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Kırll Dörcltlndl Td ftA'l'I 

• 
Cti~uriyetn. "e Cümhtıriyet e.terini" bekrfri, ıabahlan çıkar şiyari gazetedir 

Saşa Gitri Gonkur 
akademisine aza oldu 

Paria 28 ( ö.R) - Mcıhw· dram muhar
riri ve aktör Sqa Gitri müteveffa Pol Nevö 
yerine Gonkur akademiıi azalığına .eçil
IDİ§tir • 

·--------' Yeni A.. Matbuaında Budnutta-. 

Bu yaz u.mumi harp tehlikesi mi varı 
Gerginlik Ağustos veEylôl- Satye 
de son haddini mi bulacak? 

1 
Tahkikatı , 

En mühim hidise ise bu sıralarda 
ve pek yakında vukua gelecekmiş 

----12·---

Fransız 
Gazeteleri de 

--tr-
Y akmda bir tehlike 
ve ihtilat ihtimalinden 
bahsecllyorlar-

-Y:I
l'Pansa, llel' ihtimale 
Jtarıı ıerltb efradını 
saııvermiyor- .. 
Londra 28 (Ö.R) - B. Vinston Çor-

Bir çuval ve bir bavul 
dolusu evrak 
adliyeye verildL 

--o---
lstanbul, 28 (Hususi) - Satye bi

nası işi tahkikatına bugün de devam 
edildi. Satye şirket merkezinde ya
palan araştmnalarda bir çuval ve blr 

1
., bavul dolusu e\Tak bulunarak adJi-

1 

yeye teslim edildi. . 
l\lüddeiumumiliğin talebi ile yeni 

,: tevkif at yapılması ihtimali vardır. 
Haber gazetesinin yazdığına göre, 

suc;lulardan bnzılnn alh hin liralık 
komisyonu Refi Baynnn aldığım 
siiylemişler. Refi Bayar ise bundan 
haberi olmadığmı söylemektedir .. 

11 Sorgubrımn ga) ri mevkuf olarak 
yaıHlnuısına karar verilenlerin de 
tevkifleri hakkındaki talebi aP.r «· 
za mahkemesi reddetti .. 

Çetinkaya 
-~

tstanbuldaki tetkikle· 
rine devam ediyor-

ı 

Çe§me - Urla 110 lunda faaliyet 

Vilayetimizde yol seferberliği başlıyor. 

Bütün köylerin birbirile 
irtibatı temin edilecektir 

Valimizin mühim bir tamimi 
Vali B. Etem Aykut, vilayet işleri et- yerinde bir uyanıklık, kalkınma göruı.. 

rafında kısa, fakat etraflı tetkikler yap- mekte ve bu arada köylerin kanunu 
tıktnn sonra vilayetin bütün kaza ve mahsus ile idareye başlanıldığı zamanı. 
köylerinde yol seferberliği yapılmasına dan ve hassaten bir kaç seneden bert 
knrar vermiş ve bu hususta kaza kay- köy yükselmesi ve her itibarla ~ 
makamlıklarına, nahiye miidilrlüklerine ması milhim bir devlet işi ve dav .. 
bir tamim göndermiştir. Bütün köyler, hUkmUnü aldığı anlaşılmakta olmasına 
yol mükellefiyetine übi tutulduğu gibi, ve kalkınma ve yükselmenin ilk i§ini efe 

çil aöylediği bir nutukta önümüzdeki 
Ağustos ve Eylill aylarını gerginliğin en 
son haddine varacağı aylar olarak tellik
kı etmenin doğru olacağını söylemiştir. 

' Geçen sene ve bu seneki vaziyetler ara-
llnda büyUk benzerlik vardır. Aradaki 
fark ancak demokrasilerin bu sene ar
tık geri çekilmek niyeti olmamasından 
ibarettir. B. Çörçil ıunları i!Ave etmiş
tlr. 

İstnnbul, 28 (Hususi) - Burada tet- köyl~l~r de k~unla tasrih edilen vazı- halkın rclah ba.şl~gıcı olan rahat, ae&o 
kiklerine devam eden münakal.At V.:? folerını ynpınaga davet olunmuşlardır ... le ve sclametlc gidip gelme teşkil ed• 

lngı1terede 11eni kur'a efradı muhabere vekili bay Ali Çetinkaya bu- Tamim aynen şudur: bilecek ve yolu mevcut olmadıkça bat" 
Alman hükümetinin kontrolü altındaki kunet hasıl olmadığı takdirde hiç bir gün de telefon işleri ile meşgul oldu. ıCümhuriyet devrinde hiç tecezzi ka- ka cihetlerden kalkının:ı ne ~erece .o~ 

Yeni inşa edilen Şişlideki telefon snnt- bul etmiyen ve kıymetli bir kUl teşkil bu ilk lhım şey .. m~ hır eksildik'. 
gazetelerin neşriyatına ve Nnzist devlet mesul devlet adamı hiç olmaz.sa iki mu- ralını gezdi. Tesisat hakkında izahat al- eden Türk l'Urdunun en hücra ve uzak meydana koyacagına bınaen en evvel 

«- Harp olacaktır diyemem. Fakat adamlarının nutuklarına bakarak şuna allem sınıfı silah altında bulı,ındurarak dı. Yeni .santrale ilk anaa iki bin .abone sayılan kısmı bile kıymet itibariyle eli- köy yollanıiı yapım Ye onlara bakım )ti 
hükmetme'X mümkündür: En mühim _ SONU 4 '()Nci) SAHiFEDE _ ., bağlanabilecektir. jer yerlerden fm-kh ~ bir için Atideki esasları koyuyorum : 

Tevazün 
Kurarken 

hldüıe bu aı,ralanla. hem de pek yakında 1 - İnşa veya esas tamirleri tamae 

vukua gelecektir. iki kadını öldüren öç kızı yaralıya o katil ;::n t!>1:!'uz ""fu~ ~~ı: ~ 
cHitlere, her hangi bir harekete giriş- bugilnkii durumlariyle istifadesi az v .. 

meıden evvel eyice dü~nmesini söyle- ya pek zor olan vilAyet dahilindeki btl-

mek isterdim VI!' Ingiliz imparatorluğu- Atı· Osmaıı Ag"" ırcezada deıı· roıu·· tUn ana yollanna (Devlet, vilAyet, ka,.. 
nun harbı şimdiden kazanın!§ olduğuna za ve nahiye) yollarına ve aynca vilt,. 
kendisini ikna etmek isterdim.> yet, kaza rulhiye merkezlerine ve bua.ı 

---tr---
..... ve adaletin 
lcaplanm ıözönünde 
tatınabcbr-

k • t d• s w 1 ld d -SONU2İNCİSAllİFEDE-
Itaı:;:ı:e2!ı~~;a::ıF::;~~g=~!~;~~ oynanıa ıs e ı. aga so a sa ır ı M · 
bu yakınlarda bir tehlike ve ihtilAt ih- 4 mart 939 cumartesi gecesi Tepedk- osko va 

-.f:r-
HAKKI OCAKOOLU 

timalinden bahsediyorlar ve buna umumi te SUrıneli sokakta iki genç kadının ölü
eikArı inandırmak için yakında yapıla- mil ve üç kızın da yaralanmasiylc neti· 
cak Italynn askeri manevralarına fevkal- celenen cinayet davasına dUn öğleden 

n _ ~de bir mahiyet atfetmeğe çalışıyorlar. sonra saat 15 te, Ağır ceza mahkemesin-
ucvlet memurları maaı:ılarının tev- cı d b · ı d' 

hi ~ Ita1yan gazeteleri buna cevaben, ltalyan e aşlanmıştır. Daha cinayetini 1§ e ı· 
'd ve tcadu"'lu"ne aı't layıhanın çok ği d k'k d 'tiba bir d li bir manevrruarının mutad haricine çıkmadı- a 1 n an l ren e ' para-

çctin olan müzakereleri sona ermiş- k d r noyyak rolünil muvaffakıyetle ifa eden 
tir. ğı düşüntilürse bu tahminlerin . en i ı- All Osmanın dünkü hali göriilecek ka-

B k ğinden yıkılacağını yazıyorlar. Zıra Ital- dar mübalagalı idi. 
u anunun bütçeye bir milyon h k" yan ordusunun talimleri er sene yaz Ağır eeza koridorları daha erkenden 

8C iZ YÜZ bin liralık bir fedakarlık d k1ı 'l d ,_ b l rd 
h aylarında yapılmakia ır. _ epeyce mera ı e ouuuş u unuyo u. 

ta mil eyledigw i ve her yıl bu mikta- Mahk ... - sal 1 ka d beklı' Paris 28 (ö.R) _ Dlin mebusan mec- ~ .. e onu açı ınca, pı a • 
rın artacağı görüşmeler sırasında sa- kund b yen iki polis memuru güçlükle inzibatı 
lahiy ti" w } f !isinde söylediği kapanış nut a aş- tcmın· edı"yor ''e her ttirlu'" intı'zarnsızlık-e ı agız ar tara ından ileri sü- 1.: f silah • 
rülmüştür. vekil Daladiye muallem iıu sını 1 lara mani oluyordu. Salonda Silrmcli 

A k altında muhnfaza zaruretini §U suretle sokak mensupları ile bir çok meraklılar 
çı ça söyliyebiliriz ki, memur 

a J ki 'k' ] tasrih etmic:U: toplanmıştı. Ağır bir kolonya ve ilAç ko-
_Y 1 arını 1 1 tür Ü mütala"a eylen1ek 1' h' • k _r 1 laz eller ne kadar bazı kıtaatın ter ısı usu etrcua yayı mıştı. 

ımdır. b-t...--t · e istih Ceza evinden otomobille adliye daire-
Biri nominal aylıklar o·w . me- arzusundan resmen awte mış v - . . .1 k 

Görüşmeleri 
-

tngUterenln vereceeı ,, 
cevap tesblt eclUdL 
Müzakereler 
yeniden baflıyacak.. 
Londra, 28 (A..A) - •Timesıo p

zetesinin bildirdiğine ıöre, lnciltere
nin So\'Yetlcr birliiine CCYabı, dün 
akşam tesbit edilmi§tir. Cevap, bu· 
gün, B. Seedse gönderilecektir. MOll· 
kovadaki }'ransıı bilytik elçisi de 
hükiimetindcn beklediği talimatı 
alır almaz, iki diplomat birlikte ola
rak :yeniden B. Molotof ile temasa 
geçefektir. 

murlarln avuç) 
. . ·.·· ıgerı l k~m kıtalarının Eylülde, diğer dahill kı- sıne gctırı en atil Ali Osman, adliye lzmir ağırcaza mahkeme he.yeti 

arı cı dairesinin ilk katındaki nezarethaneye 
Z. .. . ıçıne gıren para ar.. 1 T · · Jd terhis ihti- sonuncu pantalonuna kadar parralıya-ıra yuz) 1 k taların da eşrınıevve e . girerken sun'! tavırlar takınıyor, gözleri 3 ----------------------------.. 

ıra ay ı lı dediğimiz bir malini bildirmiş isem de, beynelmılel yukanlarda, Adeta bir şeyler arıyor gl- rak üzerinde çıkardığı zaman altı jan- J t h 1 1• mu•• du•• ru•• • • 
hcmem~.ırun cebine girer:. para yetmiş vaziyetin gerginliği zail olmadığı ve sU- biydi .. Ali Osman, üzerindeki elbiseleri, darına neferi kendisini mUşkülitla mu· S an U JCarct gıttı 

Ş lıranın dunundadır. halaza edebiliyordu. Bunun üzerine 
Yani d f T kollarına kelepçe geçirilmesine lilzwn 

en az örttc biri muhteli Af e d na ) ı görill ü. Altı kişi tam yirmi dakikalık 
.rn ara tında kesilmekte ve maaş yon renı bir çalışmadan sonra onun kollarına ke-

mıktarı yükseldikçe kesilme nisbeti lepçeleri geçirdiler. 
de artmaktadır. Yine altı jandarma neferinin nezareti 
Şu hale göre yeni tevhid ve tea- ve ihtimamı altında ağır ceza salonuna 

dül kanunu devlet memurlarının bi- Emı·raA lem ı·ıe Muradı.ye arasında getirilen Ali Osman, tahta parmaklıklar 
raz daha t f"h' h" arasına girmemek için bütün enerJ'isini 

. . er ı ıne ızmet edeceği gıbı m ) ( kullan~yordu .. Elbiseleri yırtıldığı için 
• emur arın terfilerini de bir bı~ r ko·· mu••r kamyonu •. e çarpıştı cak ts f lA--- } cmnıyct · 'k .~ e ız ve anc UliJL o an suçlunun vil-

ı ve ıstı rar altına almış bu- cudunun alt kısmına bir "''Val parçası 
unacaktır. ...-Bö örtülmüştü. O, dakikalarca sıralara otur-

" y)e bir A neticeden ancak mem- Dün •abah l~ir - Afyon •elerini yapan 1105 numaralı katar mnnıak için milcadelesinde devam etti. 
nun olmak lazım gelir. Emiralem ile Muradiye ara.ındaki 41 inci lıjlometrede kömür Nihayet ayakta, altı jandarma neferinin 

Yalnız bu kanuna mu . 1 k yu"klü bir kamyonla karııl'!_ımıı ve koı:,kunç bır çarp.,ma olmaı- yardımiyle vaziyet alablldJ. 
"k' · b' I" h vazı 0 ara ta Kami;ljonda bulanan dort amele a11ır nırett• yaralanm.,ta. Ağır ceza heyeti reisi kendisine hitap 
~-ınlcı ır bayı anın müzakeresine r. L L ıl kt d oaş anmış ulunuluyor. Kaza ha kında tahRiRat yap ma a ır. etti : 

B d d 1 -------------- - Ali Osman, şimdi bana cevap ver. 
u a, ev etten hususi b" k R t 1 

ile hak temin eden sermır a?~n M sır ve omanya n:::c~ e;f~~:ib~~~~=~n~a:~~~ 
yüzde ellisinden fa~lası de:fe~:ı:~ J dir, bu işi nasıl yaptın? 
bulunan ve sermayesi iki milyon li- d d 1 k -· · · · · · 
rayı aşan banka ve müesseselerdekı' ara sın a ost u Reis - Ali Osman, cevap ver .. Bura-] la ya anlatmak için getirildin .. 
me~ur arı~ ~aa~ . rmı, terfilerini ve Suçlu yine cevap vermedi. Yerden 
vazıfeye gırışlerını tcsbit eden la- kaldırdığı göz.lerini mahkeme heyetini 
yıha~ır. Bükreş 28 (A.A) _ Rador ajansı bil- hariciye nazın B. Gafenko ve diğer hil· teşkil eden %evatın üzerinde gezdiriyor-

Bır çok memleketlerde buna ben- diriyor: kilmet azası ile yaptığı görüşmeler es- du. Bakışları gayet korkaktı. Meçhul 

B. Turgut Türkoğlu, Oda 
kitibi oldu A 

umumı 

zer kanunlar vardır. Yalnız bu ka- Mısır hariciye nazırı Yayha paşanın nasında iki memleket arasında mevcut bir tehlike öntinde korkan insanların 
nunlarm gayesi sosyal bir himayeyi Romanyayı resmen ziyareti, iki memle- milhim 

1

ekonomlk miinuebetleri bir kat vaziyetini takınınıştı. Elleri, ayaklan, 
istihdaf eyler. keti birbirine bağlıyan 8lllDimt dostluiun daha fazlalartırarak iki memleket ara- vücudu titriyor ve her. dakika bir sıra-

.:ı_,_, .:1_~1 .. ,..,. ,_ı,.;.ftı tü k h yı veya parmaklığı devırmekle gQya va- B. Mehmed Ali Eten Ege vapurunda uğurlayıcılar arasında 
Yani §U veya şu vaziyetteki me- miişahedesi için yeni bir fırsat tefldl ey- ımWIAI UUllw ..... ~ e rme usu- kit kaz.anıyordu 1stan 
_SONU 21NCI SAHiFEDE _ lemiştir. 8UJlda iki tarafın kat'i azmi kendlalni Bir hli .:ıbi k etli ,__ 1 bul mıntakası ticaret mUdUrlü-ıEge vapuru ile İstanbula hareket et-

pelONUvanl.,INCIU.V:_..!:1 IUÇ u, ğilııe tayin edilen İzmir ticaret odası ıniştir. B. M h.'1'\et Ali E~ .lzınirde.a 
BAKKI GCAKOOl.ll :1'UwaifJP• ~ B. KaltneUo, ~. - __ ..... -r ~,,..., ı.auw.,a. M .... ı Ali - ~ MılQi'ID,B -
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TARiHi ROMAN Y A Z A N : Şahin AKDUMAN 

10-

Tiryaki paşa karşıdaki keklik sürüsüne 
saldı·· Bunların arkasından bef yüz şahin 

tekrar ikinci bir bin daha·· -

-·---.r.-----;;--.- =-
YElfl ASJR 

$EHiR HABERLERi ·Tevazün 
Kurarken 

ı · Mintaka ticaret müdürlükleri İşin ve ad:.etin Katil • 
ıyazı 

icaplarını göz.önünde 
On iki sene ağır hapse k b J ) "' tutmalıdır 
:~~==i:ı~esinde Hüse- 12 mınta aya ağ ı vi a- -BAŞTARAFll~CİSAllİFEDE-

yin oğlu Niyazi Turalının sarhoşluk sa- 1 ı • 1 d • mwlara §U kadardan daha az m~ 
ikasiyle işlediği cinayet davası meşhut yet erı•n ı•stesı 1{e l verilemez der. Memurların mezunı--
cürümler usulü ile Ağır cezada görül- yet ve hastalık zamanlarında tabi 
müş ve kararı tefhim edilmiştir. 
Ağır ceza heyeti, binek arabacısi Hü- olacaklan muameleleri tayin ve t~· 

seyin Birgünün ölümü ile neticelenen bu Ticaret odaları ve bor&alar muhaberatını bit eder. 
davada :şahit olarak bulunanları dinle- Halbuki bizde hazırlanan layıhııı 
miş ve kararını vermiştir. Karara göre ticaret müdürlükleri yolile yapacaklardır iktısadi ve mali müesseselerde çalı· 

Mezbaha da kan kokusunu ve ka- Kara pençe, şehit arkadaşına ver- Niyazi Turalının bu cinayeti sarhoşlult şan memurların, devlet memurları· 
aabın bıçağını sezerek korkudan ala- eliği aözü lutmU§, Hisardaki Hurcu, saikasiyle işlediği anlaşılmış ve kendisi · .. dürlükl · şki ıı _ Samsun ticaret müdürlüğü ... nın üstünde maaş almalarını, onlanll 
bild'ıg"'ıne kaçan bı'r o"kuz" au"ru"au"nu" M h t be . d'" metrü'-'tı esbabı muhaffefeden de istifade ederek Mıntaka Ticaret mu erı te - Sams S Ço A T k t . nd b' f' !" ·•L· t l-e me yın ıger ı<a ve 12 b' ğır ha 600 lira d lıit ve vazifeleri hakkında ticaret veka- un, inop, rum, masya, o a , üıtı.i e ır ter ı usu une uwı tu u 

ak. d'". 1 kıl sene ve ır ay a pse, a s· ila ti . d f 
hangi kuvvet durdura bilir L Tiry ı paşanın v

1
ebor ı1gı a tın ın- ölüm tazminatı ooemeğe mahkum edil- Jetinden şehrimizdeki alAkad d'arli lara bir ıv1as2 v Tryeberı.. t· t "d·· 

1
.. ... malannı tahdit maksadını istih a 

Artık tamamiyle ürkmüş ve yılmış ciyle birlikte Ge i uya getirmiş, miştir. tamin; gelmiştir. Bun.d~ cnı ·yor .ki : - a zon . ıcare n:ıu ur ugu ... eyliyor. 
olan Nemse askerleri zabitlerinin küçük Mehmedin anası Emine hanı- -- - Ihdas edılen on ıkı mın~~ tıcaret Tra~n'.. Ordu, ?ıresun •. ~·. Çoruh Yani elde edilmesi düşünülen ~ 

