesi var seviyesinden itibaren iki met
vechile açık eksiltmeye konulmuş- re yükseklikten a ağı olanlarının 
tur. Muhammen bedeli 5069 lira ilan tarihinden itibaren nihay ... t; 
72 kuruş olup ihalesi 14-8-39 pa- bir ay İçinde, binanın iç kısm na 
zartesi günü saat 16 dadır. isti- açılır ekilde tadili ve bu müddet 
rak edeC'ekler öğleden sonra ka- zarfında bu tadilat1 vat>mıyan bi
palı bulunmasına binaen öğleden na sahiplerinden elli lira maktu 
evvel iş bankasına yatırarak mak- para cezası alınacaP,ı hakkında 
buzu ile encümene gelirler. tenbihnameye madde konmu tur. 

2 - 94 üncü adanın 127.50 Alaka.darlarca bilinmek üzere 
m ... abbaındaki 36 sayılı ilan olunur. 

ra Atatürk caddesi •Eski Birinci ' rzJ~~:a!;1:Z::;::ı::~~!:z.1~:7-mlr77-fl"' __. 
kordonıı 222 numaralı muayenehn- ----r.zz--n-z_c_l/._O._Z1_'7~--Z-Z7'--

1 

a ! 8 ve Zührev" 
Dla taıı lıl r ··ı a ~!Si 

Senelerden beri Çh'ici hamamı karşı-

LAR 
1 

sında bulunan muayenehanesini İkinci Yaz mevsiminin sonuna kadar cumar
kordon Hayat sokağı dirseğindeki 20G tcsi \'C pazardan maada her gün hasta· 

nesinde kabul eder. 
TELEFON: 2987 

CZ7H-Z7IL7J.7.ZZT./..z7272-yr-:'2ZZ..,..,,...,..zJ,.,.~..ZZJ 

Satılık sağlam 
bina 

snyılı eve nnk1ctmiştir. Janru eskisi gibi İKİ~Ct BEYLER so· J{llzım paşa caddesi üzerinde ve Gazi 
Her gün <.iğleden sonrn saat 1 den iti- kai;;'lnda 84 numaralı muaycnehancsin- bulvarına yüz metre mesafede eski Sc-

barcn hnstalnnnı kabul eder. de hbul eder. lfınik bankası binası satılıktır. Kemernl-
TEU~FON : 3458 Evi BİRİNCİ KORDON No. 272.. tmdrı Yavuz kitap evine mürncant.. -

OR 

Behçet Uz 
Çocufı hasıaıııııarı 

Mütahassuı 

Hnstnlarını her gün saat 11.30 dall 
1 c kadar Beyler sokai:rında Ahcn1' 
matbaası yanındaki hususi kıliniğitı 
de kabul eder .. 

o o 'eli o 

Vaktin nakit old ğun.u anlıyan 
• 
iŞ adamlarına müjde 

Devlet Hava yollarının 
Son sistem, konforlu tayyarelerile lzmir - Istanhul doğru sefer

leri 7 Ağustos 939 Pazartesi gününden itibaren başlıyacaktır 

Seyahat müddeti 1 saat 50 dakike1: 

Biletler ve maltimat ıcın 
' 

•• • 
mutemmım 

• • Birinci Kordonda 

Hanry Van Der Zee • 
acentesıne müracaat 

Telef on: 2007 - 2008 

, _ 1. : < ••• ~ .... ~..:';., ~ • ••• t:. r...~ .•· -... - . ...... ~. • • .. #o:'." . . ·• . . • 
- • ~ ~ ---- - •, • '-•.'.,. 'C • ·)l.t • • :,a • • • . · .... · .;.~ ~·~. . ~:· . ' . " ' ' . . ·--
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T. Bov\'en Rees Messageries Umdal Oli,·ier ve Fratelli Sperco Deutsche Le· 
ve şürekası Maritimes A=~:.~~- Şürekası Vapur Aeentası vante Linie 
CUHARD LİNE K U M P A N Y A S 1 BELLENfc LlNEs LTD. BIRIHCI KORDON REES ADRiA2'1CA S. A. Dl 

IJvEarooL VE GLASGOV HAm SPHİNX vapuru 23 ağustos tarihinde GERMANİA vapuru 26/27 temmuz BIHASI 2'EL. 2443 NAV1GA2'İOHE 
G. M. 8. R. HA.MBVRG 

~S~IA vapuru Ağustos b~yetinde gelerek. ayni gün Marsilyayn hareket ar.ısında beklenilmekte olup Rotterdam LONDRA. HULL HAT'l'I ADİCE (İhüyar1) vapuru 3 üa 6/8 ta- ATHEN vapuru 3 ağustosta beklenl-
ı.._:- 1:Jverpool ve Glasgovdan mal çı.- edecektir. Hamburg ve Anversa limanları için yük ~EL~mA VİAN vapuru 5 ~mmuzda rih1erinde beklenmekte olup Treniyen yor .. Anv~, Rotterdam, Bremen ft 

~ ve ayni zamanda SelAnfk ve THEOPHİLE GAUTİER vapuru 26 alacaktır. gelip yük çıkaracak ve aynı zamanda denizi limanlan il Marsil için yUk Hamburg limanlan için yUk alacaktır. 
l\l>stence için mal alacaktır. Ağustos tarihinde gelerek ayni giln İs- ATHİNAİ vapuru 3/5 ağustos ara- Hull için yük alacaktır. 1 ak h k ede ktir ya TAHLİYE : 

tanbul, Pire, Napoli ve Marsilyaya ha- sında beklenilmekte olup Rotterdam, ADJU'l'ANT vapuru 10 temmuzda ge- a ~~~ e(~. ece") · 
618 