!im t . ti B r fUı ~ müdürlüklerinin vilayetler itibarıyle hu- ve Gwnü.şhane vilayetlerını ihtiva eyle- tı'ce, bu gı'bı' mu" essesattakı' memıif• verdiği dur rmrine hiç aldırmıyor, ma .tes . e mış ·:· • eu .ıınatepe dutları şövledir : ıncktedir. 
önlerine çıkan ve kendilerini durdur- Şımdı, Mehmedın odasında, yata- Devlet Demiryolları onuncu i>;letıne 1 _ AniaJva mıntaka ticaret müdür- Bu mıntakalarda bulunan ticaret ve- !arla devlet memurları arasındaki 
maki ıtiyen kumandanlan devirerek, ğının başucundaki dıvarda asılı du- müdürü B. Tevfik Sunatepe Denizliden lüğü ... Antalya, Muğla, Burdur, İsparta kaleti teşkilatının (Standardizasyon, ih- kaldırmaktır. Hepsini kazanç ve terfi 
hatta çiğniyerek, alabildilclerine ran kılınç, Tiryaki paşanın babasına şehrimize gelmiştir. vilayetlerini ihtiva eder. raca! kontrolörlüğü, ölçüler ve ayarlar bakımından müsavi usullere tabi tul· 
k 1 dı verdiği o altın kılınçtır... Vasıyet -*- 1 2 - Diyarbakır mmtaka ticaret mü- kontrolörlükleri, texkilatlandırma kont- maktır. 
açıyor ar ... "" f" • •a.:- • · ı·-- ·· D' bakı Urf Mard. s· rolörlü""'' ticaret odaları ticaret, zahi-

T . aki k daki k klik .. - mucibince Emine hanım Kara pen- &ıı.fZ ısesı ile IKıuı'C ur ugu.. ıyar r, a, ın, ı- ...... '. - . s· .. 1 li k' bö' 1 b' gö-
. ıry pa§B., arşı . . e su . . . . ' - .ı-t, Hakkari, Van, Tiblis, Muş vilayet, re ve hayvan borsaları) bilumum ıdare ıze oy e ge yor ı Ye ır 

rüaüne bu ı.. •• yüz -hını saldıktan, çenın hımayesınde Gelıboludan kalk- erhelı lısesi , .· · 'ht' d ve muameleleri itibariyle mıntaka tica- rüşde sakatlık vardır. Devlet memur· ~ ,,.. .. f bl 1 kBod" k "d" J"Lf i cıınıı ıvacer. onların avlar üzerinde yaptığı tesırı tı... stan u a ge ere z ogan e- mu ur DK er 3 - Edirne mmtaka ticaret müdürlü- ret müdürlüklerine bağlanmışlar ve larile hususi müesseselerdeki ıne-
gördükten sonra, bunların arkasın- merindeki eve yerleşti... Muhlıal bulunan İzmir Kız lisesi mü- 1ii .. Edirne, Tekirdağı, Kırklareli, Ça- mıntakalarm genişliği dolayısiyle idare murlan bir çerçive içerisinde görıne-
dan bin kartal daha salıverdi ... Bin Mehmet, anasının lstanbula geli- dürlüğüne ikinci erkek lisesi müdürü B. ,akkale vilayetleri.. \'e muhabcratın .tan_zımı bakımından ba- ğe imkan yoktur. 
k 1ı . d d t kra b' ik' · şinden on beş gün ve babasının Ka- Halit Şenkut. ikinci erkek lisesi müdür- 4 - Ellizığ mıntaka ticaret müdürlü- zı esaslar vazedilmıştır. Buna nazaran Vazifenin ehemmiyeti bakımın• 

arta n peşın en e e r. ır ıncı .. d şeh' l d b' lüğline Karatas orta okul direktörü bay 'ü . Elauğ Bingöl Tunçeli Malatya vi- ıruntaka ticaret müdürlüklerinin bu-
bin daha ... Ve en sonra, Hısarda to- nııe e . ıt o masın .. an tam ır. ay Avni Kayral, Tilkilik orta okulu mua- ıiı;ellerini ·ihtiva .;,ıer. ' lunduklan şehirlerde mevcut ihracatı dan devlet memurları belki daha is· 
pu topu beş on adam bırakarak, bü- sonra, ışte bu evde dunyaya geldı.. vinliğine ayni okul öğretmenlerinden 5 _ Erzurum mıntaka ticaret müdür- kontrol, teşkilatlandırma, standardizas- tisnai bir vaziyette bulunabilirler. 
tün kuvvetiyle kendisi de meydana - 4 - Bn. Hanife Gürsel tayin edilmişlerdir. 'ıE;ü .. Erzurum, Kars, Ağrı, Erzincan yon t~tının hi!'~'":? .. muhaberatı Lakin onların mesai tarzlan ve neti· 
tııd Kara Pençenin Kızı - ·* - ;ilayetleri.. ınıntaka ticaret mudürluğu tarafından celeri ile bankaların çalı""'a tarzları 

" Krı.al .. F din d ka L 1 · · Emine hanım, kocasını kaybettiği 6 - İzmir ınıntaka ticaret müdürlü- ifa edilecektir. ve neticeleri arasında bUyu-"kçe fark• er an çan as&er erını Beş zeytin mıntalıası O" İzmir Balık . Marmar sahil Ticaret müdürlüklerinin bulunduk-
geri çevirmek mümkün olamıyacag" 1• sırada. otuz yaşında . k. adar vardı... ihdas edildi ,u... • esır, a lar vardır 

K 1 b 1 k 'llıntakası, yani Bandırma hariç) Mani- lan şehirler haricinde çalışan teşkil!t . . . '. . tah• 
na en nihayet aklı yatarak kendini ocasıy e on sene ır 1 te yaşamış- Zeytincilik kanununun tatbikine ge- sa, Kütahya, Afyon, Denizli, Aydın vi- ise evvelce olduğu gibi muhaberatı ı:e- Bırıncısı mevzuatın tayın ve 
atının aırtına atmış, perişan, bitkin lardı... çilınek üzere memleketimizdeki en mü- 1avetleri.. se 'nyapacaklar, ancak bunlann boo dit ettiği işleri selamet ve intizanıla 
bir vaziyette Beç (•) yolunu tutmuş- ilk önce bir k.z çocukları ~lmuştu .. him ve mahsuldar, yabani zeytin sahala- '7 - İstanbul nuntaka ticaret müdür- suretini bağlı bulundukl&n ınmtak.anm görmek, ikincileri hududu pyri nuı• 
tu... F alı:at çok yaşamamış, daıma ufak rımız tesbit edilmiş ve şimdilik beş mın- ,lüğü.. İstanbul, Kocaeli, Bolu, Zongul- ticaret müdürlüklerine gönderecekler- ayyen randımanı Azami hadde çıkar-
Nemıe ordusu bütün e•yaaını bü- çocuklara arız olan vahim bir hasta- ~yak a~ı~ınıştırda lmak .. B da~ Kastam~:!' Çanlon, Eskişehir, Bi- dir. '---•- de bul . mak için uğraıırlar. 

• • !ık kızamuk b kar b' k er ezı ursa o uzere ~ lecik, Bursa v .... yetleri ve Bandırma.. Mer........,r unan ticaret ve sana- D ti' • kır da d ld d b' , 
tün levazımını ortada bırakmıştı.. ,; . . ve u~a. . ı~n ır a • Kocaeli mıntakası mütahassıslığına Iz.. g - Konya mıntaka ticaret müdürlü- yl odalarlyle ticaret, zahire ve hayvan « es yı an ° u~ ~ ır 

Türklerin eline geçen e§ya: akıl- cıger ıltıhaba, bu mını mını yavruyu mir zeytincilik mütahassısı B. Mezruh ğü ... y alnu. Konya villyeti.. borsalarının vekAl.etle muhabereleri olursa randıman almak guçlqır. . 
!ara durgunluk getirecek derecede ellerinden almıştı ... Küçük Mehmet Baı·las, İzmir - Manisa mıntakası ınUta- 9 _ Kayseri mıntaka ticaret müdür- bundan böyle mıntaka ticaret müdür- Eğer bu layıha hakkında ifittild.erı-
80nauz bir yekun tetkil ediyordu.. onlann ikinci çocuğu idi... hassıslığına, merk_ezi _İzmirde olmak .üz": lüğü .. Kayseri, Nide, Kırşehir, Yozgat lüklerince yapılacaktır. miz doğru İse ve meclisten aynell 

B ' 1 d Y"zl t E Emine hanım, şu sıralarda, elli re B?rnova zeytın ~yon_u teknıkerı vilayetleri.. • Merku haricindeki oda ve borsalar çıkacaksa zeka ve kabiliyet ile deruh· 
ın erce ça ır ... u erce op. · n . . . .. • B. Kazım Kılınç, İzmir zeytın ıstasyonu 10 _ Mersin ticaret müdürlüğü İçel vekAletle muhaberelerin! bulundukla- . · · - .. 

llA d•~zenler.. Bal yemezler .. Ko- iki, elli uç yaşlarında olmasına rag- mildürlül•Une viJAyet ziraat mücadele S han, G . te M ilA ti.. · ' .~ı ••. ti kanalı 1 caklardır de edilen meauliyetlerın küçüle vıı -.... .. nl I be ) ~ ey azıan p, araş v ye en. rı • .....,.e er ye yapa . b" "ki""" 
1
• I lunbornalar ... Yüz binlerce tüfenk ... men'. o~u !Jore er, atını§ § ya§ın reihi B. Nadir Uysal tayin edilmişlerdir. uyu ugu asa nazara a ınmamıttır. 

D •1 ib' zak • nla N da hır ıhtıyar kadın sanarlardı... -*- V · ı "' • d 1 f b } • b 1 Mesela her hangi bir bankan.ııı 
ag ar g 

1 
er yıgı rı... emııe- B Ilık dı k d'"' k 1 ayetımİz e yo Se er er ig" l 3Ş tyOr .. b' l' · 1 be "d- .. liler bir toplu iğne bile almağa vakit u zava a nı, ço . sev ıgı <>- Belediye encümeni !uz .. ~- ıra!' ış eten §U . . mu. iif1I 

bula lard H • .. .. t" casından ayrılmak pek zıyade hırpa- haftada Ü" ıle buyük bır merkezde ikı mılyoıt 
bmıı:;:~mı§~~~-~r şeyı yuz us u lamı~tı... • .. . toplantı y-:ıpacalı.. B •• •• k •• 1 • b• b• • ı lirayı i.!Iet~n bir. ~üdürü anwndıı 

Kralın --.lın it taht" 1 k Eğer, çocugu olmasa, bu muthış Beledi daiml Um • beldi utun oy erın ır ır' ı e fark gozetilmemııtir. 
danıa:" t' a ın _?'_ e, ~~ sarsıntlya belki de dayanariııyacak, Şehir işl~inin art".:ası :yısiy\/~~ On bin lira kazanç temin eden ile 

man n o urmasına m<>naus gu .___ .. • . 1 d" klar 'ki ~ b' ı· 1-----1 b''•-
ü iskemleleri! bütün m r ta- nazan ruzgarıy e u:ıen yapra dan sonra haftada ilç defa içtima ede- b d 

1 
k ı yuz ın ıra "4LOLD\i a ll<UIÇOSUDll 

~. I ki e. , ti ~ ~uğ gibi ııolacak ve kuruyup gidecekti .. cektir. İçtima günleri pazartesi, perşeı:n- ~ırtı• atı temı•n e 1• ece tı•r kapatan müdür v~ memurlar müS11· 
'b' drıy e ead vazıye n ° u Onu küçüle Mehmedin sevgisi ko- be ve cumadır. vi tutulmuştur. 

gı ı uruyor u... Bö 
1 

. '-·- da bir ba 
Dünya tarihi, §İmdiye kadar böyle rumuştu... Bağcıların k !.de .. v.~!et ...... , ... !' n d hnt· 

1: • f k d • d • 'ld' Çok sevdiği eşini kaybeden bu ter- ._,.,._~ u.~. . a mu urunun mesu ıyet eru e 
oır za er ay etınış egı ı... . hlu r· k le d . . . . Ku.r,;""r" ...... 3acı - BAŞTARAFJ ı İNCİ SAHİFEDE - kaybolma.'IU18 sebebıyet veren köy ihti- ed k f 

1 
ka . . . . • 

Fakat gülsüz diken olmaz ... Her tı:_ml ız ru eh' kur adanını, b~''.11.kmbı~ı . Bize verilen malilınata göre Etibank, dan baı;ka da her köy kencli'<inin eLra- yar meclisleri, muhtarlanna ve üyeleri- ere aziha . zan! ç t.elmbi~nı1 . ıç~ ug· 
· · · d hakkak b' og una, ş ıt ocasın ırıcı ır Izınir vil•"eti b•"cılanrun bu mevsim fında bulunan, büyük olsun, kü~ük ol- ne köy kanununun 64 ve 47 inci madde- raşma11na tuna vene ır mı, 

.evıncın peşın en mu acı ır • · ı bak rd K·· ..., "" . .. s· k · lced r armaga nazarıy a ıyo u... u- için kükürt ihtiyacını tamamen temin sun baı;ka köylerin hepsine fenni tarifi lerıne gore bağlı bulundukları kazalar ızce atıyen ... 
bf ge ır... .1 d I .... 11 h çük Mehmet, onun nazarında büyü- eylemiştir. J\olanisa vilayeti ihtiyacını dairesinde behemehal frtibatlarını te- veya merkez kazası köylerinden olduk- Nihayet banka ve müesseselerde· 

. . er n_eşesı e 0 .u. gonu. er, .~: ğünün timsali idi... karşılamak üzere kMI derecede kükürt min edecek ve kendini bağlıyacaktır .. !arına göre viliyet idare heyeti karariy- ki çalışmalarda sürat esastır. Hepi· 
zın hır feliiket habermın tevlıd ettıgı B' le d .. l" t k b' mahalline gönderilmiştir Yani her köy kendisine en yalan ve mü- le para cezası hükmedildikten başka 41 · h .. .. .. ki • 
derin bir kederle ansızın sarsıldı... 1 ır adın'.nl.!?n u, ·~ ,~ ır pı~- .. ---- -m . nasebetli olandan ba.şlamnk suretiyle, inci maddeye tevfikan bu işleri daha iyi m~. r ·gu~·goru!o~-"-1 meaaı sa: 

Hl kah k la antayı erın ıgınde gız ıyen hır Dun-ua lımanları kendisine münasebetli olan ana, vililyet başarabilecek bir muhtar seçilmesi çok atı ış erın ıtmesıne UGK ıdır. Dev 
sar, raman oruyucu rın- ahfaza 'bid' B k ld • k' " J t d · · d · 1ı · t d b' · · G !'bol k be • m gı ır.. oş a ıgı va ıt Jııfdpuzg kaza ve nahiye yollariyle ve vilayet, lıı:a- gerekli olur. e evaırın e ıae ça şma saatı a· 

Mnh ırın~ . ~ ı be u .sa~ca yı hiç bir kıymet ifade etmez... Nevyorkta intişar eden •Gue Maga- za ve nahiye merkeıJerine ve kendisinin 6 - Köyleri bağlı oldukları nahiye marn olunca işlerin bitip bitmemesi 
e met yı Y tm'!tı... Kocasının aşkından mahrum kalan zine• mecmuası dilDya limanları kıUI- etrafındaki bütün köylere araba ve oto- mUdürleri, kaza kaymakamları, vil.Ayet, asla mevzuu bahis değildir. 
Mehmet bey kaçan duşman.• kova- Emine, şimdi gönlünü oğluna ver· vuzu adı altınd~ bütün dünya turistleri mobil ile geçebil~k. ve hast'1;5~ ha);'- kaza, nahiye ve karak?l jandarma ko- Bunlara ilaveten devlet memur· 

!arken, fındık ormanına gizlenen . tı' M' . . . k d için pratik ve faydalı ına!Omatı ihtiva gınıru ve başka mühim ve büyük ihti- mutanlan, ışbu tebliğin tamamen ve la . . t k "ti-it L.LL tan tır• 
N k 1 . d b mış ... mı mını yavrusunu, a ın . çl•?ı g" .. .. 1 k be t b. 1 arr . t tbiki . . . diden rı ıçın e au u ıuuuu ınmış emse as er erın en irinin tüfen- d I il• . . eden bir kılô.vw: lııwrlamaktadır. Tica- ya ..., oz onune a ara ser s çe ır 1 ıyen ıcra ve a - ıçın şun Di" l . . . 

00
. l L:_ ,. 'd" ... 

• • d fı 1 b' k h d oygu arının en as ı, en temızı, en t k., t' d 1 b' da b kı kamyonun gündüz ve gece girip çıka- ınıntakaları içindeki büyük küçük bil- ger erı ıçın y e ou teY as... üş1l gın en r ayan ır urşun, ava a afı d • lis' la d . b' re ve w.e ın en ge en ır yazı u - • . . • • ülm' • • 

1 k 1 . I k be . s ve eger ı o n erın ır anne lavuzda inti'<RT etmek üzere İzmir liına- cak, geçecek hale müsait bir yol ile bağ- umum köyleı·ın işsiz çalışınaga müsait n emıştır. 
vız ıyara ge mış, as an sanca yı- .. l .d .. .. d k k · lan k b ·d· !Om · anlarını b .. B' al yh kı banL- '- ba • .. • .. d Ul . sevgısıy e, a eta gozun en sa ınaca ru bakında istenilen malilınatın gönde- ma esas ve mec un ır. ve ına ış zam u seneye go- ınaen e saca ~r • 
nı gogsun en vu~";'Uftu... u hır bir derece de seviyordu... rilme'i büdirilıniştir. 2 - Bir köy muhtelif mahallerden re de tesblt ve çalı.,""cak bu mükellefle- remi kabul edildikten sonra devlet 
dağ, kızıl kanlar ıçınde beyaz kar- Mehm t be · ti • --111 mürekkep ise o köyün bütün mahalle- rin çalısına sıra ve seklini tayin ede- memur! · tı' azlı L·_ 1ı:· ..,... 
1 .. .. 'ld' e yın vasıye erı aynen z b 1 . . b tl ıJ cak "·-la b' ki dir arı ım y wr mev ıe g...,. ann ustunc serı ı. . . 'ld. Ç • . t erırun u sure e yap a yoı.ı.w- ır- cc er . . lacakl .. dı· 

B · · b ak t d yerme getırı ı... ocugun adı, şehıt a J a birine bağlanması pek tabi! ve !hun- 7 - Bu işin vilnyet Nafıa müdürlüğü mış o ar ve muessesattan ran 
K u ış~ y:ıpan cezasız t~ ! ma ı ... babasınınki gibi, Mehmet konuldu.. dır. kadrosunda ve yollara memur kısmın- man almak imlcanlan zaafa uğrabl· 
.. uman ~ .arının vuru ugunu ve Kara pençe, şehit arkadaşı Meh- Bir t~V~ iddiasını 3 - Köy kanununun on üçüncU ınad- daki fen memurlarından milmkün mer- mış bulunacaktır. 
~~k. aeaının ~~an tarafıı:ıdan gel- met beyin dileği veçhile, Emine tahkik ediyor... desinin 18 inci fıkrasına göre köy idare- tebe ~etr,ik ve m~n;ur edileceklerden ve- Bunun diğer bir neticesi de barık8 
dl iğdılarm sezKen Turkler, hbepldbır1den fır- hanımı Geliboludan kaldırıp lstanbu- Sabahda ~ssifı. Mb~rsıtnlide .. 8:'.~~~~~ leri bu yolları yaptırmağa ve köy ihti- ~1·a .kdoylu ~:!!'_dvilayedilet ecekelindeki

1
",!ol A!

1
et- ve müesseaattaki kadroların bir rni• 

a ı ... urşun atanı u u ar Ve I . dik B d • k . çayırın a mue ır ecavuz ııa<=<'sı yar meclisleri kararlarına tevfikan sene- erın en "'u.uı e , =un o an .
1 

I . . d • ;;.,, 
h k f k rd 1 ... a getır ten ve oz ogan emerın- olmuslur Antuvan Mirali !."··' Pada- nin müsait zamanlarında "e im.ece sure- müştegı·ı maddeler köprü ve nf sı arttın ması zaruretının ogaca,.· 

emen a asını opa ı ar d k' 1 . d'k b'k . • ·~ ' me ez dı Zi b nl da d 1 ,_..., 
Fakat b' k lan 1·.. e ı eve yer eştır ı ten sonra, ı es !on, Kfizım Topal ve Rasim Sarı adların- tiyle) bu işi ve vazifeyi takip edip yap- gibi sınai i.ınal2t için hacet görülür ve .'". ra u ar ev et memur,...· 
y I ı\. err:ı 0 

• ~ mduşHtu.'.. kadını bu vaziyette yalnız komnk da dört arkadaş, Ankara bira bahçesin- mağa ve yapılan yollan her mevsim için mümkün olursa masrafına para ile de gibı muayyen saatte vazifeden ayrıl• 
.... a~ ıyı ır 8 ye ıçın e ısara uygun olmıyacağını gördü... de rastladıkları Yohan lozı Jozefini evi- iyi bir halde bulundurınağa ve bunun yardım edilecektir. mağı kendileri için bir hak bilecek• 

goturduler ... Yarası hemen sarıldı Ve kansını bir can yoldaşı gibi ne götürmek üzere otomobillerine al- için de devamlı tamirini temizlenmesini 8 - Bu köy yollarının halkın işler! !erdir. 
Yapılan bunca gayretler, dikkatler E . . b k k f k mışlar ve hareket etmişlerdir. yapınağa borçludurlar. için hükümele müracaat ve temaslarını, Bund n d la d k' sail · defi 
k • ed' M h be mınenın yanına ıra ma muva ı B J finin' 'dd' .. bu 4 B 1 k'' 1 .. h . d'' .. ülmek' t' 1. b' a o yı ır ı me enn ar etm ı... e met yin göğsün- • .. .. .. ayan oze ı ıasına gore - u vazife eri yapmJyan, oy u er mevsım uşun sure ıy e, ır dı beki .. Jerde 
de a ılan yara çok ağırdı K d' · olacagını duşundu... dört kişi kendisini evine bırakacak!an- mükellefler hakkında köy ihtiyar mec- müddet kesebilecek, sarp, lirızalı ve fa- ran man ~en mueaııeae 

• ç • 1 k betm. ..d I en b~- Kara pençe, aslen Gelibolulu idi... na başka bir semte götürmüşler, Sadık- lislerinin karariyle ve köy kanununun kat çok !Azım olanları en evvel ve be- randımanın azlıgına ve çokluğu.,-
:::ı tamhiıy e J I§, a gın ır Orhan Gazi devrinde, şehzade Sü- bey çayırına getirerek orada tecavüzde 12, 55 ve 66 ıncı maddeleri mucibince hemehal güzergAfu tayin edilerek ve göre müdür ve memurlara bir ~ 

de u un~yor u... . . leyman paşa, bir sal içir.de Rumeliye bulunmak iste~lerdi~; Fakat kendisi para cezaları hükmolunur .. Ve imece edilmiş ise kazıkları çakılarak açmağa tanımak, onların da iatikballeriıı1 
Son nefesınde kendıne geldi ... Ulu g f" · k't b' l'kt t' d'". k k muhalefet ettiğinden dort suçlu tarafın- ve bedenen çalışmak suretiyle iştirak baslaınak elzemdir. devlet memurlan gibi emniyet altıtı' 

Tanrının ve Peygamberinin adiyle fedaeç ıg~ ;ra 
1 

' ırdı eKarge ır ıgı 1 ~ dan yaralanmıştır. edemiyeıı köylü mükelleflerin ve o köy- 9 - Köprü ve menfezler dahi yukarı- da b 1 d k kar 1 1 le do~' 
yının arasın a a pençenın z b ta, lıAd' 1 h · ti t hk'k d da ıldığ --Lil k" 1.. tarafınd u un uraca ar ar ıı. ma ~ birlikte karısını ve henüz yüzünü b" "k d d . d h ' b l d a ı ısey e emmıye e a ı e arazi ve başka çeşit gayri menkul yaz ı v.,.... e oyu an k elh h l .. rye-

.. ed'"' ak k uyu e esı e azır u unuyor u .. etmektedir. sahibi olup ta şehir ve kasabalarda otu- nnıba, otomobil, kamyon ve hattA daha ması ço m uz ma zur arı on ı 
gorm ıgı yavrua~u anar ' ar a· Rumeliye ilk ayak atan bu Türk kah- • .. ili ranların ve çalışmıyanların adı geçen bazı ağır vasıtalar geçmesine müsait ve cek biricik vasıtadır. 
daşı Kar'.' pençenın kollan arasında ramanları, Gelibolunun zaptedilme- Nazilli Sumerspor•Uçok meclis tarafından kararla tesbit edilecek mütehammil olacak derecede dayanıklı Kurulması istenen tevazün ve tt' 
can verdi... . . sini müteakip, oraya yerleştiler ... Ve Bu pazar karşılaşıyor bir bedel üzerinden iştirakleri temin ve sağlam ve m~safe v~sa kolaylıkla adül mefhumları da bunu amirdir. 

Onu yıkamadan, kanlı elbısesıne buradan bir daha a lmadılar... Beden Terbiyesi kupası birincisi edilecektir. uy!:U;? ~al. ve vusatta doşemesı ve kor- HAKKI OCAlCO L'O 
sararak Kanije Hisarının bir köşesi- Sonraları büt" ~ !' k.t Üçokla bir maç yapmak üzere Nazilli 5 - Mükellefleri bu suretle köy yol- kulugu ıyı yapılacaktır. . -*-
ne gömdüler... b ' un ume ı as~nı Sümerspor takımı bu hafta şehrimize !arını yapmağa davet ve sevkten ve ora- 10 - Yoll~r .hemen tamamen vilayet tŞ 

B .. Ka .. Hi d baştan aşa oaran ve Tunayı geçtik- gelecektir Maç pazar günü saat 17 de da ça~aktan imtina ile ve ihmalle- şose yolları gıbı olacak, yaya yolu, hen- MAHTURE BAiıK l 
ugun, nııe sarın a, asma t sonra Viyana 1

• lann k d · · d g· · •··lar kısmı sek' BİÇKİ VE n"·•ş YURDU SERG"' k.. .. - dak' k" .. en ııwpı a a ar yapılacaktır. rıyle nakit demek olan vaktin boş yere e ı ve -. mecmuan ız uu ı;:ı 
oprunun yanın ı uçuk bahçede, yayılan büyük Türk istilası ilk önce · metre olması bu maksallan tamamen İzmir Kestelli caddesinde 62 .,.yıdl 

ufak bir toprak yığını, bir tümsek sayısı kırkı geçmiyen bu aoLm .. k~ t temin için bu yolun uzunca ömrü nok- bayan Mahture Balkışın tahtı i~ 
görünür ... işte küçük Mehmedin ba- li 1 · bast bir sal içi d cf;~~ tasındaıı lJlzımdır. Bu sekiz metrelilı: yo- de bulunan Türk kadınları biçki ve • 
bası Gelibolu ala be · ehit Meh- er erın, 1

• 1 n e e ı • ş h e G e lun her iki tarafı.na elli santim enliğin- kiş yurdu bu yıl da 34 talebeye ıncl" 
' !. .. ~ !. !uya çıkmalarıyle baş am_ııtı... a de ve elli santim derinliğinde hendekler niyet şahadetnamesi vermiştir. 

me~ bey burad~. g'.:'muludur... . Karapençenın dedelerı, hep bu şe- e ır zınosu dahil olacak ve behemehal hendekleri Bu münasebetle açılan serginin re-<"; 
ezann başucuna, onun sanki hirde yetiştiler... Yaşadılar... Kara de yapılacaktır. küşadı pazar günU yapılmış ve va~ 

kınlan bütün emellerine işaretmiş pençe de burada doğdu... 11 - İhtiyar heyetleri bilhassa ınüsa- bay Ethem Aykut ta bu merasime 
gibi, kırık bir taş parçası konulmuş- Kara pençenin ecdadı Gelibolunun vata dikkatli, h~a ria~~~' dür~t vermiştir. 
tur... beli' ba 1 . 1 . ("') 'd'I Bugünden iti haren davranacaklar, mUkelleflerı oylece takip -----------µ. 

B d T" ki d h l 1 ~ 1 zaım erınden 1 1 er... ve işe sevkedip çalıştıracaklar, tarafgir- ve kaldırımlı ve nihayet mutlaka taŞ ıJ!l' 
d ura an geçe~ . ur er'., e~. -~· lik ve ınü•avatsızlık gibi uygun olınıyan ferşedilmiş olmaması işi yol mefh~...ıııı 

ururlar ... Kanııeyı ve Turklugu •• BİTMEDİ.. Caz ve Klası·k Mu··zı·k haksız seylere tevco;sül ve tenezzül et- dan cıkaracaktır. Senelere de ~UI 
kurtarmak için canını feda eden bu ' miyeceklerdir. cdi!miıı olsa bile her halde taş örtlilıı' 
sayın şehidin tertemiz ruhuna sami- 12 - Yol demek toprak bir geçit ve olmak şarttır. r~' 
mi, saygılı bir durusla daima dua (.\') Eskiden yararlığı görülenlere İzmirin emsalsiz g.uubunu modem bir bahçenin yeşillikleri arasında tesviyei tü:rabiye halinde bir memur ol- Not - Bu tamimin sonunda kô~cl 
ederler - devletçe arazi verilirdi. Bunlara zea- seyretmek ve enfes mezelerle buzlu i•kiler içmek için ~cgane yerdir. mayıp bilhassa yeni tesviyei türabiyesi. gitgide bağlanacağı devlet ve ' tııliL 

... ' ' le kış ve yağmurlu zamanlıu·ında en bil- yollarını adları, yolların umumi 
met aahibi, yani za!m derlerdi ... Ara- yük bir müşkil şey demek olacağından muhtan t, mır m !er, araba ve o~ (.\') 

e-vveı ıt oanK 
'" .. ı,; ~.ı .. ı,. 

t nrax nıni( .. t m. n...:::,_.:;i1 !ı.,h•ı"J ... , .. 2-.~:·:ı•,: 
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: Bnzı düşünceler: : . . . . . . 
EKordon Üzerinde~ 

Meclisinde İnzibati tedbirlere 
lüzum vardır-
Sıcaklar bastırdı. Mektepler 

• tatil oldu. Hemen hemen her 
gün birinci kordonda deniz 
kenarında bir çok çocuklar 
toplanıyorlar. Bunlardan bir 
kısmı balık tutmak için uğra
fıyorlar. Bir kısmı da •oyu -
nup denize atılıyor ve yüzü. 
yorlar. 

Muhittin Birgen yanlış 
yazılarından özür diledi Gerçe birinci kordondan de

nize girmek yasaktır. Sıhhi 
mahzurları dolayuiyle kor -
don üzerindeki banyolar, on 
yıl evvel kapatılmııtır. Fakat 
küçük yaramazlara derd an-Bir makalenin sebep olduğu münaka

şalar ve Başvekilin izahatı 
• latmak pek mümkün almıyor. 

Belediye ve emniyet memur
ları da belki bu küçüklerle 
uğTQfmak iBtemiyorlar. 

1 

Ankara 28 (AA) _ B. M. Meclisi yaca bir zulüm ve itisaf olarak tel~k'. 
bugün Refet Canıtezin başkanlığında top- 1 edilen hareketlerin ay~İ olnra~ t~lakkı 
lanarnk bankalar ve devlet müesseseleri etmesinin haksız oldugunu soylıyerek 

1 ·· Muhittin Birgenin bunu izah etmesini ve memur arı maaşlarının tevhit ve teadu· w 

lüne ait '-- lA h dd l . •. hangi noktalarda haksız bulundugunu IUlnun ayı asının ma e erı uze· . . . 
1 

k '" ·· 
rinde müzak d . tı• esbabı mucıbesıle Mıllct mec isi ursu· 

ereyc evam etını§ r. . · d ·~ 
B ·· . sündcn izah etmesini ıstemı§ ve emı -

u ınunaaebetle •Öz alan hatıpler, hu· . . 
• .. d tır kı: 

•uıı aurctte tcıekkül eden bankaların a · c .. l . I ·mtı"han olalım Eğer bir 
L • • • voy esın er, ı · 
..,arem çerçıvcai içerisine alınmasına ıtı· w k · ) ak 

. . zulüm ve itas yaptıgımıza anı 0 ura 
ıaz etmışlcr ve bunun teşkilatı eaasıye B M. Meclisi adildir. Yaptığımızı söyle· 
kanununun hükümlerile taaruz teşkil ey· d:kl . J'"mden derhal rücu ederiz. 1 d"W• • ff • • ı erı ZU u 
e ıgmı aoylemışlerdır. Muhiddin Birgen, verdiği cevapta bir 
~mütalaalara karıılık veren hatipler azeteci olmak itibariyle bu kanunların 

~e hutçe encümeni ikinci reisi Faik Bay· g .. zakercsi dolnyısiyle husule gelen cew 
..ı ::-L l mu 

Cuuıouriyet hükümetinin dev etçi ma· nl"rı '-'azısında aksettirirken bu hu-
L:_. • b" 1 . reyn " .3 • • • 

.u.ı,yetıne ilhassa işaret ederek dev ctın susta şahsi mütalaalarını da kaydettığını 
~elayeti amme bakımından olan huku- ve Mümtaz Sökmen tarafından işaret 
kuna ve buna istinaden almıı olduğu mü· edilen noktayı ayrıca şahsen kendisine .. , 
maail kararlan hatırlatarak, mevzuu mu- izah eyliyeceğini söyliyerek bir gazete-
zalı:ere olan barem kayıtlarının hiç bir clnln mevcut fikir cereyanlarını alıp 
auretle teıkilitı eaasiye kanunile tcaruzda vermesinin tabü görülmesini istemiş, iz
bulunmadığını, bilakis bu kanunun çer· har ettiği kanaatlerde bir hataya sürük
çivesi içinde tanzim edilmiı olduğunu lenmiş noktalar var!ia bunlardan da 
bildinniftir. özilr dilemeye funade olduğuna işaret 

Bu müzakere eanaaında aöz alan Müm· eylemiştir · 
taz Sökmen, Sonpoata gazetesinde Mu· Başvekil Dr. Refik Saydam bu iza-
hittin Bir1ıen (Mardin) tarafından yazıl· hat akabinde söz alarak demiştir ki: 
~ olan ve birinci müzakeresi yapılarak Arkadaşlarım, 
kabul edilmit bulunan devlet memurları Muhiddin Birgen, arkadaşlarımızın 
maat ve ücretlerinin tevhit ve teadülüne verdiği izahlara nazaran kendileri bil
ait kanun hakkındaki yazıya temas ede· meden bir vak'a ihdas etmişler zannedi-
rek, mevzuu ballis kanunun Muhiddin yorum. , 
Birsmm -yazısında bu kanunla dnlct .Ruih Kaplan (Antalyaf - Bravo, hiç 
jllllemurlanııa yapilan muamelenin vaktile bilmiyor. 
Osmanlı İmparatorluğunun Çıfıt ve Re· Başvekil Dr. Refik Saydam - Ben -
ayaya yaphiı muameleden farkm olduğu deniz dün gece bu makaleyi okudum. 
tarzında tavıif edilmit olmaamdan duy· Kestim ve partimizin reis vekiline ver
'duğu hayreti bildinniı ve bunu bazı ta· dim. Bir parti mebusunun bu şekilde bir 
nflarda yahudilere kaJ'fı yapılan ve dün- şey yazması ne derece doğrudur. Lüt -

fen tetkik buyurun dedim. (Alkışlar). 
Bu birinci saflıa. !kinci safhaya gelin

ce: Makalede bcndenizin ismim de ge
çiyor. Hükümet son zamanlarda bir çok 
siyast meselelerle meşgul olduğu için 
bu kanunla o kadar meşgul olamadı. 
Binaenaleyh bu hususa Dr. Refik vaz.i. 
yet et.sin ve kanunu yola getirsin diyor
lar. 
Arkadaşlar, 

Huzurunuza getirdiğim her k nunla 
al!kamızın şahidi yine sizlersiniz. 

(Şahidiz. Her gün buradasınız sesle
ri.) 
Esıısen biz bu kanunu memurlarımı

zın huzuru, rahat ve sükunu için yapı
yoruz. Arada belki maddeten mutazarrır 
olacaklar olabilir. Fakat büyük bir me
murin kütlesinin mevcudiyeti dolayısi

le onların atisi ve istikbali için lüzumlu 
olan esasları koyuyorsunuz. Hükümct 
de bunda sizinle beraberdir. Ve hiç bir 
zaman bu meseleyi göz önünden uzak • 
tutmamıştır. Daima takip etmiştir. Bu 
mes~leyi burada bırakırsanız çok eyi 
olur. Işimiz vardır. Ona devam edelim, 
Mesele tavazzuh etmiştir. 

Bu müzakereden sonra maddelerin 
okunmasına devam edilm~ ve kanun 
kabul edilmiştir. 

Halbuki sıhhi mahzurların 
üstünde küçük çocukların de
niz kenarında oynamaları ve
ya denize girmeleri çok tehli
kelidir. Her hangi bir kaza 
vukua geldikten sonra dövün
mek, teessül etmek, tedbirler 
almak /ayda vermez. Kazayı • 
önliyecek tedbirleri ıimdiden 
almağa ihtiyaç vardır. Hiç bir 
ıey olmamış olsa, küçük yav
rucakların ıaatlerce bu ııcak
larda güneş altında balık av
lamaları bile hayatları için 
bir tehlike lefkil eder. Her 
hangi bir güneş çarpma•İyle 
bir felakete maruz kalabilir. 
Gerçe ana ve babaların yav

rularına sahip olması lazım
dır denebilir. Fakat küçük 
yaramazların evden çıktık 
tıklan •onra nereye gittikleri
ni teıbit eylemek ana ve baba 
için de zor bir İftir. 
Küçükler hepimizin himaye

•ine mevdudurlar. Onlara ala
ka göıtermek cemiyetin vazi- • 
lesidir. 

Binaenaleyh kordon üzerin
de çocukların balık avlama
larına, denize girmelerine 
mani olacak inzibati tedbir
lere lüzum vardır. 

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

Bi İtalyan polis heyeti 
Belgrada gellyor 

Askeri barem kanununun heyeti umu
miyesi üzerinde söz alan general Kazım 
Sevüktekin ve general Karabekir bazı 
temennilerde bulunmuşlar ve büdçe en
cümeni ikinci reisi verdiği cevapta ileri 
sürülen miital!\aların esasen kanunda 
derpiş edilmiş bulunduğunu bildirmiş 

ve bu izahattan sonra heyeti umumiyesi 
üzerindeki miluıkere1er kafi göriilerck 
maddelere geçilmiş ve Cuma günü top
lanmak üzere içtimaa nihayet verilmiş-

tir. 

Bclgrad, 28 (A.A) - İtalyan polis 
tcşkilfitı şefi liynndan Bocchininin riyn
sctindc bir polis heyeti, Yugoslav polis 
şeflerinin geçen sene Jtalyaya yaptık!a
rı ziyareti iade etmek üzere dün Belgra
da gelmişti. -·-

B. Daladyenin. beyanatı 
Fransız gazeteleri tarafından çok 

müsait bir şekilde tefsir edildi 

İtalyan maneuraıarı 
Ağustosta yapılacalı 
Roma, 28 (A.A) - Büyük İtalyan 

mnncvrnları Po vadisinde üç ağustosta 
başlıyncak ve yedi nl,rustostn bitecekti ... 
Manevraların sonunda İtalya kralı 

kıtnatı teftiş edecektir. 

-*-
DOKTORŞAHr 
Alman31aya dönüyor 
Berlin, 27 (A.A) - Şahtın iki üç haf-

ta içinde Berline gelmesi beklenmekte
dir. Hindistan :;eyahatinden dönmekte 
olan Dr. Şalıt, o znmnnn kadar İtalynda 
knlacaktır. 

Paris 28 (A.A) - B. Daladiyenin me
busan meclisindeki beyanatını mevzuu 
bahseden gazeteler, bu beyanatı haric! 
vaziyette her hangi yeni bir vahametin 
doğurmuş olmadığını fakat bu beyanatın 
yalnız hakikati olduğu gibi bir kerre da
ha hatırlatmak maksadını istihdaf etti
linl bildirmektedir. 