L A R t S S A vapuru 6 ağustostan 
~k --'• tarihJa..I k ed ktir Hamb An limanla i · Uk lip Londra için yük alacakb.r tiyarı vapuru ta-

labııı vapurlann mu~t Ç& .. re et ece . • • . • urg ve versa n çın y LİVERPOOL aA.rrı rihinde saat 8 de gelerek saat 23 te Mi- bekleniyor. Hamburg, Bremcn ve An-
lıQ. eri ve navlwllan hakkında acenta Her tUrUl izahat ve malumat ı~an Bı· alacaktır. . dilli Selanik, Ded ağa İstanb 1 B _ versten mal çıkaracaktır. 

teahhat altına giremez. Daha fazla rinci Kordonda 156 numarada LAU· ANGHYRA vapuru 12/15 ağustos ALGERİAN vapuru 20 temmuzda Ll- 'V Köstene ç,hareke uedec: ARl\.IEMENT H. SCHULDT 
~t almak için T. Boven Rees ve Şr. RENT REBOUL ve ŞERbd vapur acen- arasında beklenilmekte olup Rotterdam v~rpooldan g~lip yük çık."U'acak ve ay- g.az, ama, ccye t • İRLAND va uru 28 temmuzda ~-
;;:: telefon numaruma mUracaat tasına müracaat edilmesi rica olunur. Hamburg ve Anversa limanları için :..zamanda Lıverpool içln yUk alacak- tir~ motörU 718 tarihinde saat 8 de leniyor. Anve! Rotterdam, Bremen ve 

rica olunur. TEL:ON: 2 3 7 5 • yUk alacakhr. gelerek 8/8 de saat 17 de Pire, Korfo, Hamhurg için yük alacaktır. 

T 
• BALKANJAlt ARASI t\ŞÇI HA~ l M A il KA Porto Edda, Brindizi, Valona, Draç, ARMEl\IENT DEPPE 

C Z• t B k HATTI · ~ Gravoza. Spalato, Zara, Fiyume, Tıieste ESPAGNE vapuru temmuz sonlan· . . ıraa an ası ZETSKA PLOV .... BA Makarnalar ve Venediğe hareket edecektir. na doğru bekleniyor. Anvers (Doğru) 
A. D. K

OTO&Ru CİTI'A Dİ BARİ motörü 10/8 tnrihinde için yük alacaktır. 
KUl'UIU$ tarihi: 1888 saat 8 de gelerek ayni gün saat 17 de İs-

Serınayesi : 100.000.000 Türk lirası- uLOVCENu tanbul, Pire, Napoli, Marsilya ve Ceno- DEN NORSKE MIDDEL-
Şabe ve ajan adedi: 262 Vapuru 12 Ağustos 939 cumartesi gü- vaya hareket edecektir. HAVSLINJE, O&LO 

Zir:ri ,.e ticari her nevi Banka muameleleri nil Köstenceden gelip 13 ağustos 1939 BRİONİ motörii 10/8 tarihinde saat BOSPHORUS vapuru SO ağustostan 
PARA BİRİKTİRENLERE 28.800 LtRA pazar günU saat 12 de: 13 te gelerek ayni gün saat 17 de Pat- 1 eyHUe kadar Diyep Dünkerk ve Nor-

...,~ a -.l·YE VERECEK Pire • Arnavutluk limanları • Kotor- mos, Leros, Knlimnos, İstanköy ve Ro- veç liınanları için yük alacaktır. 
&AftAJQ Dubrovnik - Split Venedik \'e Triesteyc 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az (50) hareket edecektir. dosa hareket edecek""tir. BALKİS vapuru 25 eylO.lden 28 eylQ-
litası Lulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pll\na göre ik- BRİONİ motörü 14/ 8 tarihinde saat le kadar Dieppe, Dünkek ve Norveç li-
tarnıye dağıtılacaktır: J! GLO EGYPTİAN 8 de gelerek 15/8 de snnt 17 de Pire, manlan için mal alacaktır. 

t Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira MAD. LİNE Korfo, Porto Edda, Brindizi, Valona, BOSPHORUS vapuru 25 ilk tet-
' ı 500 • 2.000 • PİRE MARSİLYA ve PİRE BI::YRtn' Draç, Gravoza, Spalnto, Zara, Fiywne, rindcn 28 ilk teşıine kadar Diyep Dün-
4 • 250 1.000 ı HAYFA • tSKENDERİYEYE hat Triyeste ve Venediğe hareket edecektir. kcrk ve Norveç için yük alacaktır. 

40 100 • 4.000 aCAfRO CİTY• LÜKS VAPURU ile ROYALE NEERLAlf 
10() , 50 ı 5.000 Marsilya iç:in Beyrut-Rayfa-isken- DAİSE KUMPANY AS! D. T. R. T. 
12() • 40 • 4.f>OO • hareket tarihleri deriye için hareket HERCULES . . TİSZA motörü 28 temmuzda bekleni-
180 tarihleri Sclanik sergisinin 937 ,.e 938 seııeleı-inin vapuru 7181939 tarihin- yor. Tuna limanlan için yük alacaktır. 

ı 20 • 3.200 • 28/7/939 5/81939 birincilik madalyalarım kazanmıştır de gelerek Rotterdam, Amsterdam ve KASSA töril 29 te uzd 1 
l>IJtKAT: Hesaplanndaki paralar bir sene içinde !>O liradan aşağı dUşml- ll/S/939 18181939 Hamburg limanları için yük alarak ha- kti Be mot, "-• d . mm p a gSalte &-

Yenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 20 fazlasiyle verilecektir. ek t ed kf ce r. yru JS.Ken enye ve ort 
g •. _, d 1"'' .. el•-!!.- 1 M 1 il . .h 24/8/939 1/9/939 ~ .... =. .. 1-mı----........ r e ece ır. limanlan iPin yük alacaktır. 