Matin gazetesi diyor ki: 

Bu kat't lisanda, demagojiye ve ko -
laylık gösteren sözlere kapılmamak bah
ainde bir ihtar, bugUnün hakikatlerinin 
anlaşılmasında kalpler arasındaki birli
ğin sıklaştırılması için bir hitap görme
lidir. Yoksa, Avrupa vaziyeti, birdenbire 
ııureti hususiyede vahimleşmiş değildir. 
Avrupa vaziyeti, dün nasılsa bugün de 
aynıdır. Ciddi, fakat hailevi değildir. 

Petit Parisien diyor ki: 
Dünkü meoclis müzakerelerinde anla-

.. 1nn cihet bütün meclisin sinfor, tecavüz, Avrupanın her hangi bir 
tılması en guç o ' h 

. · .· yükselmeden hü- noktasında muzaffer olur olmaz, emen en ufak bır senenışı 1 
w • • • • 

. . . . .. zlerine karşı gösterdigı l 1 derhal, malUm hır knder kaıdcsıne te -
kümet reısının so b . d k b d w d"" kt . ..k alakadır Cebir ve şiddet tehdit.. 1 aıyet e ere , gnr n ogru onme e -
bU:u d 'w•ı emek ve her türlü f dir. Şarki Avrupada yapılacak fedaknr-

-*-
Lehistan 

lerı karşısın a egı m kl b. · · h h · b. · Mili" · · d ~ • tikr .. bb .. J m· e karşı koymak lı ardan ıziın ıçın er angı ır emnı• 1 mu al[aa IS 8ZI tahakkum teşe us er .. w k 11 •• • • 
. k. F minl gösteren soz- yet çıkacagını sananlar, bunu a ı arın- Vnrşova, 28 (O.R) _ LChistanda mıl-

bahsinde ı ransız az d k l d . tt . li ··a f . . J • •---- i . ak • • J tığı müttehid al- an çı armnına ı ır. Bu vazıye e vazı- mu a an ıçın açı nn ısti.ıu-;u.a ştir -
lcrın mcclıste ~arşı aşka •dedilmeğe de- femiz ooşvekilin söylediği gibi. silahlan- ler şimdiye kadar 450 milyon zloti ye-
kış tufanı da bı~assa ~ mak birleşmek ve teyakkuz içinde bek- kWıunu bulmuştur. 
ğer bir hfıdise idi. 

1 
'kt• ------

eme ır. H d 
Ordre diyor ki: ol lan 3 Din 
Başvekil Daladiye, Fransanm dünyn 

U . d ··ki\-un avdetini istiyen ve bu
zerın e su wı . • • 

al b··ı·· milletlerle iş bırlığı na ç ışan u un . 
yapmağa hazır olduğu hakkında y~ı
den t~inat vermiştir. Fakat başvekıl, 
aynı zamanda, Fransanın her t~rlü ta
hakküme karşı koyınağa azmetmış oldu
ğunu da bildirmiştir. Bütün c~tem.a~y.o
nal siyaset sergüze~tleri, bu sozlcrı ı~ıt-

Milli müdafaa bütcesi 
Lahi,2 8 (Ö.R) - Hollanda ~cbusan 

Hatayın ilhakı bayramı meclisi milli mudafaa bütçesini 33 mil-
Urla 28 (A.A) - Hatayın ana vatana yon florin nisbetinde arttırnn bir kanun 

ilhakı münasebetiyle akşam Halkevin· Jtıyihasını k~I.ctmi.:..;şt~ir.:._. _ 

de bir ~u~ama töreni y~pılmış.~ır. Tö - Cin avcı t~nareleri
rene valımız Kazım Demır<!l", Tümgena- n· . 
ral Şemsettin Taner, subaylar, memur- , ın. muvaflakJyeti 

Urfada 

lar ve kesif bir halk j..t; .. ak etmistir. . ~ungkıng, 28 (A.A) - Çin ajnnsı bil-
. . A ıl~ • •• " dırıyor : 

Saat 21 de ıstık1al marşıle torene baş· Son gu··nıe rfı d ç· t 
, ....... ._._._._.__. .......... .-.mi!A?\Zll--~ 

BUGÖNDEN iTİBAREN 

Kültürpark • 
sınemasında 

iKi EŞSİZ VE BÜYÜK FiLİM 

KISKJ.NÇL 
. nommT TAYLOR - BARBARA STANViCK 

Neşe, gençlik, macera ve birbirini sc\'cn iki gencin ebedi derdi kıskançlık. 
Bu filim hakiki bir şaheserdir .• 

ATEŞ BÖCEGI 
JANETTE l\IAC DONALD • ALI.AN JONES 

Aşk, güzellik, ses, mlizik ve yüksek kudrette yazılmış harikulade neiis 
bir mevzu.. Bu bliyiik filim bir snnat harikasıdır •••••••...•••••......•...................... , .....................•...•••........•.. 

SEANSLAR her gün : ATEŞ BÖCECI : 3 • 7 KISKANÇLIK : 5.15 • 9.15 
Cumartesi ve Pazar ıünleri ı de Kıskançlık filmi ile başlar 

. . "h r zn n a ın avcı ayynrc-
lruunış, muhtelif hatipler Hatayın tarı • }eri Japonların s kiz bombardıman ve 
çesini ve ana vatana ilhakı dolayısiylc iki avcı tnyyaresini düştirmüşlcrdir . 
sevinçlerini izhar eylemişlerdir. 

Törene, Hatayı ruuı vatana kavuştu· 
ran şeflerimize minnet ve şükran his
leri izhar edilerek nihayet verilmiştir. 
Törenden sonra muhtelif memleket ha· 
valaiı çalınmış ve geç vakte kadar milli 
oyunlar oynnnarnk eğlenilmiştir. 
lenmiş noktalar varsa bunlardan da sö-

Polonya Alman 
senatörünün bir 
muhtırası 
Varşova, 28 (A.A) -Alman ekalliyet 

senatörU B. Hasbach, hükümete bir 
muhtıra vererek Polonya Almanlanna 
yapılan muameleden bilhassa Leh mil· 
essesatının Alman amele ve müstahdem
lerine yol vermelerinden şikayet etmiş
tir. 

Uugün iki filim hirden 
3 - 6.30 \'c l O cnn lnrmdn 

l!. SE iz 
(SANS FAMİLLE) 

Vnnni l\lnrcoux • Donille 
4.50 ve 8.20 scanslnrmda 
KON'l'INANrAL 

Fred Astair ve Çinger Rogers 
Dan , miizik, neşe ve 

çılgınlık filmi 
FİATLER : 20. 25. 30. Talebe 

Snlon 10 KURUŞ .. 

Romanya da 
Milli müdafaa için 

4 misli masraf yapıyor 
Bükreş 28 (Ö.R) - Romanya milli müdafaası için geçen senenin 

<!füt mis]i masraf yapacaktır. Bu sabah barekil B. Kalinesko mebu
aan meclisinde demiştir ki: 

< Bu sene için tesJihat bütçemiz 24 milyar leydir. Geçen sene 11 
milyardı. Romanya geçen sene zayıftı. Fakat şimdi kudretli bir vazi
yettedir. Ordu tamamile yeniden techiz edilmiştir. En modern ve iyi 
malzemeye maliktir. Son aylarda hemen bütün sınıflar yeni silahlarla 
uzun talim devreleri geçirmişlerdir. Yeni kı§lalar için mühim mebaliğ 
aarfedi)m iştir.> 

c EkaHiyetler meselesi münhasıran dahili bir iştir. Ve sadece kül
tür ve ekonomi hususlarına aittir. Romanya bunun harici mahiyette 
telnkki edilmesini kabul etmiyccektir. Almanya ile bir ticaret anlaş
ması akdettiğimiz zaman bunu bir monopol şeklinde kabule asla ni
yetimiz yoktu. Her ne kadar Almanlar lngilterc ve Fransa ile ticaret 
anlaşmalarımıza itiraz etmişlerse de bu itiraz mesmu olmamıştır.> 

Alman hudutlarında 
harp hazırlığı mı var? 

Berlin 28 (ö.R) - Almanyanın şark ve garp hudutlarında tahki
mat işlerinin genişlemesi o kadar büyük mikyası almıştır ki hükümet 
muhtelif mesleklere mensup amele ve müstahdemleri mecburi hizme
te çağırmıştır. Bu hafta bir çok lokanta ve otel müstahdemleri müs
tacel devlet iş~ için derhal askeri otoritelerin emrini almağa davet 
edilmişlerdir . Bir çoğu, kısa bbbi muayeneden sonra, tahkimat işleri 
için Leh hududuna nakledilmi lerdir. Bu cezri tedbir sebebile kahve 
~ ... lokanta garsonları ve otel müstahdemleri arasında hoşnutsuzluk 
baş göstermiştir. Berberler de ayni vaziyettedir. Her biri dükkanında 
en az bir iki kalfa eksilmiştir. Keza matbaa ameleleri ve mürettipler de 
mecburi hizmete alınmı§latdır. Bazı mesleklerde mecburi hizmetle 
gönderilen müstahdemlerin miktarı yüzde kırktır. Hatta Hitler rejimi 
yahudiler aleyhindeki ikrahını da yenerek bazı yahudileri, Bilhassa 
fikir adamlarile mühendisleri ve caki tüccarları tahkimat işlerinde ve
ya ayak hizmetlerinde istihdam edilmek üzere mecburi hizmete tabi 
tutmuştur. 

"Y anki Kleyper,, deniz tayyaresi 
Atlantik denizini tekrar aştı 

Londıa 28 (ö.R) - «Yanki Kleypern adlı Amerikan deniz tny
;::nesi şimal yolile Atlantik denizini geçmiştir. içinde 12 kişilik mü
rettebatından başka 31 Amerikan memuru vardı. Bu seyahat şimal 
yolile Atlnntik hava posta servisini açmaktır. Deniz tayyaresi sabah 
saat 9 da Tervövden hareket etmiş ve 13,5 saat süren bir seyahatten 
sonra lrlandaya gelerek oradan da Sovtnmptona hareket etmiş ve bu 
sonuncu limana vasıl olmuştur. 

Hang- Kong'da şayanı 
hayret bir dava var 

Aln1anlar Çine Nasıl silah. cep
hane ve gaz maskesi satıyorlarmış? 
Paris 28 (A.A) - «Ekselsiör> gazetesinin Londra muhabiri, Alman
ların Çine verdikleri harp malzemesi hakkında dikkat şayan mali'ımat 
vermektedir. 

Hongkong mahkemesinde halihazırda mühim bir dava cereyan et· 
mektcdir. Almanya, bir taraftan Çin ile yaptığı muharebede japonlarn 
manen yardım ederken, diğer taraftan da Çine mühim miktarda harp 
malzemesi göndermektedir. 

Vaka §udur: 
Hongkongun en büyük ve en mühim ithalat ve ihracat müessese

lerinden biri, nizami olmadıkları iddiasi]e AJmanyaya sipariş edilen 
10000 gaz maskesini teslim almak istemediğinden dolayı Çin hüküme· 
tini dava etmekte idi. 

Muhakeme esnasında bazı §İddetli münakaşalar da olmuştur. Şa
hitler Almanyamn Çin ile geniş mikyasta silah ve cephane ticareti 
yaptığını söylemişlerdir. 75 milimetrelik 8000 krupps obüsü, transit 
suretile Çine sevkedilmek üzere Hamburgdan Hongkonga gelmiştir. 

Bu malzemenin kıymeti 42000 sterling olarak tahmin edilmekte
dir. Berlin bir yandan ltalyan - Alman askeri ittifakına girmesi için 
Japonyayı tazyik ederken, diğer taraftan da Hamburg yolu ile Çine 
yaptığı silah sevkiyatma faaliyetle devam etmekte idi. 

Diğer cihetten Skoda fabrikaları, Çekyamn i galinderı sonra Çin ile 
yaptıkları mukaveleyi feshetmek şöyle dursun Çin hesabına harp mal
zemesi imalini arttırmışlardır. 

Çin'in 
verdiği 

Paris sefirinin 
bir konferans 

Paris 28 (ö.R) -Çinin Paris sefiri B. Vellington Ku bir konferans 
vererek Japonyanın Çinde diğer memleketlerin menfaatlerini şimdi
den tahdide çalıştığını göstermiş ve bazı istatistikler :zikretmiştir. 1938 
den beri Japon işgali altındaki Çin arazisinde ecnebi ticareti rnütema· 
diyen tenakus etmiştir. 1935 de bu arazinin ticaretinde Japonyanm 
bisseai yüzde 6,5 iken şimdi yüzde 38 derecesine çıkmıştır. 
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Bayan ara 
tebdil ava 

Ingiliz - Italyan rekabeti - BAŞTABAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - clrUca kuvvetleri birletmifür. Alman-
ya, görülüyor ki, taleplerini tatmin et

memleketi tehlikeli sürprizlerden vika- tirmek için, her hazırlığı yapmaktadır. 

./ 
--&-

y AZAN ı Dr. G. A. 

ye zaruretini feda edemez.> Geçen sen~ !ı:hmm manenalarından va Hava tebdiline insan biraz dinlenmek. 

ltalya Londrayı neden kızdırıyor? 
Italyan gazeteleri ise bu beyanatı blis- vfısi mikyasta askeri baı-eketlerden bu bir ç.lt ola ırezip eğlenmek Ye looşça "8' 

bütün başka şekle &okmufl...,dır. cPo - SIB'alarda çok balıadilmlştL Aynı ~ kit geçimiek İçİll sideı:. S- d.a haksd 
polo Di Roma• gazetesi ecnebi mUstah- Jao bu sene yine mevcuttı.ır. Fakat şı-li denilemez. Gönül feraldıiı odıhat daiın& 
beratının başında büyük başlıklarla şu- eskiden daha büyilk mikyastadır. Ger- faydalıdır. Zaten insan en iyi havalı bit 
nu bildiriyor: cFransız hüküm.eti daha !<" bunlarıı:ı mutad sonbahar manevraları yerden en fena havalı bir yere bile hav• 
iki sınıfın seferberliğini ilin ediyor ve yeiııi tutacağı söyleniyor. Fakat buna tebdiline citııe gene istifade eder. Hav• Akdeniz Islam aleminin beşiğidir. Islamlığa dokunmak 
parlamentoyu tatil ediyor> gazetenlıı lııımmalıı safdillikUr. tebdiliade esas yer deiiotimaekıiL 

lngiliz imparatorluğunu tehdit etmek demektir Paris muhabiri yeniden iki sınıfın sefer- cLehistana karşı içinden veya ~ın- Fakat inoan gideceği yeri ıeçmek te 
berliği hakkındaki bu sansasyonel hahe- dan yapılacak heı: taarruz dünya ehem- w'bet elup da kendi mizacına göre uy• 
rin, komünistler müstesna, bütün parti- miyetini haiz meseleler tahrik edecektir. gun bir yere hava tebdiline gidene el
ler tarafından şiddetle alkışlandığını Artık Lehislana ~ her cebrü şiddet bette daha iyi olur. Böyle yapmak miidı-

f _ .. da, Alı::denizln lngiltere için sa-

[

ece bir ticaret yolu. meıhur Hindistan 
ola ye imparatorluğua ô.hheti hu yolun 
....... tine bağlı olduğunu sananlar çok-

\ur. 
Akdeniz muhakkak ki lngiltere ve 

iittemlekeleri için ehemmiyetli bir mü
able yoludur. F aht lngiltereniıı, bu 

/1eni:r:I ı.. tiirlü ferdi tabakkiirnlue k&r11 
l,nüdafaaya azmetmit o!mUl blllUI sırf 
bir yol olduğu için değildir. 

Şijphetıiz, Londra bu yolun emniye· 
til-te alaltalı hiç bir teii ihmal etmez. Ce
\ıelüttarıkta, Maltada Kıbrısta, lak.enderi· 

E
de Süveyf üzerinde tesia etmiş olduğu 

ontrol filidir. Gemilerinin yolu iizerinde
rnuhtelif noktaluda aokeıt hareket va, 

'aıtalarını her gün bir az daha kuvvetlen
mektedir. 

Sü,..,nten geçen gemı1erin yüzde 5 O llİ 
lngiliz bayrağını lafır. Hindistan müna
!<ıılituwı yüzde 70 ine yakın kısmı bu 
lı:-1.daıı yapıhr. Avu.tuııılya ithalaı.

nın dörtte biri va ihracatmın yaneı da 
eza bu kanaldan ıreçer. 

lngiltere Mıoua 400 milyon ıterlinden 
fazla aermaye yatınrufbr' Y onaııistanın 
b<>1çlaruıın yanama igtirak eder ve Tür
lı:iye iU Ak.deni% ve Karadenize bağlı 
Balkan devletlerine mütemadiyen kredi
ler açar. 

Demek ki ~tere için Ak.denizin ha
yati bir ehemmiyeti vardır. Gerçi eski 
.l(ap yolu icabında onwı yerini alabilir. 
f.lıer Akdeniz Ingiltere için sadece bir ti· 
caret yolu olsaydı, nakliyatını bu deniz
den uzaklaotırmak suretiyle onu yalnız; 
kendine hasretmek istiyenleri cezalandı· 
rabilirdi. 

Fakat Akdeniz daha fazla bir ,eydir. 
Bu bir atratejik yoldur ve İslamın befiği· 
dir .. 

Akdenizin ıtratejik rolü Süveyı k.ıı.na· 
lının açılmumdan eYYel de mevcuttu. 
logiltece ile Napolyon arasındaki reka
bet bunu iııbat etmittir. 

1914 - 1918 de Rusya ile Ça.nakkale
den irtibat temin edilaeydi Rus ihtilfili 
ve S.eot - Litovsk muahedesinin önüne 
geçilebilirdi. 

Bt1hassa 19 3 1 denberidir ki lngiltere 
için Akdenizin stratejik ehemmiyeti bir 
icat daha artmıştır. Japonyanın kuvvet· 
lenmesi, Çin üzerindeki emelteri, Uzak 
!l"rlt pazarlarına hakim olan adalann iş· 
gali Londrayı uzak ptkta mühim kUY
vetler bulundurmak lüzumuna iltna et
miıtir. 

Singapur lociliz üslerinin en kuvvetlisi 
olacaktır. logiliz adalatile uzalı: ıarlt ara-

. ıındaki kısa yol bu bakımdan bilbaua 
ehemmiyet kespeder.. Aekeri nakliyatta 

kazanılan zamanın ehemmiyeti ticari 
nakliyattalı:inden çok daha mühimdir. 

lngiltere için, icabında, daha enerjik 
bir uzak ıark siyasetine istinatgah olmak 
lunan Als.denizde mühim deniz kuvvetleri 
üzere Singapura on beo gün meaafede bu
tah~it ebnekte fayda vardır. 

işte lıalyanın Akdenizdeki askeri Üs· 
leri ve mtihim deniz ve hava kuvvetleri· 

Akdenizde lngili= harp gemilerinden biri 
dir ki bu denizin lngiltere İçin olan stra· lıcı> olmıya kalkııhğı zamandır ki Lond· 
tejik. ehemmiyetini azaltmalctud:ır. rayı k.ızdınnak.tadır. 

Tıcarl ve stratejik kıymetten başka, işte ltalyan • lngiliz rekabetinin hassas 
Akdeniz lngiltere için siyaol bn ehemmi- noktası buradadır. Şarkta, Filistinde, Mı
yte de arzeder. Bu deniz i~l.imm beşiği- sırda yerle~mi~ olan, Ankara Üzerindeki 
dir. imdi dünyanın en büyük islam dev· itibarını idame ebnek istiyen lnıriltere, 

!eti ln&ı1iz imparatorluğudur. lsli.mlığa Arnavutluğun walindenberi, ltalyan ern
dokunan herk .. lngiliz imparatorluğunu peryalizminin muhtelif tezahürlerine kol· 
tehdit eder. ltalya bilh11M& cisl&mın kı- lannı kavuşturup seyirci kalamaz. 

B. Turgut Türkoğlu, Oda 
katibi oldu A 

umunıı 

kaydediyor: hııreketi katı ve tamir edilemiyecek bir kün olunca: 
B. Daladiye iki muallem sırufı silAh hareket olur. lngiliz müdafaa kuvvetle- Biraz kansız, öğünleri rahat göremiyen 

altında tutmak liizwnuııdan bahsetınişti. rinin, hilbe""P bava kuvvetlerinin tam ırenç kızlan. yahut ltadmJılı: aletleri ta• 
Roma bunu iki yeni ruırlm ""'"'~liği buırlıkh olması bize ba.siretle hareket rafından uzanca bir hastıılıktan sonra oi
şekline sokuyor ve Italyan gazetecisi B. imkfınını veriyor. lngiliz ordusunun niılui yorgun, arada sırada sinirlerden 
Daladiycnin ağzından çıkın~ olan kuvvetini istihkar etmemek çok fıkilfıne b.yılan, tiroit guddeleri fa.zk iPediP>· 
san.sayonel cümleyi, üstelik, bütün mec- bir siyeset olur. den dolayı ücutça zayıf bayanlara -
u..., uzun uzadıya alkışlatıyor. cEğer sözlerim B. Hitlerin kulağına Anlara cı'bi _ ne pek yük.ek, ne de al-

Londra 28 (ö.R) - B. Çörçil Londra- ulaşabilirse ona cdurunuz!> demek is- ça.lc olınıyan iklim havası iyi gelir. Böy• 
·la so"yledig-; bir nutukta demiştir ki: terdim. Almanyayı bütün düynanm hu- le oıta yükseklikte ikliın ıinirleri sakin
e- Artık son clerece tehlikeli bir dev- sumetiyle karşılaşacağı bir vaziyete SÜ· 

le~tirir ve kuvvetlendirir.. Şu kadar ki 
,~ -'-''""-'· mütalfıasmda B. Daladiye- rüklemeyiniz. Ingiliz imparatorluğu mil-·• .,...._.,. her vakit Ankarada oturanlar ic;in öyle 
Ye ,_,;"ak ederim. önümüzdeki üç ay, !etlerinin sabır ve tahammülü son dere-

..,~ yerin iklimi İyi gelirmiş Öıye hava tabdili 
Yani Temmuz, Agu-stos ve Eylül ayları ceyi bulmuştur. Bunlar harbın ne bü -

mevsiminde gene orada ka1ma1' artık. iyi 
Avrupa gerginliğin.in en yüksek derece- yük bir fecaat olacağını bilirler ve bunun 

dan ul olmak · l gelmez. Ayni !l"rtlarda bile olsa iklim 
yi bulacağı devirdir. çıkmasın mes i.stemet .,.,.> 

deği,,ıirmelı: liımndır. 

Ç• ı · ı Hele sinirler çok yorulmtt' olul'lft, Göring ın ı er bilhassa kı, içerisinde hir ateşli ı.a.ıa1ı1ı:-
iMkıfaa t"" sonra, yahut !Uç bir haatahlı: geçir· 

Lbna tetkiki için Feaçeıı m ya meden evde uzunca müddet 1ıt....ıı la-
Memele gidiyor llazrrl fYOl'IOP.. . !arak - ı.ekiın tabiriyle. - •iiellÜuı .. 
Varıova 28 (ö.R) - Kurjer Varşav- . C~gking, 28 (A.A) - aoyter a)aDSl •hirlemiı olan!"" · iıı · · 1...t yaları 

ki . .. G" . . ı· t h hildirıyor: --'-~ı . '- d ''" ~ s gazeteaıne ırore orıngın ıman a • Verilen malfun.ata göre Çin ınakamla- --.ıweşbrece.. .,. .. , ayaı za.xnan<>a ten· 
kimatını kontrol için yakında Memele rı Fuçeuyu Japon taarruzuna karş.ı mü- bih edecek bir iklim lüzumlu olur. Bunu 
geleceii hakkında mezkUı şayialar do· dafaaya hazırlanmaktadırlar. Yarından da en iy~ daha yUksek iklim temin eder. 
l~şmaktadır. itibaren yabancı veya Çinli hiç bir ge- Ancak, ainirler pek yorıun olmakla be-

Gazete, A.,.lustanberi Memelde ha· minin liman~. girmesin~ v.eya ~ndan raber, uykusuzluk, bat ağrısı, iç sıkıntısı 
L. '-"·' b' d un! • • d • çıkmasına müsaade edilmiyecegı 2'l!llle- 1 k' ük' •- • h f 1 )la.tın ~ ır urg uga ugra ıgını dili o ursa o va ıt y se& yerın ava.sı az a 

köylülerin her köyde pek ata&ı seviyede /.:en vi!Ayetl valisi general Cenyi tehyiç eder, pek yübek yerden çekinmek 
teobit edilmit olan fiyatlar üzerinden Yi· sahil müdafaasını bizzat teftiş etmekte- zaruri olur. 
yecek maddeleri alım aatımını kontrol dir. Çin sahil bataryalan sekiz Japon Kadın hastalıklarının bir çoğu damar-

d h • · 1 himayesinde bu- gemisi üzerine ateş açmış, bu gemiler !ardaki tansiyonu dil•ürür. O vakit az 
e en ususı aıan arın <;ddetle mukabelede bulunmn<tur. Ja- , 
1 d • .,. --. yüksek yer bile dokunur. Büsbütün al-un uguno yazıyor. pon deniz tayyareleri bir kaç sahil şeh-

lşçi ve memurların ücretleri çok azal· rinl bombardıman etmiştir. Fuçeunun çak, fakat deniz kenanndan uzak bir 
ıılmış ve turizm hareketi durmuştur. doğu şimaline bir kaç yüz Japon askeri iklim iyi gelir. Çarpıntı çekenler göğl»-
Memleketin iç taro.fı ile ıılikuı keoil.W, çıkmağa muvaffak olmuştur. !erinde ağrılardan şilı:lyet edenler, oinir-

ve limandan giden gelen vapur yok gi· -- 1 ri ,..,.,f ve biru da u)'UfUk alanlara ela 
bidir. MEKSİKA BANKA.Si yüksek yerler dokunu•. Bunlann hep&iae 

Gazete ilave ediyon KamlJiyo muamelesini düz, ovıılık yerlerin iklimi fayda nrir. 
Almanyaya ilb'hakm nereye müncer tatfl etti Yazın hava tebdili hatıra relince, biz· 

olduğunu görmek Danzigliler için fay- Meksiko, 28 (A.A) _ Meksika mer- de deniz kenarına ~tmelı: için 1 u\il 
dalı olur. kez bankası ve hususi bankalar yabancı çoktur. Tabii, deni:ıin ııüzelli''nd-.• 

kaınbiy<> iizerine muameleyi tatil et- Sonra da deniz ls.enarD\11 ıJı ol l..r 
mişlerdir. Bu karara Amerika senatosu- onu heı fınatt n tokru giSmıeği 

İtalyadan dönen nun yabancı gümüş (l&t'a satın alınma- ler. Fakat deniıı ls.enan ha..._ •nkn 
İtalyan lejlyonerleri s~ yasak eden kararı üzerine verilmiş- çok tehyiç eder. Onun için ıinirlen a t 

Napoli, 28 (A.A) - 300 zabit ile bi;:'- tirMerkez bankası, diğer bankalara aşa- heyecanda olanlar, bulunduk.lan y..d. 
Iikte İspanyadan avdet eden beş ~ın ğıdaki tebliği yapmıştır : zaten rahat uyuyarnı:yanlar, kadınlık hor• 
lejiyoner bu sabah Sardenya :'e Pı.e- Meksika bankası, Amerika hükümeü- monları fazla ifliyenler, bilhaua damar• 
me~to vapurlariyle b.uraya gelmişlerdir. nin yabancı gümüş para mübayaasına lan her hangi bir sebepten sertleımiş 
Pıemento vapuru ile Fransız Fasını devam edip edemiyeceği hakkında bir 

te~k~tmiş ol~n 7~ İtalyan ail~si de gel- karar verilinceye kadar madeni ihtiya· olan bayanlar deniz kenarında daha zi· 
~ştir'. Mavı - Sıyah ve Yeşilok teşek- tı masun bir şekilde muhafaza için mu- yade rahatsrz olmlar. Verem hastalığına 
küllerınden altı tabur karaya çıktıktan vakkaten yabancı kambiyo üzerine mu- tutulmuş olanlar için de deniz kenan iyi 

- B" ""' •,, • "I 1 İNCİ SABİl'EDB - hattfı imkfınsızdır. sonra teceınmü etmişler ve prens de Pi- ameleyi tatil eylemiştir gelmez. 
...., .uuwı>' emont tarafından teftiş edilmiş· !erdir. ' B ı k ılık 

ayrılırken bir muharririmize şunları İstanbuldaki vazifeme başladıktan -•- -- un ara arş deniz havası, bir çolı: 
söylemiştir: sonra, mıntaka dahilinde bir tetkik se- İ · İ Sabllı İspanyol hallere faydalı olur. Kandaki kırmızı lı:ü· 

- İstanbula tayinimden dolayı fev· yahaüne çıkacak. ve Kastaroonuya ka- NGIL Z KRALI IJ••peJıllJ Negrlnin recikleri arttırdığı va kanın hemoglobin 
ka1•de memnunum .. tzmirde bulundu- dar gı·d,.,...•;;~- Prens Mehmet Ali"I - d d ---...-- .,, A ilı fi ti ma desini çoğalttığı için kansız iyodu ti• 
ğum müddelçe sayın """"'1-lardan, sana- ** lıall 1 i mer a seya a 

1 •- -·-- U ett eksik 28 (AA) Eski baş kil roit guddesine faydalı - hem de __ t.. yi erbabından gördüğüm kolaylık ar Münhal bulunan ızınir ticaret ve sa- ... M · o, . - ve · """' 
beni İzmire yalı:ın rabrtalarla bağlıya- nayi odası umwnl katipliğine, evvel- Londra, 28 (A.A) - Mısır prensi Negrin yarın buradan Meksikaliye ora- lüzumlu - bir madde olduğundan YÜ· 

caktır. İzmir limaru daiın1 surette in· ce de haber verdiğimiz gibi sabık Mani- Mehmet Ali bugün Buckingham sara- dan da tayyare ile Nevyorka gidecektir. Bu da YÜcudun güzelliğine hizmet eder. 
~ halindedir. Y~kın senelerde Ege- sa mebusu B. Turgut Türkoğlu tayin ymda kr:ıJ tarafından kabul dilmiştir. Negrin lı:ısa bir ı;nüddet Nevyorkta kal- D~lz ildiminin bir iyiliği orada hem 
nin en işlek limanı ve 10hri olmağa nam- edilmiş ve tayin emri ınıntaka ticaret İNGILrEREDE dıktan sonra Kilin Meri vapuru ile Pa- artınr, hazım yoluna girer. Deniz lı:ena• 

zel!;.,bul fuarı hakkında malOmatım ~=== ~~~::.U~!e~~~ Ordu me11cudu r~.ı::~~~~tta : Meksikoda rmın zayıf rüzg&n cildin siniTlerine fay-
olmadığı için bir şey söyliyemem. Şu ka- oğluna bildirilmiştir. B. Turgut, sene- Londra, 28 (A.A) - Ordu meclisi yerleşecek mültecilerin tam yek(lnu bil- dalı olduğundan bnndan dolayı cilde 
dan var ki, İstanbulda enternasyonal lerce İzmir ticaret odası umumi Utip- harp teçhizatiyle mücehhez ordu mev- diremiyeceğini söylemiş, yeni mültecile- ve onun altındaki adalelere kuvvet gelir. 
mahiyette bir fuarın kurulması müşkül- liğinde bulunmuş. tanınmış iktısatçılan- cudunu evvelki rakkamlardan 89 bin rin evvelki mülteciler yerleşip munta- cudun metabolizmasını düzeltir, iştah 
dUr. İzmir, fuar işinde o kadar ileri git- mızdandır. Değerli arkadaşınuzı tebrik. fazlasiyle 275 bin kişiye iblAğ eden bir zam mşguliyetler buldukça ge]ece~ni deniz banyosu, hem de günet banyoou 
mistir ki, ona yetismek gayet zor ve ecler ve muvaffakıyetler dileriz. beyaz kitap neşreylerniştir. iliive evlemistir. yapılabilmeıridir. Bunlann ikisi da fayda• 

mizden bir iki mahalle öteye bile uzak• her Çerkesler çarşısına gittim. Hemen pazartesi ve peroembe günleri gider dük· lı olur ... Denize uzak yerlerde de ya!DIS 
!aşmamı çok görürdü. Beni o kadar se· dellallar bagıma üşüotüler. Her birisinin kanın biri.ine otururdum. Muhaoib1m ıı:ünet banyooiyle kalmamaJıd17• Denb 
verdi ki, bir an için aynlığıma tahammül eline nümunelik bir top tutuıturdum. Del- öbür dülı::k&nlan birer birer dolqır, ora· banyoeu mllmkün olmayınca, hiç olm.-
edemeuli. !Alların bazısı müşteri bulmak için malla- !arda biriken paraları toplar, bana geti- bayağı .., banyoou. 

Seneler ıı:eldi geçti. Nihayet bir ıün nn giizelliğini bağıra bağıra ili.n ederek rirdi. Günet banyosu ile ıu banyosu bir ar.-
öldü. Dünyada yapa yalnız kalmıttmı· uzaklaştılar: bazıları ise dört tarafa dağı- Yine para toplıyıtcağımız günlerden ya gelince kadın hastalıklannm hemea Büyük HALK Hikayeleri 
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cuiu bir kaç seneden beri bn çok defalar medim. Delilı:anlı bana: 
görmüt ve kendisiyle uzun boylu görüıı- c - Sol elimle yemek yedi~imi gör· 
mü~tüm. Hiç bir zaman edep ve neza- düğünüz zaman bu hale çok ,a;mışsınız
kete muzayir bir h 1 ve hareketini gör· dır. Ukin benim ic;in ba~ka türlü yemek 

meaıittirn. Onun İçin ıol eliyle yemek yemenin imkanı olmadığını ıimdi siz de 
yed$ne pşbm. Acaba sol eliyle yemek takdir edersiniz. Asıl faıılacalı: şey, bu 
auretiyle bana küçüklüiümü anlatmak mı elimin nasıl kesildiğidir, dedi. 
istiyor 1 diye şüphelendim. Bu fikir zib. Beni bin merak sardı. Delikanlıya 
nimi gıcıkladı, durdu. Yemek bitti. El- aman anlabnız, bagınıza bu kaza nasd 
!erimizi yıkadık. Köşelerde kuruladık geldi~ diye sordum. O da anlabnağa 
lı:ıihvelerimizi İçerken, artık merakımı da- baıladı: 

ha fazla zapta muktedir olamadım: - Ben en asıl Bağdatlıyım. Babam o 
- Affedersiniz. dedim. Size bir ~ey şehrin en ileri gelen ejrafından olduğu 

soracağım, yemekte mütemadiyen sol eli,.. gibi aynı zamanda da en zenginlerinden

nizi kullandığınızı gördüm, sai elinizin dir. Çocukluk çağından çıkıp delikanlı 
ineilmiı olduğunu tal.min ediyordum. olduktan sonra, dünyayı gezmiı dolaşmı!j, 
Acaba sağ elinize bir ilaç yapamaz mı- bin bir seyahat yapmış adamların ötede 

yız} beride gördükleri tuhaf tuhaf geylerin 
Delilcanlı cevap olarak derin bir ah hikayelerini dinlemeğe doymazdım. He· 

çek.ti. Cepkeninin uzun kolunu yukarı le Mısıra ait hikayelere bayılırdım. Mı
doiru ııvada.. Bir d.e ne göreyim beyenir sıra aitmek, Mısın görmek. benim en bij.. 
siniz? Sağlam bir el yerine elsiz kesik yük emelim olmuıtu. Ama böyle bir se
bir kol. Hiç de beklemediğim bu man· yahate çıkmanın imkanımı vardı? Allah 
zara ile karıılaıınca ne diyeceğimi bile- rahmet eylesin haham uğhğında, evi-

~vvel İJ bankasına yatırarak mak-1 28-3-7-lU 

Beni dünyanın bir köıeırine yeya bir bu· !arak ıunun bunun dükkanlarına ıığn- bir sabah idi. Kalktım hamama gittim. hepsine iyi gelir. 
cağına bai]ıyan bir bağ yoktu. Paramla dılar. Aradan bir saat kadar geçtikten Haneme döndüm, ilci bardak :rakut gibi 
o güzel Bağdadımızın kumatlarından, sonra dellallar tekrar yanıma döndüler. kırmızı şerbet içtim. Ha'Vll sıeakh. Çiçek
Musulun rüyalar gibi, hülyalar gibi ince Buldukları alıcılar malları sermay.,.; ka· ler kokuyor ve sinekler uykulu uykulu 
esiri tüllerinden satın alarak şimdi bulun· dar bile para vermiyorlardı. Dellôllarm vızırdı:yordu. Yataiımın üzerinde !tolu· 
duğumuz ıehrin, yani Kahirenin yolunu hepsi dönüp kaça müıteri bulduklarını ma yaslanarak uykuya dalıvermifim. 
tuttum. Halbuki ne ümit ile çıls.tılt, sonra söyleyince, ben bu suretle yapacağım sa- Uyandıktan sonra öğle yemeğini yedim. 
nelere uğradık} tı§tan bir dinar bile kazanamıyacaiınıı Oatüme baıuna bir a:ı; meek ve anher sür· 

Hikayesinin burasında delikanlı, göz- anladım. Dellfilbaıı ak sakallı, doğru söz. dükten sonra ça111 yolunu tuttum. Gidip 

G. A. 
----:-~--

Yunan limanına inen 
İngiliz tayyareleri 
Atına, 28 (A.A) - Dört İngiliz askeri 

deniz tayyaresi Argostoli limanında de
nize inmiştir. 

ierinden şıpır ııpır altan yaşları sildi ve lü, doğru özlü İyi bir adamcağız idi. Ba- bahçıvan Bedreddin adlı tüccarın dük- İr ALYAN • İSVİÇRE 
devam etti. na yanaotı: kanına oturdum. Hududunda lllr hadise 

- lneanın tedbiri takdiri ilahiye karşı - A oğul, dedi, sen bu mallan böyle Ben dükkana geleli az olmuştu ki İçe· Bern, 27 (A.A) - Luganonun eski 
gelemiyor veHelim. Geniş yürek, geniş aatmağa kalkışırsan çok ziyan edersin, riye uzun endamlı b irkadın girdi. Elbi- polis müdürü İtalya - İsviçre hududun
gönül ve genif adımlarla bu oehire gir- bin bilirsen bir bilene danıo derler, ne· sesini güzel vücuduna o kadar güzel ya· da İtalyan polisi tarafından tevkif edU
dim.dim. Eşyam ile beraber Meserruk ha- den} Çünkü onun bildiği biricik şeyi sen klflırmlfb lci, ona bakanların ııözlerini mlştir. Bu tevkifin sebebi henüz a~dın-

. d' V it led b el b' b'ld" h ld b 1 ki • · h b' d h .. · d I ih · ı· !anmamıştır. İsviçre makamları işi yır nına ın ım. a it öi en ir az evv ın ı ıgjn a e i meme iginın i ti- ır a a uzerın en ayırma an tıma l kından takip etmektedirler. 
idi. mali vardır. Cel sen ıu malları buradaki olamazdı. Başına ince bir mendil aarılmlf 

Handa karnımı doyurdum. Yemekten dükkan aaRlbi tüccara veresiye ver. Ya· mendilin bir ucunu rengarenk bir şeli.le 
sonra yatağıma yan gelerek bir iki aaat nına bir muhasip iki de şahit a1ırsın. Mal- gibi ha§ının yanından, kulağının üzerin· 
kadar uyudum. Yol yorgunluğundan eser ları tüccara bırakırsın. Her hafta ıonunda den, saçları ile beraber aşağı akıtlvermi§· 

kalmamıştı. Binnallaksırına kadar etrafı- gelir, satabildikleri malların paralannı ti. Pembe yanakları üzerine çektiği peçe• 
ma bakma bakma ıı:ezindim. Ötede beri· toplarsın. Böyle yaparsan ziyan etmek yi bir az yukarı kaldınverinee albndan 
de dolaşıp duruyor ve kendimi cennette töyle dursun, bilakis çok kar edersin. iki büyük ve kara ırözler yıldız ıribi parıl-
saruyordum. Erteıi günü beraberimde Doğru ıöze hay hay denir. Ben de öy- daıtılar. 

getirınit olduğum kumaşlardan nümune- le diyerek ihtiyar delliıl kethüdasının na· 
lik bir top alarak hizmetçilerimle bera- sihatini dinledim. Mallan dağıthm her 

Bir Japon taburu 
isyan etti.. 
Hongkong, 28 (A.A) - Çekiai ajanSI 

bildiriyor : 
Salfıhiyettar hynaktan alınan habet' 

!ere göre Hankeuda 11 haziranda k.arıP' 
şalıklar vukubulmuş. bin kadar Jap<lll 
askeri isyan etmiştir. Bastırılan bu ~
yamın harbe aleyhtar unsurlar tarafıP' 
rl~n t-.cvllr- MU~UH 'hll"~·ll.n• 
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~ EKONMİ HAFTASI i : ........ PiY~~;d;·· .. b';;i·~· .. ı;i; ....... .. 
durgunluk vardır 

Eski mahsulden ataklar kalmamıf gibidir 
• • • __ ı..: __ bo tal , . vukuuna hamledilmektedir. 