-.calar senede 4 ela, 1Ey'"'1 Bam aanun, art ve ımran tarı • Gerek "'apurlıırın muvasalat tarihleri, ~=> ,;:; j :2 . PYGMALİO!'ı vapuru 21/8/939 tari- KASSA :;otörU 12 ağustosta beklenl-

-etlnde çekilecektir. - a. gerek vapur isimleri ve navlunlan hak- • hınde gelerek Rottcrdam, Amsterclam ve yor. Tuna limanlan f • yUk alacaktır 
_.. kında ac~nta bir tPahhüt alb.na giremez. BRONZ Hamburg limanları için yük alarak ha· çın • 

B R l S T o L Daha fazla tafsfü L ..!malt için Birinci l'eket edecektir. SERViCE MARİTİHB 
Kordonda 152 numarada • UMDAL• SVENSKA 

08
..,, ... .,,., Ln..n.. ... , ROVMAfN 

umum! deniz A~ntalığı. Ltd. mUracaat ELYAFI IMPERMEABtLtzE OLDU- ~.1. wıu.n 

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

OSMAN/YA 
Sirkecide 
••••••••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi 
•• 

B. Omer Lütti Bengü 
d i r 44 Sene~ • t~beli idareıile bütün mü,terilerine kendisini 

eevdırmı,tır •••• 
L.... lteDerinde miu.fir kalanlar evlerindeki rahati bulurlar •. lıtanbulda 
11Ut6n Ege ve lzmirliler bu otelhrde buhqurlar ••• 

Hususiyetleri çok olan bu otellerin fiyatlan da ~bbet kabul etmf. 
~ek derecede ucuzdur •• ._ 

Devlet Hava yolları umum mü
diir)üğünden: 
liatlaruıuza iliveten 7 Ağustos 1939 j>azartesi gününden itibaren 
~ul - tzmir arumda ( dOiru) eeferler bqhyacaktır. 

Bilet fiyatlan 
Hava hatlan Gidit Gidit-Dönüt 

Lira K. Lira K. 

~ - İzmir (latanbul Ozerinden) 40 00 
~1- lzmir (Doğru hat) 20 00 

57 00 
28 50 

7 Ağuıtosdan itibaren hareket saatleri 
Ankaradan hareket lıtanbula muvasalat 

Saat Dakika Saat Dakika 

14 00 16 00 

lstanbuldan hareket Ankaraya muvasalat 
Saat Dakika Saat Dakika 

9 30 11 00 

Anbradan hareket Adanaya muvasalat 

,, OİTUZ vapuru 28 temmuza do-· edilmesi rica olunur. uUNDAN SERTL1C1Nt MUHAFAZA & .. 

Telefon : 4072 Müdilriyet EDEN YEGANE DtŞ FIRÇASIDffi BRAGELAND motöril 15/8 tarihinde bekleniyor. Köstence. Galas ve Tuna 11· 
Telefon : 3171 Acenta Her ecza ve tuhafiyecilerde bulunur. gelerek Rotterdam, Hamburg ve Skan· manian için yük alacakb.r • 

. , . .: . .. . . . ' ~· .. ·: 1 1 .ı. , :~ , ·. . • ,,· ..ı .... • • • • • ... /·~· 

Taze T emjz Ucuz Iliç 
Her Türlü Tuvalet Çeşitleri 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTURAK BUYük Salepçioğlu bam karşısında .. 

diııavya limanlan için yük alarak hare- DUROSTOR vapuru 4 ağustoSI 
ket edecektir. doğru bekleniyor. Kösten::e Kalas ve 
VİNGLAND motörU 21/8/939 tari- Tuna limanları için yUk alacaktır. 

hinde gelerek Rotterdn Hambu ve Vapurların hareket tarihleriyle nav· 
Skandinavya limanları ~in yük ~ l~lardaki değişikliklerden acenta me-
harekct edecektir. sulıyet kabul etmez. 

Daha fazla taCsiJAt için ATATÜRK 

7..EGLUGA POLSKA KUMPANYASI caddesi 148 No.da V. F. Henry Van Der 
Zee ve Şsı. Vupur acentalığına milraca-

LEV ANT motöril 25/8;939 tarihleri at edilmesi rica olunur. 
ne do~ beklenmekte olup Anvers. TELEFON: %007/2008 

Danz.ig ve Gdynia Hmanlan için yUk 
alarak hareket edecektir. gelerek Malta. Cenova ve Marsilya ll-

Roffanda AVastla'alya =c!:r.yilk ve yolcu alarak hare-

Rtıffı N o T. 
• ~PRİNGFONTEİN vapuru 30/9/939 t1Andald

0 

hareket tarihleri ile navlun-
, tarihinde •Avusturalya ve Yeni Zelan- 1 d ki d ğ" "kl'kl rd d la 

d li 1 · · '"k larak ar a e ışı ı e en o yı acenta-a mnn arı ıçın yu a hareket 
ed kf mız mesuliyet kabul etmez. Daha fazla 

" . ' '. ,;. : .. ' . ~ ; . ' . . . : . . ~ .: . . ,' . . : 

Siz de bu kremden şaşmayınız 

BALSAMIN 
Sahhat bakanlığının resmi ruhsatım 

haiz bir (en ve bilgi mahsulüdür. 
Bütün cihanda elli senedir d:Uma ÜS· 

tün ve e~b kalmqtır. 

Krem Balsamin 
Uzun bir tecrübe mahsulü olarak vil· 

<'Uda getirilmif yegane sıhhi krem
lerdir. 

Krem Balsamin 

KREMLERi 

SERViCE MA,Rl•I tafsilat için İKİNCİ KORDONDA FRA· 
.& ME TELl..1 SPERCO vapur acentasına mU-

Roıırnaln Kumı>anvası racaat edilmesi rica olunur. 
PELEŞ vapuru 1 EylO.l 939 tarihinde TELEFON : 2004/2005 

lzmir bölge san'at okulu direk
törlüğünden: 
Bölge sanat okullan ve Ankara inşaat usta okullarına alınacak pa

rasız yatılı talebe müsabaka imtihanına 21 Ağustos 939 tarihine raat
hyan pazartesi günü sabah saat 9 da okulumuzda başlanacaktır. 

istekliler 1 Ağustos 939 tarihinden itibaren her gün llbaylık orunu-
na hitaben yazılınıı bir dildc.çeye 

l -Tam devreli ilk okul diploması veyahut daha yüksek dereceli 
okul tasdikn~mesi 

2 - Nüfus ve aşı kağıdı 
3 - 4 adet vesikalık foto~rafiyi iliştirerek ve llbaylık knna1ı ile oku

lumuza müracaat edeceklerdir. 
Ücretli ve nihari girmek0 istiyenler müsabaka imtihanİna tabi değil

dirler. 
Ücret 3 taksitte 1 '.50 lira nihariler ücretsizdir. 
YB§ haddi 13 - 17 dir. Saat Dakika 

ıs 

Saat Dakika 

25 ıs 17 

Şöhretini söz ve şarlatanhkla değil, 

sıhhi evsafını Londra, Paris, Berlin, 
Nevy,,rk güzellik enstitillcrintlen yüz

-------------------------- lercc krem arasında birincilik nıükifa-
Adanadan hareket Ankaraya muvasalat tını kazanmK olmakla ispat e•-ı.,tir. 

28. 2, 6, 10 263'.5 (1558) 

Aliağa Çil tliği P. T. T. Şefliğin
den: Saat Dakika Saat Dakika ·-s ~ 

7 10 

btanbuldan hareket 
Saat Dakika 

16 20 

lzmirden hareket 
Saat Dakika 

7 10 

Ankaradan hareket 
~l\l Dakika 

15 00 

f .. .mirden hareket 
Saat Dakika 

--
9 00 

9 20 

lzmire muvasalat 
Saat Dakika 

18 10 

lstanbula muvasalit 
Saat ' Dakika 

9 00 

lzmire muvaaalit 
Saat Dakika 

17 45 

Ankaraya muvasalat 
Saat Dakika 

11 45 

f.' ~ı;t;f;iıat için: Meydan müdürlüklerile acentelere müracaat 
lr:le İ. (3326) 

28, 31, 3, 6 2682 (1557) 

Krem Balsam in 
Gündüz için yağsız, gece için yağlı ve 

halis acı badem ile yapılmış gündüz ve 
gece şekilleri vardır. 

KREM BALSAMİN; öteden beri taıwınuş husnsı vazo ve tüp şek.imde sab.hr. 
lNGİLİZ KANZUK ECZANESİ. BEYOOLU • İSTANBUL 

- ~ ..__. .- .-- - - - -~· - - - ·ı 
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Her kesin kullandığı ve beğendiği traş bıçağıdır 

lzmir Telefon müdürlüğünden: 
Askerliğini bitirmİ§ lise veya orta mektep mezunlarından memur 

alınacaktır. Taliplerin müdürlüğe müracaatları. 
4, 5, 6 2790 (1610) 

1 - Bedeli keıfi 934 lira 15 kurut olan idare binumın tamiri mev
cut kqifname ve tartmunesine tevfikan 21. 8. 39 tarihine müıadif 
pazartesi günü saat ı ı de ihalesi yapılmak üzere 6. 8. 39 tarihinden 
itibaren açık eksilbneye konulmuıtur. 

2 - Muvakkat teminot 70 lira 06 kunıttur. 
3 - Talipler kqifname ve prtnameyi görmek üzere teftiiimiz ile 

lzmir merkez müdürlüğüne müracaat edebilirler. 
4-Yukanda bildirilen gün ve saatte teminat makbuzlan ve yapi

lacak eksiltmede bizzat veya resmi vekilleri bulunduğu müessesenin 
vekiletnamesile ve 2490 sayılı kanunun tarifab dahilinde bu İ§e lü
zumlu belgelerle Aliağa nahiyesindeki komisyonda hazır bulunmalari 
ilin olunur. 

6, 11, 16, 20 2833 (1624) 

Devlet Demir yollarından: 
!"~atlı ist.asyon~na üç kilometı:e .mesafedeki Sirt köy tq ocağından 
ıstıhsal edilerek ıstasyonda teslimı ~ıle ve kapalı zarf usulile 13200 
M.3 balast satın almacaldır. Bu işin muhammen bedeli 23760 ve mu
vakkat teminatı 1782 liradır. Münakasa 22. 8. 39 salı günü saat 11 de 
Sirkecide 9 uncu işletme binasında A. E. komisyonu tarafından yapı· 
lacaktır. İsteklilerin teminat ve kanuni vesikalarını ihtiva edecek olan 
kapalı zarflannı ayni gün saat 1 O a kadar komisyona vermeleri lazım. 
dır. Şartnameler parasız olarak komisyondan verilmektedir. 

6, 8, 10, 12 2817 (1625) 



SAHlnıe 2 

Tehlike yine mi başgöster· 
Almanların yaptıkları askeri manevralar etrafta kuşkular uyandırdı 

bulunmaktadır Bizzat Alman halkı büyük bir endişe 

Polonyanınsonverdiğinota· Uzak Şar ta son vaziyet 
Danzig senatosu bu notaya müsait 

bir cevap vermeğe mecbur mu kaldı? 
lngiltere icap ederse Japon sularına 

bir harp filosu gönderecektir 
ğe karar vcnnişlerdir. Lord Halifaks fo
raynofis ile telefonla temas halinde ka
larak muntazamen raporlarını alacak
tır .. 