Şchruıuz tıcaret ve ~un: rsası ta- zı epıerm . 'kd te h lind hır mı ar • rafından son ekonomi haftası içinde neş- Talebin devamı a e bT 
redilıniş olan malömata göre ınezkö.r reffUe daha intizar oluna ı ır. 
mUddet içinde borsada satılan eşyanın YAt•AÖI : 
cinsi, mikdar ve hafta içindeki asgari Ye Yukarıda işaretli yapağı satış mikda

çok rının 2122 kilosu 53 kuruştan ~ satı
şı olup mütebaki rnikdan eski s_atıştır; 

azamt fiaUeri aşağıdaki gibidir : 
Cinsi Mikdan az 

çuval 
5.00 6.1875 Bu itibarla ha~ pi~asa bu fiat üz 
3 9375 3 9375 dnden hesap edılmelidır. . 

13.75 lS.75 Yapağı muamelelerinde hayli hararet 

MUh. Buğda) 3689 
Bakin 200 

· · · arzolunan mallar 
20.50 20.50 mevcut olup pıya~ya k . d • ;tihVik 

Fasulya 19 
Susam 302 
Kepek ton 30 1.75 1.75 hemen miişt~_rl bum~ ta ıse ~e ~an fi-

43.00 54.00 piyasaları mu.~~mil olınadı~n 
48 00 97 50 atlerde tereffu gorUlmemekteclir. 

· · rtFTlK VE KURU MEYV ALAR : 

Pamuk muh. balya 402 
Yapağı kilo 47829 
Tiftik kilo 895 
Ka. Ceviz kilo 1202 
Ceviz içi kilo 701 
A. Ba. içi kilo 1166 
Mazı kilo 579 
Çef k . üzUm kilo 2105 
ncir kllo 972 
BUÖDAY: 

38.00 38.00 
12.00 14.00 
40.00 40.00 
54.00 54.00 
17.00 18.00 
11.00 16.00 

7.00 14.00 

Satışları eski olup bu kayıtla borsa-
dan geçtikleri anlaşılınıştır. . 

Bu maddeler üzerine halen pıyasa 
yoktur. 
İNCiR: 
Bunlar da evvelce satılmış ve borsaya 

tescil ettirilmemiş muamelelerdir. Ha· 
len piyasada incir mevcudu yoktur. Bu 
itibnrla piyasa da mevcut değildir. 

ZEYTlNY Alııl : 

Son hafta içinde boı-sada satıldığı yu
kanda işaretlenmiş olan 3689 çuval 
muhtelif buğdaydan 2093 çuvalının yu-
muşak ve 1596 çuvalının sert mallardan k 
ld · Hazır olarak 34.5 - 36.75 uruştan 

o uğu ve knnşık mallar Uzerıne ınua- eoo
8

S(l kilo sıra 34.5 • 35 kuruşta. n 36850 
mele cereyan etmediği anlaşılınıştır. o baki 
Yuınuşak mallar 5.25 - 6.1875 sert kilo ha:ıır mal satılmış ve mUte. . ~s-

.,.,,.._11__ d ki satıs kaydlyle borsadan geçirılmıştir. 

.. &CUJ.W' ise 5 - 5.25 kuruş arasın a mua· .. ti borsadan geçen mikdar 
:mele görm.. tür Bu sure e . . 

p· uş , claki h fnl 4l80i kilo sıra 23065 kılo yemekhk ve 
t~= :aafta baş~a;n hafta ~~ı:,~ 2020 kilo sabu~luk maldan ibarettir. 
dotru ybetmiş klik hissedil- Piya.cıa durumunda geçen haftalara 
rn1ştir ~tlerde ~z ge~ mahsul but- nisbetle değişiklik yoktur. İhracat üzeri· 
da 1 · u geV§e = k üzere ol- ne kuvvetli işler olmadığından fiatlerde 

Y ann piyasaya • 1ı de~lik olmamakta ve dahill iş-
masından ileri geldiği anlaşılmaktadır. =e fiatlerde esru1lı blr istikrar görlil-

BAKLA : kted' 

Hafta satışı yukarıda ipretlendiği gi
bi kilosu 3.9375 kunı§tan iki yilz çuvala 
mUnhasır kalmış ve vadeli ~ olmam1'
tır. 

Ecnebt milstehlik pıyasalardao talep 
olmadığından ~lerde durgunluk vardır. 

SUSA:\I : 

Kilosu 20.5 kuruştan 302 çuval susaın 
satılmLŞtır. Piyasadaki talebi karşılıya
cak mal bulunmadığından fiatlerde te
reffil meyilleri vardır Piya~a saülnm ve 
alıcılar iştahlıdır. 

FASULYA: 

19 ÇU\'ald n ibaret olan haftalık satış
ta fiat 13.75 kuruş olarak tesbit edil
ınlştir. Mevsim dolayıslyle fazla talep 
yoktur. Esasen piyasada fasulya mevcu
du kalmamış gibidir. 

KEPEK: 

Adi mallardan olan haftalık otuz. ton 
satış 1.75 kuruştan yapılmıştır. 

Piyasa harici olan bu muamele de fi. 
at malın kalitesine göredir. Esas piyasa 
fiaU değildir. 

PAMUK: 

meme ır. 

ÇEKlRDEKSlz 1)zC'M : 

Son hafta muanıeleleri gündelik itiba
riyle şu şekilde cereyan etmiştir : 
Tarihi Çuval az çok 
21 - 6 - 939 585 12.50 16.5 
22 - 6 - 939 135 12.00 14.75 
24 - 6 - 939 465 11.00 15.25 
26 • 6 - 939 l:l7 14.50 15.00 
27 • 6 - 939 78:J 12.00 16.00 
Yekun 2105 

İşbu hnfta zıt.ışiylc beraber mevsim 
başından son tarihe kadarki satış mik
darı 689503 çuvala vasıl olmuştur. 

Hafta piyasasında geçen haftaya nls
betle de~işildik olmamış gibidir. Mev
sim olmadığı.odan işler az olup bu iti
barla fiatlerde temevvüçle.r olmamakta
dır. 

Son hafta fiatlerl geçen haftaki sevi
yeyi muhafaza etmiştir. 27 /6t939 dn fi
nt vaziyeti şöyledir : 

No. fiat 
7 12.00 
:-1 12.50 
9 13.50 

10 15.00 
11 ]8.00 
UMUMİ PiYASA DURUMU : 

Hafta satışı olarak gösterilen 402 bal- . . 
yası eski satış olup mütebalcisi son haf- Eski mahsul stoklarının bıtınış olması 
ta muaıneleleridir. \•e yeni mahsullerin de ~enUz plyasa~a 

Akala birinci neviden dört balya elli I inmemiş bulunması hasebıyle işlerde sil
dörtten adi Akaladan 50 balya 52 den kQnet vardır. Arpa ve ?akla Uze!'.lne ~
ve )•erli birinci mallardan 202 balya 43 lracatçılara ınenatıkı istihsaliycden mU-
43.5 kuruştan satılmıştır. l bayaata başlandığı söylenmekte<?r· 

Pamuk fiatlerinde son hafta içinde Vn7.iyetin önUmUzdcki hafta içınde ta-
kUçlik bir tereffU kaydedilmiştir. Teref- 1 vazzuh edeceği anlaşılmaktadır. 
fü sebebi stokların azalmasına karsı ha- ı ABDİ SOKlJLLU 

" 

Denizlide şehir çalışmaları 

Elektrik santralı 115000 
liraya ihale edilmiştir 

lngiltere 
VE 

Japonya 
---..(:r·---

MANCHESTER GUARDİAN'dan 
Japonyamn lnııiltereyi tahrik. etmeğe 

neden uğrattıiını anlamak mümkün mü· 
dür,değil midir, aynı meıele; fakat ja
ponların lngilizlerle aralann1 adamakıllı 
bozmak maksad ve niy~tinde oldukları 

aıikardır. 
Japon kuvvetleri, çinlileri kendilerine 

boyun eğdirmeye muvaffak olamamıı· 
\ardır. Geçen 11ene içinde japonlar lngil
terenin, Fransanın ve Amerikanın çinde· 
ki imtiyaz bölgelerinde ticaret haklanna 
riayet etmemi~ler, japon nöbetçileri ln
giliz vatandaılarını tokatlamıılar, tevkif 
etmiıler, harp ve ticaret gemilerimize 
atet açmıılardır. Ondan ıonra hükümetin 
verdiği notalarla gönderdiii protestolara 
cevap verilmemeıine de artık alıımlf bu

lunuyoruz. 
Son zamanlarda aae bu taarruz ve te· 

cavüzler, fransızlarla Amerikalıları ayn 
tutarak bilhaua İngilizlere kartı ıık sak 
tekrarlanmaia baılanmııtır. 

Bütün bunlardan ıonra japoruar kendi 
arzularına ram edebilmek için Tiençin· 
deki lngiliz imtiyaz mıntakasını abloka 
etmeğe ve aç bırakmağa kadar kalluımıt-

Y akup ve Evlatları 
PEYGAMBERLER TARiHiNDEN 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Yusufa yalvarıyorlardı 
- Etme Yusuf .. Razı ol .. Yokaa Zelihanın 

koynuna girmek zınclana 
el aha fena bir şey 

girmekten 
midir? 

(NOT - Yusu/ım Zeliha ilt olan m4· dafaadan Aciz kalırım, günah işliyen ca
cerasım yazarken bazı karilerimden al- hillcrden olurum. (Aynen Kur'anda mez.. 
dığım tııektuplan:la hazinedann karı.ıı- klırdur.) 
nın adının Zeliha değil Züleyha olduğu * 
yazılmaktadır. Bu itibarla ft' ciheti tas- t Zeliha baktı ki Yusuf zor, tazyik, tch
rihc !ürum gördüm. Arapça ve Türkçe did ile yola gelmiyor, işi ncwket ve ince
de ZeUha olarak ?nanı/ bu isim Ircmiler liğc döktü. 
tarafından (Züleyha) olarak kaydedil- Ne zaman onunla evde yalnız kalırsa 
1niştir. Tiirkçemizde aynı zamanda (Zil- yamna yaklaşır: 
ha) ela elerler. Maruf t?e aslolan Zclfüa- - Yusuf .. senin ne güzel yüzün var .. 
dır. Ziilevha değil.) Der ve Yusuf ta cevaben: * - Evet ... Ve yUzUm bir gün toprak 

Zeliha, misafirlerine izaz ve ikramda 
bulundu. Onları bir masa başına otu~ 
tu. önlerine latif U\amlar koydu. Mecli
se zinet ve revnak versin diye şarap ge
tirtti. Şaraba meze olarak ta beş tunınç 
ve beş bıçnk getirtti. 

- Turunçlarınızı alın ve bıçakla ke-

olacaktır. 

Derdi. Zeliha: 
- Senin gö:ı.lcrin ne güzel? 
Dedikçe de o: 
- O gUzel gözler çUrUyecek, oyukla

rına kurdlCır UşUşecek.. 

Arı ile karınca 
-tr-

Yazan: ECZACI KE.MJl:. K.AKTM 

tır. sin .. dedi. 

CevaQmı verir ve bu iltifatlara aslA 
yanaşmazdı. 

Kelimelerin kulalr.ta dolayısiyle ihti· 
ıaaatta bıraktığı tesirleri hiç arattınyı>r 
muıunuz:. Mesela arı \'c karınca kelimele
rini yan yana getirin, arının hecelerinde 
bir afacanlık bir atılganlık nasıl diyeyqn 
bir hıvratlık tesiri varken karınca da bir 
küçüklük, bir milyonluk bir usluluk var· 
dır. Arı hıvrat hecelerin içinden homur
tuya benziyen s~ile etrafımızda dolat· 
tıkça sokacak diye örkeriz. Annın yuva.11 
kanştınldıkça iyidir, tatlıdır, bal ikratn 
eder. Kannca öyle mi ya) Heceleri bün· 
yesi gibi milyondur, karınca kannca dar
bimesilile tamamen İntibak etmiştir, ce
maat halinde ya;amanın, ihtiyatlı, idareli 
hareketin manasını veren bir ibret lh·· 
hasıdır. Arı gibi bal vermek şöyle dur
sun ısırdığı yeri aait formik denilen tab
riı edici bir mayi bırakır asit formik krr· 
mızı karıncalarda daha çoktur, hrtıl da 
çam ağaçlarının yaprak ve dikenlerinde 
ısırgan otunda da çok bulunur, tifo Ye 
çiçek hastalığında ter ve idrarda görO
nür, mürekkebatı eczacılık da çok kul
lanılır. Karıncayı adeta mukaddes sa
yanı:, onu öldürmek makbul olmadığı 

gibi bir yerde cemaat halinde zuhurunu 
da zenginliğe İşaret telakki edenler çok· 

Bu tazyikin bir çok sebepleri mevcut Kadınlar turunçları aldılar. Kesmeğe 
olmakla beraber, son gösterilen ıebep, 1>nşladı1ar . 
burada japonlar aleyhinde faaliyette bu- işte bu sırada Zeliha Yusufa i§aret 
lunan bir takım ltimaelerin, cerh ve cina· etti. Yusuf bulunduğu yerden çıkarak 
yetleri hakkında ıan'h bir delil bulunma· köle gibi misafirlerin karşısında ve ayak 
dağı halde, tesliminden imtina olunma11· Uzeri emre muntazır durdu. 
dır. Yusufu görünce kadınların göilerl ka-

50,000.000 dolardan fazla bir çin ıer· maştı. Hayrette kaldılar ve yUzlerini Yu
mayesinin buradaki bankalarda bulunma- suftan ayırmadan kaldılar. 
ıı ve bunun japonlarca ittihaz edilen lta· Bi rtaraftan da ellerindeki turunçlan 
rarlan dinlememeııi de japonları hiddete kesmekte devam ettiler. Fakat Yusufun 
ve tecavüze sevketmektedir. gUzelliği karşısında duydukları hayran-

J 1 T . · d k' k ti d ki lık nlara kendilerini unut.turdu. Tu-apon arın ıençın e ı u an ı an o . . . . 
1 h 'dd l' h d t hl'k ı· l'unr kesiyoruz dıye ellerını kestiler ve metot ar cm ~· et ı, em e e ı e ı- "' . 

acının bile farkında olmadılar. Ellerın· 
dir. 

den aknn kan Ustlcrini başlarını kirletti. 
Bunlar, imtiyaz mıntakasında bulunan 

Kur'anda bu aynen şöyle mczkUrdur: 
bütün japon ticaret adamlarına oradan 

(Hemen kim Yusufu gördüler mUte--
çekilmek emrini vermiıler ve japon ida
resi altında bulunan bölgelerde it yRpan 
yabancılara da bir çok müşkilat çıkarma· 

ğa baılamışlardır. 
Şimdi bu mıntakanın her tarafına ba· 

rikatler. ve tel örgÜ)ü mAnialar yapmıılar 
ve nehir yolundan b.,ka her tarahan ab· 
loka etmeie giriımitlerdir. 

Bu abloka tehdidi bundan önce bir ka· 
defalar daha ileriye sürülmüıtü. Fakat 
japonlar, bu sefer bu iıi tahakkuk etti
rip zorla lngiliz: ve Franıız tüccarlarının 
dediklerini yapmaca mecbur olacaklarına 

inanmaktadırlar. 
Japonların Uzak Şaıkta lngili:dere kar

gı takındıkları meydan okur durum, 
cÇin ccmiyeti:t nin 19 36 raporunda al&· 
ka verecek bir surette izah edilmekte ve 
denilmektedir ki: 

cJaponyadaki lngiliz alehdan partinin 
muayyen bir hedef ve maksadı yoktur. 
Bununla beraber yalnız orduda ve donan• 
mada değil, mülkt idarenin de bir çok 
şubelerinde, ticaret Bleminde de lngiliz 
düımanı unsurlar mevcuttur. 

Bu cesaret, daha :ıiyade kırk be~ten 
daha genç olan insanlar arumda görü· 
lür. Hele bu yaşta bulup da ıaiyasl fikir 
ve kanaat olanlarda bu duygu pek umu· 
midir. 

Bu bir az da hayatın her sahasında di· 
namik olduklarını söyliyen japon faşist• 
lcriyle eski nesle mensup liberaller ara· 
tıında devamlı mücadelenin de bir aksi-

hayylr ve hayran kaldılar. Turunç ye
rine ellerini kestiler, haberleri olmadı. 
Hlşa ki bu Adem oğlu ola .. ldem oğlun
da böyle güzel olmaz. Bu mutlaka me

lektir dediler.) 
Evet, Zellhanın misafirleri Yuaufun 

insan oldujun.a blr tUrlil inanmadılar. 
Bunun Uzerine Zeliha: 

- lfte utanmadan bir kölesini seveli, 
kendini rezil etti diye benim aleyhimde 
bulunduğunuz köle bu köledir. Ve ben 
bunu sevdim. Sevmemek irademin hari
cinde idi. Onu kendime davet ettim, ra
zı olmadı ve eler bundan sonra yine ba
ııa uymaz, benim sevgime mukabele gös
termez ise onu muhakkak zmdana attı
rır, hor ederim. 
Kadınlar bunun üzerine Yusufa nasi

hat ettiler. 
- Bak, zındana gireceksin.. dediler. 

Yazık değil mi senin gençlliin ve gUzel
Jijine .. Yoksa Zellhanm koynuna gir
mek zındana girmekten daha mı kor -
kunç ... 

Yusuf bu kadar ısrar karşısında he -
ınen hemen mağlClp olmak üzere idi. 
Çünkü Zeliha kadınlara Yusufu ikna 
ettikleri takdirde ondan istifade imld\n
lnrını da vaacletmiştl. 

Yusuf baktı ki gevşiyecek hemen kal
binden Tanrıya yalvardı: 

- Yarabbi.. dedi. Bunların söyledik
lerini yapmaktan ise z.ındana girmek ev· 
ıadır. Eğer bunların şerrlıil benden sav
mazsan ve beni bunların hile ve hud'a· 
larından esirgemez.sen ben kendimi mil-

Böylece bir milddet geçti. 
Zeliha artık onu böyle de elde ede

miyeceğinl anladı. Belki zındanda zah
met çekerse ak1l1anır, Umidine kapıldı. 

Kocasına: 

- Yusuf benhn hakkımda fena söz
ler 3<Syle.nnlf, dedi. Zeliha beni yatatına 
davet etti, fakat ben :ruı olmadım tek· 
linde söylediği sözlerle halkın dilinde 
bir kepaze ediyormuş .• Eter onu zında
na koyma7.5an halk sözlerinin doğrulu
ğuna inanacak. 