Paris 5 (Ö.R) - Son saatte gelCn, fa
kat henüz resmen 'teeyyüd etmemiş olan 
bir habere göre, Danzig senatosu Po
lonyanın son derece enerjik notasını al
dıktan sonra Polonya gümrük memur
larına karşı boykotajı terketmeği kabul 
etmi§tir. 

Londra 5 (Ö.R) - Polonyanın Dan
zig fevkalade komiseri dün akşam hükü
metine Polonya gümrük müfettişleri me
selesi hakkında bir nota vermişti. Ser
best şehir senatosu bunların salahiyeti
ni münakEl§a mevzuu yapmak istiyordu. 
Varşova bunu kabul edemezdi. Zira 
muahedeler mucibince serbest şehir 
üzerindeki haklarının bu biricik nişa
nesini feda etmiş olurdu. Bu sebeple 

. . . gUmrük müfettişlerinin haklarına riayet 
Alman ordulan erkdnıharbıye Teısı d'l . . ·r 1 ri · if hi 

1 
e ı mesını ve vazı e e nın asına ç 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE.- bir engel çıkarılmamasını istemiştir. Dil-
lerde silah altına alınan erkekler yerme b ki Prii ·1 D · d assa şar sya ı e anzıg arasın a-
kadınl~n ikam~i, bilhassa kahve, .. 1'.: ki hudutta Polonya gümrük müfettişle
kanta, büyük magazalar, posta ve hükü- rinin vazifelerini serbestçe ifa etmeleri 
met dairelerinde bu hale tesadüf edil- onlara harp malzemesi nakliyatına ne
mesi Alınan halkına endişe vermekte- zaret imkanını verir. 
dir .. Diğer taraftan gazetelerin devamlı Danzig şehri ile Almanya arasında bir 
neşriyaU da geçen sene eyl(ll ayında ol- gümrük ittihadından bahsedilm.İ§tir. 
duğu gibi, fikirleri bir askeri hareket Şimdiye kadar tehdid sadece senato re
ihtimaline hazırlamağa matuftur .. Gaze- isi Artür Förster tarafından yapılmış
teler Alman ve İtalyan ordularının ye- tır. Fakat bu şekliyle şümulü mahdud
nilmez olduğunu, iki memlekette yapı- dur. Bilinmesi icap eden şey Almanya
lan manevralann bunu ispat ettiğini, nın nasıl bir vaziyet alacağıdır. 
Alman hava kuvvetlerinin azametini, Alman matbuatı Danz.igi beynelmilel 
demir ve çelik istihsalatının artmasını, vaı!yetin en hassas noktası olarak gös
nihayet son rekoltenin çok bol olması tcriyor. Alman hükümeti şimdilik ha
aebebiyle memleketin ~e bakımından ber toplamak ve hadiselerin inkişafını 
bir kıtlık tehlikesinden :masun olduğunu takip ebnekle iktifa ediyormuş. Fakat 
kaydediyorlar.. daha sonra ne karar vereceği malum 

Alınan gazetelerinin bu suretle blan- değildir. 
çonun aktif tarafını göstermeğe çalışma- Bu itibarla meselenin vaziyeti değiş
lanna mukabil, ahali pasif tarafını da memiştir. Bilinmesi lbım gelen cihet şu
görmiyor değildir .. Bütün endüstrilerde dur: Ingiliz ve Fransız devlet adamları 
işçiler azalmıştır. Demiryolu nakliyatın- tarafından kMi derecede ilan edilmiş 
daki zorluklar gittikçe artmaktadır. Ga- olan Ingiliz ve Fransız karan kat'isini 
zetelerin Polonyaya karşı son derece Alınanya anlamış mıdır? Bu karar mu
fiddetll lisanı geçen sene eylôlde Çekos- ciblnce, Polonya hayatt menfaatlerinin 
Jovakyaya karşı ku1lanılan lisanı arttır- tehdide maruz kaldığı kanaatini besli-

aktadır B h uzl ğu arttır b
. yecek olursa Ingiltere ve Fransa derhal 

m .. u uzurs u an ır 

be rta ıkan "al dır Polonyanın yanında yer alacaklardır. 
ııe P te o ya ç §8Yl ar • Lo dra 5 (ÖR) - cT . t 

· lar ·· 1man D . d n . aym.ıs> gaze e-
Bu şayıa a gore A ya anz.ıg e- . . B ı· uh b. · Alın k • h 

L: Alınan kınd ah li Alman sının er ın m a ırı an as en a-
Aı ır an a ye va-

~~~-~----'"'-""' :.c 
Polonya orduları baş kumandanı 

Mare§al Rid; Smigli 
zırlıkları hakkında şu malı1matı veri
yor: 

cEn ihtiyatlı bir tahminle Almanya
nın halen silah altında tuttuğu kuvvet 
1 milyon 700 bin kişi olarak kabul edi
lebilir. Bu ayın sonuna kadar bu mikta
rın iki milyonu bulması ve belki de geç
mesi muhtemeldir. 

•Alman hazeri ordusu 800 bin kadar
dır. 1926, 1927, 30, 31 ve 33 sınıilarına 
mensup olup geçen nisanda silah altına 

çağı.nlan 400 bin nefer üç aylık talim 
devresini bitirdikleri halde teroo edil
memiştir. Bundan başka ayni sınıflara 
mensup diğer 400 bin nefer haziranda 
silah altına alınmıştır. Altı haftalık bir 
tallın devresi yapacaklardı. Henüz ter
his edilmemişlerdir ve terhislerinin bir 
ey!Cll ortasına talik edildiği temin edil
mektedir. 

•Askeri faaliyetin böyle gittikçe hız
laşmasından ahali müteessir olmaktadır. 
MeselA Bertin ve diğer büyük şehirler
de şimdi benzin kıtlığı baş göstermiştir.• 

Londra, 5 (Ö.R) - •Deyli Telgraf• ın 
Prag muhabiri bildiriyor : Polonya hu
duduna doğru inşa veya tamir halinde 
bulunan bütün yolların süratle ikmal 
edilmesi emredilmiştir. 45 yaşından aşa
ğı yaşta doktorların Bohemya ve Mo
ravyayı terketmeleri menedilmiştir. 

Tokyo 5 (ö.R) - Amerikan hükü
meti japonyanın Çindeki yeni polis ted
birleri münascbetile japon hükümetine 
şiddetli bir nota vermiııtir. Amerikanın 
Çin milli hükümetine mali yardımı de
vam edecektir. Bu yardım, Amerika ha
zinesi tarafından Çin gümüş parasının 

mübayaası §eklinde olacaktır. 
Londra 5 (ö.R) - Japonlar Tiyen

çin ablokasını şiddetlendirerek dün ln
giliz mıntakasına taze et sokmamışlardır. 
Royter ajansı bunu, B. Çemberlayn ve 
Lord Halifaksın uzak ıark meselC8i hak· 
kındaki son beyanatlarına bir mukabele 
telakki ediyor. 

Tokyo 5 ( ö.R) - lngilterenln lüzu
mu halinde uzak ıarka bir harp filosu 
göndereceği hakkında lngiliz başvekili 
tarafından dün yapılan beyanat japon 
bahri mahfillcrince tefsirsiz bırakılmış

tır. 

Vaııington 5 (ö.R) - B. Çemberlay
nın uzak ıar1r.ta lngiliz hattı hare1r.etini 
tayin eden nutku uzak ıark mC8eleainin 
aktualitesini arttırmıştır. Vaşington hükü
meti kendi sİyaııetinin isti1r.lalini muhafa
za edeceğini temin etmişti. Hariciye müıı
teşarı B. Someroelıı Amerikanın uzak 
şarkta kendi yolunu güdeceğini söylemişJ 
tir. Bununla beraber kongre ihtiyaç halin
de lngiltere ile müııterek harekete mua• 
rız değildir. iki devletin görüşleri ve 
menfaatleri müşterektir. Amerikan men· 
faatleri japonya tarafından ihlal edildiği 
takdirde, Amerikanın uzak farkta bir 
bahri nümayiş yapmaııı ihtimalinden hah· 
ııediliyor. J 

Londra 5 (ö.R) - Fransız hükümet.i 
Tiyençin bankalarına yerleştirilmiş olan 
çin gümüş paralarının devri ihtimali ve 
çin milli -Jövizinin müdafaası hususların· 
da lngiltere ile ayni fikirde olduğunu 

Londra ve Tokyo hükümetlerine bildir
miştir. Yani, lngiliz hükümeti tarafından 
Çin dolannın müdafaası için alınabilecek 
her tedbire Franııa tam manasile müza
haret edecektir. 

Tiyençin 5 (ö.R) lngiliz konsolosu 
dün 200 nümayitçinin bir ingiliz firman
na hasarat yapmaları hadisesini protesto 
etmiştir. 

Londra 5 ( ö.R) - lngilterenin bazı 
ahvalde uzak ıarka bir harp filosu gön
dermcği lüzumlu addedebileceği hakkın-

tandaşlığım vererek ilhakı fiilt bir ha
rekete girişmeden yapacakmış.. Fakat 
Alman miUeti serbest şehir statüsilniln 
bu suretle ihlalinden hAsıl olabilecek 
neticeleri pek iyi takdir etmektedir. 

Yapılan ·tekliflere karşı 
Londra, 5 (Ö.R) - Danzig vehameti

nin artması mümkün telakki ediliyor .. 
Bunun bir delili de siyasi şahsiyetlerin 
bu hafta sonunda Londradan ayrılma
mağa karar vermeleridir. 

Polonya htikümeti Danzig senatosuna 
bir nota vererek şarki Prüsya hududun
dan geri aldırılan Polonya gUmrük me
murlarının derhal vazifelerinin iadesini 
ve buna bu akşama kadar cevap veril
mesini istemiştir. Polonya hükümeti 
Danzig arazisinde mevcut olan Polonya 
gümrük memurlarının vazifelerini yap
maktan menedilmelerinden doğabile
cek vahim neticelere senatonun nazarı 

dikkatini celbctmiştir. Notaya cevap için 
kısa bir cevap verilmesi, mareşal Riclz 
Smiglinin arzusundan münbeis im.iş. Zi
ra mareşal, Krakovide Ruslara karşı ilk 
.Polonya lejiyonunun mareşal Pilsudski 
tarafından teşkilinin 25 inci yıldönümü 
münascbetile söyliyeceği nutkun met
nini kat'i olarak hazırlnmazdan evvel 
Danzig senatosunun vnz.iyetinin ne ola
cağını öğrenmek istemiştir. 