Aztt, Yemllha ile görüştü. Yusufu bir 
müddet için r.ınclana koymak suretiyle 

tur bir karıncayı bile inciltmek istemiyen 
inıan knrakterinde incelik i~aretleri var• 
dır. Etrafında bu kadr.r llf ve zehap top• 
lıyan karınca afacan an kadar bite ~ 
aanın mGRt olamamlftır. Karınca)'1 ble, 
inciltmek iıtemiyen inaanlar lcanncan19 
zehirli ifneaini düıünmek derin m&na ta• 
fımaktadır. Ama diyeceksiniz, kanncanm 
iğnesi ve zeblri ne olacak, evet öyledir 
kannca kararınca olacaktır. 

-*-
K. Cianonun 

bu dcdıkodulann önune geçmek istedi- Babasının cenazeai 
ler. Roma, 28 (Ö.R) - Fa.şyo ve Korpo-

Işte Yusuf un zeliha yüz.ünden zındana rasyonlar meclisi reisi Kostanso Ciano-
glrmesi bu suretle vaki olmuştur. nun cena%esi salı günü Livornoya nakle-* tiilerek bugün öğleden sonra göınülmUf-

Yusuf un zındandakl hayatı azaplı bir tUr. Cenaze bir top arabasına konulmııt-
hayat olmaktan çok \1%8.k bir hayattı. tu. . ~ 
O d ı.ından memurlarından mab - Müte\•effanın oğlu hariciye nazın 

ora a k k kont Ciano, parU genel sekreteri Stara-
kCUnlara varıncaya kadar her ese en- il 1.11.-. hüküm' • t kıı.-. ---1. cc, a c erıuuu, e er U1ll ve uıuu 
dini ııevdirmifti. Bir iün bir mahkCUnun kwnandanlan kalabalık bir halkla blr
gördUiU bir rüyayı tabir etmesi ve ta- lfkte cenazeyi takıp etınlflerdir. 
birin dolru çıkması ona kaqı duyulan -*-
muhabbeti artırdı. Artık gerek mevkuf· 
!ardan olsun gerek z.ından memurların· Fransız ibtll4llnln 
dan olsun, kim rUya görürse ertesi sa- 150 inci yıldöntbnü 
bah hemen Yusufa koşuyor ve tabir et· Paris, 28 (Ö.R) - Bu sene Franaız 
tiriyordu. ihtilıilinin 150 inci yıldönümU ile be~ 

her meşhur Fransız klasik ınuharrirl 
Zındanda, ınevkuflar arasında Firav- Jan Rnsinin de 300 UncU yıldönümildUr. 

nın sofracısı ile ekmekçisi de vardı.Bun- Bu milnasebetle Fransanın her tarabıı
lnr Firavnı zchirliyerek öldürmeğe tc- da bUyük trajedi muharriri tesit edile
şcbbüs suçundan buraya atılmışlardı. cek ve Rasinin piyesleri oynanarak hak
Rum diyarından gelmiş bir elçi Firavnı kında konferanslar verilecektir. 

zehirlemek içln bir kadın vasıtasiyle ev- --
vela sofrncıya ve sonra da ekmekçiye bu Ziraat melıtelıinde 
cinayet işini teklif etmişti. Sofracı kabul tayinler .. 
etmemiş, ekmekçi muvafakat etmişti. Zirllat mektebi :ı.irnat muallim nanız.e- ' 
Kadın bunlardan hangisinin bu işi yapa- di B. Celal Bakırcıoğlunun memuriyet 
cağını bllmedlğlndc.n hemen Firavnn asaleti Ziraat vekfil ünce tasdik edilmit
gelınlş bu iki kişiden birinin kendisini tir. Ayni okul muallim namzedi B. Sa
öldilrcceğini haber vermişti. Firavun da ni~n. ~.e memuriyet asaleti tasdikten 
ikislni zındnna attırmJ§lı. Haklkt suç ge nuş ır. 

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

kimde ise belli olunca onu asbracaktı. mUI mevcut olabilir: Ya demokrasi, ya-
Bu iki kişi Yusufun rilya tabir ettiği- hut onhai iktidar; ya parlamanter rejim, 

nl görlince kendi nralnrında: yahut totaliter rejim. 
- Yalancıktan bir rUya uyduralım Şimdi Almanya, hcJe laıist ltalya, le-

ve Yusufa söyllyellm .. Bakalım yalan panyayı iki totaliter devletin mahreld 
olduğunu anlıyacak mı? dahiline sürüklcmeğe çalı~ıyor. 

D diler. Yalnız, fnıizm ve nasyonal sosyalizm 

•• Bi2'MEDf ... 
dir. Bu yaılı klik, japonya modern bir 
devlet halini aldıktan sonra onu idare 
etmiı olan kimselerdir. 

Japon faıistleri Jngiltereyi, japon ge
niılcme hareketi karı111nda yegane hail 
teklinde telakki etmektedir.> 

Bu izahat, japonların ne kadar kolay· 
lakla lngilizler aleyhine bir harekete kal· 
klf8bileceklerini anlatabilir. Fakat japon 
hükümeti, durdurmak için hiç bir ııey 

yapmadığı bu temayülü tasvip etmekte 
midir) Eğer yapıyorlaraa niçin) 

Aceba ispanya harici 
siyaseti ne olacak? 

pek ahsi olan lıpanyol mizacına uymaz. 
Portekizde Salazann her hangi bir ıec· 
beat fikirden mülhem olan otoriter bir 
tecrilbeıi vardır. Bu tecrübe lspanyol 
milletine çok tesir ediyor. Tamamiyle 
maziye dönmek istcmiyenler böyle f,ir 
tecrilbeye temayiil gösteriyorlar. 

Acaba General Franko bu tarafu doğ
ru mu dönecelc:) yahut da, kırallık taraf
tarlarının tesiri nasyonalist ve fal• njist 
hnrcketinin üzerine çıkarak, Madride on 
üçilncil !fonsu getirip nihayet kırallık 
rejimine çık n bn it bir ıslahat dcvreıi 
olar k mı kal cal.! ır) 

Çine yardım etmek hususunda Amc· 
rikadan, hatta Almanyadan daha fazla 
bir fCY yapmamıı olan lngiltere, japon 
nefretinin üzerine temerküz ettiği tek bir 
hedef haline mi getirilmektedir. 

Frankonun vereceği 
lspanyol :ç harbi bittiğindcnberi, ye

ni ispanyanın ne gibi siyaset takip cdoği
ne dair birbirini tutmıyan bir çok p)·ia· 
lar çıkmııtır. 

karar bek/eni yor 

Öyle görülüyor ki şu anda, Pirenelerin 
ardında böyle bir kan ıklık hüküm sürO
yor. Şura ı muh kk k ki. ispanyanın dıo 
ııiyasetine. dahili vaziyet kumanda ede
cektir. 

Denizli vilayet mcclısi azaları 
Denizli, (Hususi) - Belediyemİ.7.in ı cncUmeni 127R4!l lira bedeli keşifli olan 

so~ aylar içindeki çalışmaları muhiti- ı Hidro - Elcktrok teı:.isatım kapalı zar!la 
m~de bUyilk bir alAka ile takip edilmek- müteahhide ihale eylemiştir. Eksiltmeye 
tcdır Genç ve enerjik belediye reisimiz iştirak eden talipler arasında B. Abdur· 
son c:alışmalan ile elektrik davastm ar~ rahman Ağa oglu, keşif bedelinin yüz?~ 
t1k b.'1şarmış sayılabilir. on tenziliyle 115 bin kUsUr liraya hu ışı 

Japonya mihvere iltihak etmesine mu· 
kabil Uzak Şarkta bu tacizleri yapmakla 
Almanyaya tavizlerde bulunmuo olmak 
mı istiyor) 

Yokıa B. Çemberlaynın yatııtırma si· 
yaseti, jRpon liderlerine lngiltcrenin teh
ditlerle Çindcn dıoarı ııtılabileceği kanaa· 
tini mi vermiotir. 

Her halde bu ~lcri durdurmanın za
manıdır. 

lıpanynda cvvelii rejim meselw vnr· 
dır. General Fr nko, eski .istemin tama
ıniylc mahvolduğunu söyledi. Halkın re
yine müracaat edilmiyeceii fakat bir 
demokraıı düşünüldüğü bahie mevzuu 
oluyor. Ukin, halkın reyini ve fikrini al
madan, herkeı için müsavi haklar teıbit 
etmeden, bütün millet namına söyliyen 
ve hareket eden bir hükümeti kontrol 
edecek olan bir halk temsili bulunmadan, 

geçilmelidir. 

ispanyadan muhtelif havadis kaynak
lariyle gelen hRberlere inanılacak olur
sa, Madride ve ispanyanın bir çok bü
yük merkezlerinde ruhlar hala yatıştın
laınamıştır. 

Eğer f.cneral Franko, kendi siyaıi 
c erini bozacak tabiatta her hangi bir ha· 
reket yarattırmak istemezse gayet ted
birli davranacaktır. Memleketinin arazi 
bütünlüğünü ve istiklalini idame ctttirmek 
için bir çok kerrdcr teyid ettiği için. 
Frankonun idar(',i, mimi telakki edile 
bilir 

El ktrlk santralı, evvelce de bildi eli üzerine alnııştır. . . 
,.,.,ı_ gı'bi .,..hrin 12 kil tr r • Müteahhit en kısa hır zaman ıçınde 
,,.... - ome e mesafesin- h Ik taza 
de Gökpınar mevkiindc kurulmaktadır bu işi başa~laclakk v~ır:. ak tınız munl ca::1 

. . .. tesisatlı, bo c e trı0e ·avuşmu!I o a • 
Bel~ye~er bankasının talısLS <!ylediği tır. 
200 hın lırndnn başarılan bu iş artık son Santralın ihalesini haber alan Denizli 
safhadadır. Bina, tünel \e kanal işi 41 halkı, bu mu\'affakıyetindcn dolayı be
bin lira) a ıh 1e olunmuştu. tediye reisimiz B. İsmail Cillov ile .me-

E..ğer bu siyaıet devam edecek olursa 
bunun netic~inde ortaya çıkacak vaz.İ· 

yetlerden kendiıinin nıl!'sul olacağı ia· 
pon hükümetine bildirilmektedir. 

Bu huıusta iktısadi takyika uğrıyan 

Amerika ve F ranaa ile beraber harekete 

Avrupada bitaraf kalacağı vadine ka· 
narak bu tUrlü tecavüzlere göz yummak 
hatalann ~n büyüğü olacaktır. 

Çünkil vait denilen şey, kolaylıkla 

bozulur ve hatırlanmalıdır Jd japonya 
Avrupada değil. Uzak şarktadır. 

ispanya hariciye nazırı Jordana 
demokrasi nasıl olur) 

Buna henüz karar \'erilmiş değildir. 
Hakikat olan şudur ki, zamanımızda 
muhtelif hükümet sistemlerinin arasında 
ne kadar fark oluna olsun. &DCak iki for- - Le Soir-



•••• 

• • • • • 

29 Razıraa Persemae ı 

iki kadını öldüren f ç kızı yarahyan katil Ankara 

Kadını memnun 
etmek için 

Ali Osmaıı Ağırcezada deli rolü 
oynanıak istedi. Sağa sola saldırdı 
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- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
kelepçeli olmasına rağmen aiti kişiyi 
kendisiyle meşgul edebiliyordu. Bu va
ziyet dahilinde celseye devam edilecek 
miydi? 

Şimdi kumsal birdenbire canlanmıf, 

tatlı kadın sesleri, kuş cıvıltıları gibi ha
vaya yayılmışb. Filo:na kanosunu kuma 
çektiği vakit etTafını aekiz. on kadm aar
d~ Her hareketlerile hışırdıyan ot eteklik
lerile bu çıplak kadınlar bpkı bale dan· 
eözle:ıini hatırlahyorlaıdı. Eamer vücut
lan çok mütenasip, yüzleri bila istina gü
aeldi Filoma ve onun aetirdiği avı bU
yük bir sevinç ile karıılamuılardı. Kızlar 
bembeyaz dişlerini meydana çıkaıan gül .. 
me1er1e ortahğı çınlahyorlar. Ona yar
dım ediyorlardı. 

Deniz zümrüdi yeşil bir renk almıştı. 
Cök, sıcağın teıirile solmu§tu. Altın aa
JJeı kumların arkaıında birdenbire yük
fflen Hindistan cevizi ve muz ağaçlan
nm aiyah gölgeli koyu yeşillikleri bu gü
z:e). Olduğu kadar yabancı manzarayı 

tamamlıyordu. 

Filomanın zıpkınını temizlemek, balı
i:»'lı parçalanmasına yardım etmek Kisi
JÜn va.zifesi iken o yerinden bile kımıl
damamışh. Sankı hiç bir ıey olmamış gibi 
lıu1übesinin yüksek. kamış verandasında 
oturuyordu. Öteki kızlar ona aeslendikleri 
"Vakit aldırmamış, dizlerinin üzerinde otu
Jan çocuğunu sıçratarak onunla oynama~ 
i• başlamıştı. 

l..ikin Filoma yardımsız kalmamıştı 

lı:i. Kisiden çok daha güzel olan, belki 
de kabilenin en güzel kızı Kasaba onun 
yardımına koşmuştu. Kasaba güzel, ok
,ayıcı sözlerle ona yorgunluğunu unut
turmuş, bir ağaç göla:esine onun için aer· 
ô.iii keçenin üzerine onun yanıbaşında 
diz çökerek ona kendi eliyle hazırladığı 
mKlyeleri ve laroyu ikram etmişti. 

Filoma istese bu güzel kızı elde etmek 
~ten bile değildi. Kız evli değildi. iyi 
yemek pişirmesini biliyordu. Ki9İden gü
zeldi. Başına takhğı kırmızı, mavi çiçek· 
]erden örülme çelenk ona ne kadar da 
y•kışmıştı. 

Filoma düıünmek istiyor, fakat bir 
t61lü düşünemiyordu. O kadar yorgun· 
du ki. Köyün en uzak kötcsinden gece· 
dcnberi devam eden tomtomların seıi 

derin bir uğultu halinde kulağına geli· 
yordu. 

Yorgundu; Kasabanın serdiği keçenin 
Üzerine boylu boyunca uzanmış, kollannı 
başına yastık yapmış uyumak istiyordu. 
Fakat Kasaba çok yakınında idi. O o ka
dar yakınında oturuıkcn aözüne nasıl 

uyku girerdi 1 

Kisıi yavaı yavaş kalkmış, kulübesinin 

d•llardan örülme asma merdiveninden 
aşağı inmiıti. Hızlı hızlı kocasının oldu
~u yere yürüdü. Eğilerek Kasabanın ku
lağına bir ıeyler fısıldadı. Kıuaba evli 
erkekleri karılarından çalan kızlara ne 
yapıldığını unutmuı muydu} Köyün yaşlı 
1tadınlarından toplanan bir heyet huzu
nmda kocası çahnan kadın tarafından 

sivri bir dal parçasile sırtından et lokma
]aıı mı çıkanlmasını istiyordu} 

Kasaba kabilesinin bu iptidai kanunu
nu pek iyi bilirdi. Asık bir suratla otur· 
cluğu yerden kalktı. Yerde boylu boyun· 
ıca yatan adamın güzel vücuduna arzulu 
bQ: nazar attıktan sonra Ki!İye arka9ını 
döndü, küçük, biçimli kalçalarını sağa, 

eola savurarak iatekaiz adımlarla ağaçla
rın arasından gözden kayboldu. 

Kisi de onun arkasından kulübesine 
dönmüıtü. O da uykusuzdu. Uyumağa 
çalıştıysa da gözüne uyku girmedi. Bü· 
tün a.abah koc.a!lı yokken o da boo otur· 
mamıştı. Beı1 altı tane uzun. siyah kök 
almış, köyün ilersindeki kayalıktan de
nize dalarak kocaman bir kayanın dibine 
bu kökleri, Üzerlerine ufak taılar dizmek 
sUYetle yerleştirmişti. Balıklar gelecekler, 
bu siyah kökleri koklıyacaklar, onun ko
kuıile baydarak suyun yüzüne çıkacaklar
dı. O zaman onlar kolayca toplanabilir
di. Bu kökler ne tuhaftı. Bir düşmanınız 
mı var} Götürün bu köklerden iki tane 
onun ateşine atan 1 Adam çıkan dumanla 
ölüversin. Bunu yapama21anız biraz kök 
rendeleyin. Onun 
tınn ötesi kolay. 

tütününe gizlice karış-

Kisi çocuğunu, sırtından sarkan Hin
dietan cevizi ağacı yapraklarından örül· 
me bir ıepete yerleştirmİf, beline uzun 
bU bıçak takmış kulübeden inmeğe ha
zırlanıyordu. Bu aırada kocasının da 
uyandığını, baktığını yerden doğrulduğu. 
nu. gerildiğini gördü. Ona uzaktan hay
ran gözlerle batı. Onu çok, h~r teYden 
~ seviyordu. O. köyün en güzel, en 
'uvvetli delikanlısı idi. Bütün bu aevgi 
,,c hayranlığına rağmen onu üzüyor, kız· 
cLrıyordu. Hatti. hazan onu o le.adar si~ 

nülendiriyordu ki onun tarafından kü
~ük bir kız gibi itiliyor, tartalanıyordu. 

Kisi kocasının adale1i koJ1arına, gerin-

Filoma yerden balık zıpkınını almış ve Ağır ceza heyeti vaziyeti tezekkür 
..bile doğru yürümeğe başlamıştı. ederek kararını verdi : 

Kisi bir anlık bir tereddüt vakfesi ge· - Suçlunun Manisa akliye hastane. 
çirdi. Sonra, aema merdiveni koıa koşa sinde uzun müddet müşahede albnda 

bulundurularak kendisinde her hangi 
inerek onu takibe baıladı. bir akıl hastalığı bulunmadığı doktor 

Fil oma sevgilerinin ilk zamanlarında raporiyle sabit olduğu ve temarüz ey le
Kisi ile oynaıtıkları kocaman kayanın diği anlaşılarak duruşmasına devama 
yanma gitmifti. Artık köye olan borcu· karar verildi. 
nu yapmııb. Şimdi, hatıralarla dolu olan Bundan sonra suçlulardan MevHlt oğ
bu ka anın üstünden denize dalacak, lu Neşet dinle~di. Ne~t Durbabanın oğ-

Y • ludur ve hlldiseden uç saat evvel suç. 
onun dibinde oturarak .. aıımı aerece~, !uya, cerh tıleti olan bıçağı vermek suçu 
ufak balık yakalıyacak, boylece hem eg· ile itham edilmektedir. Neşet, kendisine 
lenecek hem İli görecekti. atfedilen bıçak vermek l.!jini kat'iyyen 

Güneı batmı§, ufukta gök kızıllı sarılı reddederek böyle bir şeyden haberdar 
bir renk almııtı. Filorna kayanın üstüne olmadığını söylemiştir. 

brmandığı vakit altında uzanan parlak D' I . . 1 . .. .. k tilin balık) 
ın eyıcı erın gozu a zor a-

ıuya hayretle bakakaldı. Çok balık vardı: rma takılmış heyecanla mahkemeyi ta. 
fakat hepsi de ölü gibi auyun yüzüne kip ederlerken birden mübaşirin sesi 
çıkınışlardı. Hıratan Filomanın alnındaki duyuldu .. 
damarlar meydana hrladı. Demek küata· - Şahit Hamide!!.. 
hın biri Kisi ile ona ait olan balık aaha- Han;ıide geldi.. 22 yaşında oldu~u, 

Tepecikte 8 numaralı evde oturdugunu, 
sına el atmıştı. Sırf onlara ait olan bu ka· suçlularla münasebeti olmadığını söyle. 
yanın dibine kim zehirli kök koyabilir· di .. 
dD Reis bunun üzerine : Anlat, dedi .. 