Mareşal Ridz Smigli hariciye nazırı B. 
Bekle uzun uzadıya görüşmüştür .. Lon
drada Lord Halifoks!a mülakat etlikten 
sonra Varşovaya selen Polonya sefiri da 
mülakatta hazır bulunmuştur. İngilte

renin azim ve basiretle hareket kararı
na ait intiba siyasi Polonya mahfelle
rinde bir kat daha artmıştır. Berlinden 
Londraya giden ve Alman askeri hazır
lıklarına ait olan haberler İngiliz basire
tini arttırmıştır. Çok mfınidar ki Avru
pa hükümet merkezleriyle temasta kal
mak mnksadiyle, foraynofis yüksek me
murları hafta tatilini Londrada geçilme-

Japonya, Alman-ltalyan askeri ittifa
kına girmeğe razı olacak mı? 

Brüksel 5 (ö.R) - ltalyada Kum gö
lü sahilinde mUIAkat ederek Japonyanm 
İtalyan - Alman askeri ittifakına iltiha
kını Tokyoya tavsiye eden Japonyanın 
Berlin ve Roma sefirleri hfila oradadır
lar. Galiba tekliflerine cevaben hükü
metlerinin vereceği talimatı bekliyorlar. 

Tokyodaki salahiyetli mahfiller Ja
ponyanın bu askeri ittifaka iltihakı ha
berini mevsimsiz sayıyorlar. Fakat as
keri dairelerin bununla meşgul olduğu
nu kabul ediyorlar. Bu hususta bir pro
je de hazırlanmıştır. Ancak bunun ta
mamlanması için 26 Ağustosta Napoliye 
varacak olan Japon heyetinin Roma ve 
Berlini ziyareti bekleniyor. 

Henüz teyidi imkanı olmıyan bir ha
bere göre Tokyonun mukabil teklifleri 
bir haftadnnberi Berlin ve Romaya bil
dirilmiş ise de Alman ve Italyan kabi
nelerince kafi telakki edilmemiştir. 

Tokyo 5 (Ö.R) - Taymis gazetesinin 
Roma muhabiri Italyan gazetelerinin 
Japonyanın Itnlya - Alman askeri ittifa
kına iltihakı meselesine alakasızlığını 
mfuıidar görüyor. Eğer bu iltihak Tok
yoda olduf,'11 kadar hararetle Romada 
da arzu edilseydi, Itnlyan gazeteleri bu 
haberi tesanüdün bir zaferi olarak al
kışlamaktan geri kalmıyacaktı. 

Pnris 5 (A.A) - Jnponynnın Berlin 
ve Roma sefirleri arasında Come'de akt
olunan konferansı mevzuu bahseden 

Evine erzak taşıyan bir Japon kadını 

Saint-Brice, Journal gazetesinde şöyle 
yazıyor: 

Bu iki elçi kararlar ittihazına hiç bir 
zaman salahiyettar olmamışlardır. Bir 
manevranın mevzuubahs olduğu göze 
batmasa dahi bu cihet bizi müteyakkız ---.. ·--~~--·-· 9llıl"ftl r T WI 1 1 1 
n ... ı 11-1ıuu11. • 

bulundurmağa klfidir. Bombaya ateş, 
Romadan verilmiştir. Tebliği de ltalyan
lar neşrediyorlar. Bu hareket, Ingiliz ve 
Fransız heyetlerinin Rusyaya gidişi is
tismar edilebileceği bir Anda, totaliter 
devletler Ingiltere ile Sovyetler arasın
da bir anlaşma akdine mani olmağa ça
lıştıkları bir sırada ve nihayet lngiliz 
parlamentosunun dağıldığı zamanlarda 
vu kubul uyor. 

La Roch3$iere, Petit Journalde diyor 
ki: 

Iki Japon diplomatının mezkfu teşeb
büsünü Alman hükümeti kararlaştır

mışsa da her halde teşvik eylemiştir. 
Hitler, garp demokrasi devletlerinin na-

zari dikkatini orta Avrupadan uzaklaş
tınnak için uzak yerlerde müşkülat çı
karmağa bir kerre daha tevessül etmiş-

tir. Fakat Alman tabiyesi bugün aklın 
kalmağn mahkumdur. Alman - Italyan 
ittifakının lmzasındanberi, lngiliz idare
cileri kendileri için başlıca endişe nok
tası olan ortadan ve şark Avrupasından 
başka taraflara dikkatlerini sürükleme
mek azmini göstermişlerdir. O orta Av
rupa ki mihver devletleri hegemonya
larını kurmağa çalışıyorlar. Bunu Çem
berlayn bir kerre daha dün avam kama
rasında beyan etmiştir. 

Ordre gazetesinde Pertinax diyor ki: 
Eğer Japon askerlerinin ln&iliz 

"'-"""-"-"'--"""'-~~~li1~~~~ 
Telörgiiler arkasında Çin askerleri 

da dün avam kamarasında B. Çember
layn tarafından yapılan müJahaza gaze
telerce tefııir edilmektedir. cDeyli Tel
graf> ın meşhur bahri münekkidi diyor 
ki: 

c: lngilterenin, Avrupa donanmasını 
zaifletmeden, uzak şarka bir harp donan· 
ması göndermesi tamamile mümkündür. 
lngiliz filosunun kudretini küçültmek ba
zı devletlerce takip edilen en akilane bir 
siyasettir. lngiltere japonyanın büyük 
mikyasda bir ııergüzeşt teşebbüsüne ni
hayet vermek için uzak şarka kafi dere
ce kuvvetli bir harp donanmaııı gönder
meğe tamamen muktedirdir. 

Bu filo, dünyanın en iyi silahlanmış 

ve en iyi müdafaa edilen deniz üssüne, 
yani Singapura dayanacaktır. Ve buna 
derhal Çin, Avusturalya ve Yeni Z eland 
üslerine merbut en az 1 O kruvazör tor• 
pito filotillaları ve lngilterenin en İyi 15 
tahtelbahiri ile bir çok maadin gemiler 
iltihak edebilecektir. Bugünkü vaziyet 
budur. Bir milyon tonluk yeni harp ge· 
milerinin inşuı malcsadını talcip eden 
bahrt inpat programı bitince bu vaziyet 
kıyae kabul etmİyecek kadar daha mü
kemmel olacakbr. lngiliz deniz tealihab· 
nın fiili ve potanııiyel halindeki kuvvetle
rini azımııamak her ecnebi devlet için en 
vahim bir hata olur. 

Tiyençin 5 (A.A)- lngiliz aleyhtarı 
unsurların tahriki üzerine, lngiliz cEnter
naayonal Ek.ııport> kumpanyasının Çinli 
amelesi grev ilan ederek kumpanya bi
nalarına hücum etmişlerdir. lngiliz me
murlan bir Amerikan kumpanyası bina
aına ııığınmışlardır. 

200 kadar olan nümayişçi1er fabrika
nın kapılarını zorlayamadıklarından bü
roları tahrip etmişler ve kıramadıklan 
yazı ve hesap makinesi gibi eııyayı da 
nehre atmışlardır. Nümayi~çiler mütea
kıben bir İngiliz vapur kumpanyasının 
da bürolarını tahrip eylemiılerdir. 

Bu iki kumpanya, şimdi Çin idareııi 

altında eski Belçika imtiyazlı mıntaka-

sındadır. ••• 
lngiliz konııoloshanesi keyfiy~tt~rı Jde 

pon jandarmaııını haberdar etmı§ J!e ~· 
jandarma müdahalede bulunınarıılf 
lngiliz konııoloahanesi bugün bunu prO" 

testo etmiştir. wJ
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les, bazı ahvalde uzak ıarka bir filo gôlY 

derilmesi lazımgeleceğine dair Çerıı~ 
layn tarafından yapılan beyanatı te *' 
etmekten içtinap etmiş, uzak prkta ~ 
terek bir harekette bulunulmaııına . 
lngiltere ile Amerika arasında hiç b~:; 
laf mevcut olmadığını ııöylemekle ik 
eylemiııtir. t 

Bununla beraber mumaileyh, ~~~ 
birliği olduğu zaman Amerika hükiiJtl .ı-t 
tarafından takip edilen hattı hareke _.i 
diğer milletlerin hattı hareketile :mü;.. 
gidebileceğini de ilave etmiş, fakat. Jılt 
farkta teşriki meaat edilmesine claıt 
bir karar ittihaz edilmediğini, bu h~ 
müzakereler cereyan etmediğini ve ;:.,. 
hiç bir itilaf da alctedilmediğini t 

etmİ§tİr. d,lt 
Diğer hükümetlerle uzak şarka 

sık ııık maltlmat teati edilmektedit· ~ 
Wellea, bugün aktedilecek olan k• _,

içtimaını mütealcıp Ruz:velt ile busu•ı -,,.ı 
rette harici meseleleri tetkik ed~ ~ 
beyan etmiııtir. Mumaileyh, nihayet ,. 
de bulunan Amerika mümeıısi1lerinirı ırı e' 

halli japon diplomatlan nezdinde A;,. 
rikan tebaasını mutazamr eden ha tiı" 
leri protesto ettiklerini, fakat kendile..,
hariciye nezareti tarafından bu but et' 
bilh88Sa talimat verilmediğini ilA~" 

miştir. ıJ'• 
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lerde Çemberlaynın nutku Atne~ •11 
uzak tarkta teşriki mesaiye harareti~· 
davet mahiyetinde tefııir edilmekte ,.,,-ı 

Hükümet namına ııöz aöyliyen 1"' 
A ·k • d=~ ·b" hare zevat merı anın ıste ~' gı ı t#' 

etmekte tamamile serbest oldujurıu '°' 
yid etmekte ve Londra ile Va~~ 
arasında bir anlatma mevcut ohnad 
tebarüz ettirmektedir. ~ 

nafii aleyhindeki hareketleri artar ve' Bu cümleden olarak gazete del l':::: 
Tokyo müzakereleri de ilerlemezse lo, Japon askeri şeflerinin Tokyo h. jP 

Çemberlayn başka bir yol tutmağa mec"" metinden Italya ve Almanya il~ ~itiStt' 
bur kalacaktır. Ingilterenin haklarına evvel askeri bir itilaf akdetmeSl~ paı1 
karşı yeni tecavüzler takdirinde Mare- diklerini yazmakta ve bu itilafın 8 

JB.11 
şal Çankayşeke geniş mikyasta yardım askeri ricalinin Londraya bir cevaP }ctt" 
yapılacağını ve bazı ekonomik mukabele mahiyetinde olacağını ilave eylcıne 
bilmisil tedbirleri tatbik olunacağını Ja- dir. . . rflel"te 
ponynyn bildirmek. Lavoro Fascista gazetesı, irı ha 

Roma 5 (A.A) - Matbuat, Oshima şöyle yazmnktadır: .ııJlıı> 
Shiratori'nin beyanatını büyük harflı dapon askeri mahfilleri, Japoıı~ tı11e" 
başlıklorla neşretmekte, fakat bu beya- mihver devletleriyle bir ittifak akde 
nat hakkında uı.un tefsil'lerde bulunma- si lüzumunda ısrar etmektedirler .. > dil" 

Lo · e'111 
maktadır. Aynı gazete, Sir Percy r~ın ediJe" 
Görüşe göre burada askeri ittifaka Kont Ciano ile pek yakında ınıza ııdi' 

girmek üzere Japonyanın kendiliğinden cck olan ve Ingiltercyi büyük bir J:P"ıı 
diplomatik bir teşebbüste bulunması şeye düşüren Italyan - Alman • d }>ıl' 
beklenmekte ve bunun muhtemel aksül- askeri itilııf ı hakkında görüşmeler csefll' 
amellerinden doğacak mesuliyetler ken- lunduğunu yazmış ise de ıngiıtcrc ııldll 
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• disine ıra ak istenme tedir. reti Ciano-Loraıne mu a ıofl' b'ra 
Gazeteler, Oshima Shiratori'nin teşeb- uzak şark meselelerinden ve 5 ~tdiği~ 

büsünü Japon askeri ricalinin Craigie- Oshimanın f anliyctinden bahsedı 
Arita itilafları üzerine Londra tarafın- dün tekzip etmiştir. bıl ıt' 
dan ittihaz edilen tarzı harekete bir ce- Stampa gazetesi de Japonyanı~dc>'tl" 

mahiyetinde telakki eylemektedir- tifaka gireceğini muhakkak a 
mektedir. 