Suya daldı. Oç kulaç dipte, kayanın Şahit Hamide vak'a günU evde olma. 
ucunda aradığını bulmuftu. Birisi oraya dığını sinemadan arkadaşı Bedia ile 

h' )' k"k k K"fr d k 1 döndüğünü ve fazla bir şey bilmediğini, 
ze ır ı o oymuıtu. u e ere taı an görmediğini söyledi .. 
kaldırdı. Kökleri alarak, tam suyun yü- Bunu takip eden 8 numaralı evin sa
züne çıkacağı vakıt kocaman bir kararb· bibi de çarşıda olduğunu ve fazla bir 
nın süratle batının üstünden geçtiğini şey bilmediğini ilave etti. 
gördü. Yalnız Ayşe Münevverin vak'adan üç 

Filoma bunun ne olduğunu anlam19b. ;~ı~ğ;c~~~~~~~v;;,e:,, gı:::~ü~~ 
Hemen dimdik auyun yüzüne yükselen manımdır. Eve almayım dediğini ve ted
kayaya sırtını dayadı. Kollanru ve ayak· bir olarak kendisinin polise tenbib etti
larını da mümkün mertebe kayaya ya- ğini yalnız vak'a günü yabancı bir me
pıştırmışb. Bu vaziyette köpek balığı ona murun bulunduğunu söyledi. 
bir ıey yapamazdı. Üçüncü şahit olarak Mustafa kız.ı 

Melek dinlendi .. O da Neşet adını ken-
Köpek balığının o korknç ağzı her disinin dostu olan Aliyeden bizzat duy. 

balığın ağzı gibi değildir; o altta ve lde· duğunu ve Ayşe Münevverin Ali Os
ta karnındadır. Onun için o ancak mey- mana muhabbet gösteriyor mu idi sua
danda olan şeyleri yutabilir. Balık ıika· !ine de: 
rının bu tabiyesine öfkelenmif, yumu~k 
yapışkan burnunu FiJomaya sürterek aşa
ğı )'ukarı inip çıkmağa başlaml§tı. 

Filoma uzun müddet au altında dur
mağa alışmıştı. Ona rağmen kulaklan 
uğulduyor" ciğerleri kavruluyordu. Bu 
vaziyette çok kalamıyacak. dermaneız 

düşerek yavaş yava§ ıu yüzüne çıkmağa 

başlıyacaktı. O zaman köpek balığı onu 
paralamakta zorluk çekmiyecekti. 

Suyun yüzü, batan güneşin akislerile 
altınla,mıştı. Köpek balığı anl bir hare
kede karnını Filomaya çevirdi, suyun 
yüzüne doğru dikildi. Filomanın yanında 
kendini müdafaa edecek hiçbir silah yok· 
tu. Hiddetinden köpürüyor, aczini bir 
türlü hazmedemiyordu. 

Balık karnını yana çevirerek tekrar 
aşağıya doğru inmeğe başlamışh. lıte 

tam bu sırada suyun sahtı bir cismin ani 
olarak dalmasile halkalandı. Narin, es· 
mer bir vücut. Arkasında irili, ufaklı ha
va habbeciklerinden beyaz bir iz bıraka
rak bir ok hızile balığın karnına indi. in· 
ce, adaleli bir kol parlak bir bıçağı ko
caman. beyaz ete sapladı. Canavar can 
havlile birdenbire yana dönmiiı, bu bı· 
çağı tutan kola bir hraat daha vermişti. 

Bıçak biribirini tak.ip eden iki ani hare· 
ketle beyaz ete ik.i defa daha, ta kınına 
kadar saplandı. 

Deniz karıımış ve kızarmııh. Filoma 
bir ayak darbesile auyun yüzüne çıkb. 

Temiz hava ciğerlerini doldumıuftu. Ku· 
!akları hpkı ölüler için çalınan tomtom• 
lar gibi uğulduyordu. Vücudunda der· 
man yoktu. Yüzükoyun kayanın üstüne 
serildi. Ağzından kanla kanıık au geliyor• 

du. 
Baş ucunda birisi vaıdı. ince, yumu

şak parmaklar vücudunu ovrnağa başla
mıştL Filoma, üzerinden aankı büyük bir 
ağırlık kaldınlmıı ııibi, ferahlamııtı. Bu 
temaşa ne hoştu. Kendini büsbütün bırak
tı. Kisi onun baıucunda diz çökmüıtü. 
iri siyah gözlerinde kocaman yaılar var
dı. Filomanın arkasını ııvazlıyarak ok· 
şayıcı bir eesle: 

- Filoma, diyordu, Filoma kalk o katı 
yerden, kumlara gidelim. 

Filoma doğruldu. Onun sendelediğini 
gören Kisi hemen kolunu onun beline do .. 
lamıştı. Kumsala yürürlerken Filoma 
düıünmeğe çalışıyordu. Artık Kasabanın 
hayali gözünden ıilinmiıti. 

Çocukları aıcalc kumun Üzerinde oy
nuyor. mini minicik ayağını ağzına gö .. 
türmeğe uğraııyordu. Çocuğun yanına 

geldikleri vakit Kisi kollarını kocasının 

sevdiği erkeğin boynuna doladı. Artık 
gözyaşlarını tutamıyordu. Güzel baıını 

kocasının genif göğsüne dayamıı hıç.

kırıklarla: 

- Ya bir dakika geç kalsaydım} di· 
yordu. 

Aaibı bir az yahoınca anlatmağa baı
ladı: 

- Balık toplama· a 

Katilin ikinci kurbo.nı Necmiye 

- Hayır!.. Kat'iyyen.. Evimize geli
yordu .. Solcmıyorduk. 
Ayşe Münevveri dost tutmak istlyen 

yalnız Ali Osman değil, Çoban Mehmet 
te olduğunu, Aliye ile hastanede ahbap 
olduğunu anlattı. 

Melekten sonra kahveci Mehmet Ali 

Sonra ıeni, Filomacığımı gördüm. Ö]üm 
ıenin o kadar yanında iken ben uzakta 
kalmazdım! 

Sıcak kumların üzerine yatmışlardı. 

Dudakları biribirine kilitlenmiıti. Bir az 
aonra Kisi uzanarak çocuğu yan1aıına 

çekti. 

- Çocuk artık sayısına gitmiyecek Fi· 
!oma. O artık büsbütün bizim. Onu ruh· 
lar ikimiz için getirmediler miydi) 

Gök, koyu mor bulutlarla kararmııtı. 
Su, f8rabl bir renk almışh. Bir kaç daki· 
ka sonra ortalık adamakıllı karaıacaktı. 

Kisi kocasının kolları arasında kımıl
dandı: 

- Köpek balığını çekelim, yoksa su· 
lar götürür. Köy halkını buraya çağırınz. 
Avunızla onlara bir ziyafet çekeriz. On· 
lar da bizim için - •enin ve benim için 
- bir 18rkı yaparlar. Bir bir gün ölsek 
de adımız kalır. 

cBin cSen ve ben I> Bu kelimeler Fi
lomanın ruhuna akıyor, ona her şey unu
tulmuştu. 

Filoma önde, Kisi arkada bir az arka· 
da köye yürüdüler. Kadın, kocasına ne 
kadar hükmetse de bir az arkadan yürü
meli idi. Öyle yakııırdı. Biribirlerine ba· 
meli idi. Öy)e yakııırdı. Biribirlerine bak· 
mıyorlardı bile. Herkesin önünde hiale• 

oğlu Mehmet Ali dinlendi : 
- Neşeti iki senedir tanıyorum, diye 

söze başladı .. O tarihlerde fuarda çalışı
yordum.. Akşam saat 4,5 ta Tepecikte 
göreceğim vardı kahveden kalktım. 

Reis - Kimi görecektin? 
- Ali Çavuşu, iş meselesini konuş-

mak için.. ' 
O sırada umumhanede bir feryat .. Bir 

gürültü .. Ben de ne var diye gittim ... 
Orada bir Ayşe Münevver varnuş, onu 
vurmuşlar .. Sonra da bir kaç kişi ya
ralanmış.. Polis Osmanın elinde bıçak 
gördüm. Kahvede Ali Osmanın elinde 
gördüğüm Neşetin verdiği tunç bir bı
çak .. Kılıfı falan yok .. Bıçağı kapah gör
düm .. 
Neşetin katile bıçağını verdiğini ih

bar eden kahveci Mehmet Ali meseleyi 

Ko.til Ali Osman tevkilf edildikten sonro. 
ho.visho.nede alınan resmi 

Emrazı sariye hastanesinde, Ayşe 
Münevver, Necmiye ve ben, bir kovuş
ta yatiyorduk .. Duvardan içeri paketler 

12,30 Program 12,35 

ile beraber bir mektup atıldı. 
1 Mektup Ayşe Münevvere aitti. Fakat 
1 o mektubu almak istemedi.. Ali Osman
dan korkuyorum, düşmanımdır diyor
du .. Kurşun kalemi ile yazılan mektubu 

- niıaburek peşrevi 2 - Ziya P 
nişaburek ağır semai • Ey gül ne a 
ailsilei 3 - Hasan Aii:a • nişaburek 18r 
Camei ıurhile 4 - Aziz efendi • nitab 
rek şarkı • Kırdı geçirdi 5 - nitabur 

prkı • G6rmek ister 6 - Ali Rifat • 
pburek §arkı • Meyledip bir gü)izare 1 
nipburek aaz aemaisi 13, 00 memlek 
saat ayan, ajans ve meteoroloji haberle 
13, 15, 14 müzik (kanıık program • Pi. 
19,00 program, 19,05 müzik (aenfo ' 
parça· Pi.) 19, 15 Türk müziği (fuıl 
yeti) 20,00 memleket aaat ayan, ai 
ve meteoroloji haberleri 20, 15 konu 
(riraat aaati) 20,30 Türk müziği (muh 
telif prkılar ve düfün detlerine ait tü 
kül er) 1 - hicazlı:Ar pqrevi, 2 -
hicazki.r ıarkı .. ıon a9kınu canlandır 
3 - Arif bey • hicazkar ıarkı • Bir halel 
ile süzdü gene 4 - Arif bey • auzın-lı 
tıırlı:ı • Papusuna ermek üzere 5 - Rahı1J1 
bey • ıuzinak f8rkı • Bir aihri tarab 6 -
udl Etref • auzinak tıırkı • Günden gün• 
efzun oluyor 1 - Mustafa Nafiz • suzi
nak prkı • Omitaiz bir seviıle 8 - Dil
ğün adetlerine ait türküler 2 1. 1 o konur 
ma 21,25 neıeli plaklar· R 21,30 mil
zilı: (f8n resitali • Ruhi Su: baı bariton)' 
22,00 müzik (küçük orkestra • Şef: N,. 
cip Atkın) 23,00 son ajana haberleri. 
ziraat, esham, tahvilat, kambiyo • nukut 
boraaıı (liat) 23,20 müzik (cazbant- Pi) 
23,55,24 yannkı program. 

Ko.tilin ilk kurbanı Ayşe Münevver 

şöyle anlattı : 
- Cumartesi günü Kemere gittim .. 

Umumhane sokağında Neşetle tarumadı
ğun bir adamı sarhoş olarak oradan geç
mekte olduklarını gördüm .. Bunlar : 

- Umumhaneyi allak bullak edelim. 
Diye yürüyorlardı.. Onlar beni gör

mediler .. 
Umumhanenin kapısına varıp içeri 

girmek istedikleri vakit sarı.şın kısa 
boylu bir memur tahmin ettiğime göre 
Emin: 

- Giremezsiniz dedi .. 
- Niçin burası umumhane değil mi 

dediler ... 
Memur sarhos oldukları için giremi

yeceklcrini söyledi .. Onlar da küfrede
rek döndüle.".. 

Neşeti o vakit ihbara çekiniyordum ... 
Kardeşleri falan var .. Huylandım .. Cesa
ret edemedim .. Daha doğrusu korktum .. 
Sonra pazar günü yani ertesi gün tele
fon ettim .. Anlattım .. 
Neşet bıçağı verdi dedim .. 
Maznunun vekili Neşetle bir husume

ti olup olmadığını anlamak istedi.. 
Mehmet Ali - Hayır! ... Hiç bir şeyi

miz yok .. Yalnız iki kahvesine tavla oy
nardık, hazan ben hazan da o yenilirdi. 
Aramızda kavga falan hiç bir şey çık
madı .. Dedi.. 

Reis diğer şahidi çağırttı. 
İçeriye otuz numaralı e,·de oturan 

Behice girdi. 
Doğruyu söyliyeceğine yemin ettik

ten sonra bildiklerini anlatmağa başla
dı: 

Behiceye gösterdiler .. Tanıdı .. 
Behice, Ayşe Münevverin katilin şer

rinden Nazilliye kaçmak fikrinde oldu
ğunu söyledikten sonra reisin (Dostluk) 
hakkındaki suallerine cevap verdi .. Ve 
bu cevabında dostluğun her iki tarafın 
rizasiyle olacağını, bu olmadığı takdirde 
Ali Osmanın olduğu gibi (Beltılı) oldu
ğunu anlattı. 

Bundan sonra şahit Hamide dinlendi. 
O da hadisenin cereyanı hakkında şun
ları söyledi : 

Evde idik Necmiye bana : 
- Hiştt .. Diye işaret etti. Yani bu 

adamla çıkma demek istedi.. Bunun 
üzerine Hidayete : 

- Bu adamın dostu mu var dedim. 
Ayşe Münevver o sırada yüz numa

rada bulunuyordu. Derken kapıyı kı
rarak içeri girdi .. 

Ben geri kaçbm... O sırada vuracak
larını vurmuş .. Necmiyenin sesini duy
dum .. 

OPERALAR VE OPERETLER 

14,25 Londra (Regional) Don Paogu· 
ali (3 üncü perde)'. 

- Allah aşkına kıyma bana .. 
Diye feryat ediyordu. Ben yüz nu

maraya saklanmıştım .. 

21,20 
22,05 
22,05 

Lille: Palyaço earan. 
Floransa: Bir operet temsili. 
Roma: Bir maskeli balo. 

Reis - Ali Osman bana hakaret etti
ler .. Sövdüler, izzeti nefsimle oynadılar, BUYUK KONSERLER 
h.e~i bana hücum ettiler diyor. Ne der- 21,20 
sın .. 

- Hayır .. Böyle bir şey yok .. 
- Eh! .. Durup dururken nasıl yaptı? 21,20 
-Bilmem .. 
Hidayet bana yalnız çıkma!.. İn! dedi .. 21,35 
Ali Osmanın yatak arkadaşı Al:ıdur- 2 ı ,20 

rahman da Ali Osmanda bu bıçağı gör· 
mediğini, bıçak taşır ını sualine • Hayır 
görmedim, cevabını verdi.. 21,35 

Ayse ile dostluğu sualine de : 
- Bir kaç gün evvel sevdiğinden bab

setmisti diyerek çıktı .. 
Şahitlerden Hüseyin oğlu Ahmet ile 

Nimet Zekiye yoktular. 
Nihayet yaralananlardan Şükriye ile 

Hidayet dinlendi .. 

22,05 
24,05 

Breslav: Smetana, R. Strauaa 
ve sair bestek8.rların eserleri. 
Doyçlandzender: Haynin eser .. 

leri. 
Floransa: Senfonik L:onscr. 
Riga: Çaykovski, Wagnerin eser· 
leri. 
Paris ( 182 - 1648): Schmidt, 

Debuuy ve sair beıtelr.ir1arın 
eserlerl. 
Brüksel il: Griegin eıerleri. 

Prag: Smetana, Dvorak, Nova• 
kın eserleri. 

Şükriye : Hamide kapının önüne çık- ODA MUSiKiLERi 

mıştı. Biz içeride idik.. f 6, 2 5 
Necmiye ile beraber Ayşe meşguldü .. 

Yani misafiri vardı .. Ayşe yüz numara-
ya çıkmıştı. Misafiri tanınuyoruz.. Da- 21,5 O 
ha içeride idi .. Sokak kapısı açıktı.. Bu 
sırada yüz numaradan odaya dönen Ay- 23,20 
şe Münevver : 

- Ne istiyorsunuz diye bağırdı. Son- 23,35 
ra vur=a oldu. 

Misafir tabii bu aralık kaçtı.. Katil 
oradan çıkti, beni de yaraladı, ben de 23, 35 
kapıdan dışarı kendimi atbm. 

Hamburgı Hillemacher ve 
Brahmaın eserleri. 

Monte • Ceneri: Mozarbn bir 
1'uvarteti. 
O.lo: Haydn ve Griegln eıer· 

lcri. 

Saarbrücken: Beethovenln 
!eri. 

eaer .. 

Saarbrücken: Beethovenin eaer· 
!eri. 

Hidayetin de ifadesi dinlendi.. O da 
ayni şeyi anlattı .. Ve mahkeme temmu SOUSTLERIN KONSERLERi 
zun 19 zuna bırakıldı. 

12,30 

B. Gafenkonun seyahatı 
VE 

19,25 

19,35 
19,45 

Londra (ReıPonal) :Piyano kon• 
seri. 

Doyçlandzender: Mozartın ıo· 
natları. 

Kolonya: Muhtelif parçalar. 
Doyçlandzender: Llut ve De• 

buuynin eeerleri. 

Italyanların telaşı 20,05 
20,20 
23,25 

Berlin: Şan lconeeri. 
Berlin: Sonatlar. 
Doyçlandzender: 

23,35 
seri. 
Kopenhag: 

Piyano kon• 

Şark dar. 

Bir heyeti ummnlye 
toplantısı 

İzmir lmarat ve ~ati umumiye §ir
ketinin heyeti umumiye toplantısı dlltl 
saat 15 te yapılmış ve içtimada İktisat 
vektıleti komiseri sıfatiy le valiyi temsi
len mektupçu B. A vnl Oran hazır bu
lunmuştuı". 

- *-
Ha11acılılı 11e Spor 

Türk Hava kurumu tarafından her 
hafta muntazamen neşredilen havacılıli 
ve Spor mecmuasının 241 inci sayısı 
çılcmıştir. Tavsiye ederiz. 

Romanyo. bo.şveklilet bino.sı tahkimat hattı ile alakalı görmektedir, 
yeye de ihtar edilecektir. Türkıyenin tut· Bu Roma gazetesi, Bükreıe yanlıı bh 
tuğu istikamet karşısında ltalyan matbu- adım abnaması tavsiyesinde bu1unmak• 
atı bugüne kadar temkinli davra.nmııtı. ta, Romanyanın bolıevikliğe kaqı hu• 

16 Haziran tarihiyle Romanyadan ya
zılıyor: 

Romanyanın takındığı tavır ltalyada 
hararetle karıılanmaktadır. Romanya dış 
bakanı B. Gafenkonun, Ankara radyo
eunda kullandığı dilden, Romanyanın 

Türkiye ile aakeri bir pakt akdetmek ni
yetinde olduğu anlaıılmaktadır. 

iyi haber alan mahfiller, çember cep· 
heaine aıeçmezden evvel, kendi vaziyetini 
i;yice teemmül tm ' ' · 

Fakat timdi cStempa> gazetesi, !tal· dutlarını korumalı: zaruretinde olduğunu, 
yanın, Montrö an1aımaıını imzalıyan Bulgaristanın Romanyaya bir çok talep
devletlerden biri olduğunu ve boğazlar· !erle müracaat ettiğini, Budapeftenin ele 
daki ıerbeıtinin, sadece bir fikıiyondan ayrıca ihtarda bulunduğunu yazrnakta
ibaret kalmaıına asli. razı olmıyacağmı dır. 

hatırlatmakta ve ltalyanın izahat istiye· Romanya dıı politikasının, bunların 
ceği günlerin yakl"lmakta olduğunu ka • he •İ ' 



Sovyet Ziraat sergisi 
Ağustosta açılıyor. Tertip heyetinin 

sergi hakkında verdiği izahat 
ENDER MOZIK ALEnıRI 
DEVLET KOLLEKSIYONU 

Bu Ağustosun birinde Moskovada açı· 
laaıık olan Sovyetler Birliği ziraat sargiai 
haldtında, Akademi azasından ve serti 
tertip heyetinden T sitain ıu mal6rııatı Amerika Birleıik devletlerine Nevyork 
•ermiftir: ıerııiein• ıitmekte olaa tanıamıt yükıek 

336 hektar genişliğinde bir araziyi Sovyet kenıancılan • David ()yatriah .U
kapl,yacak olan sergi mıntakasında, 50 za C.ilel .. Marina Kozolupova ·beraber· 
pa'fTOn mevcut olacaktır. Sergide teıhir lerindo, büyük üatad Stradivari ve Amati
cd4ecck eeya miktarı 180 hini, seriiye nin yaptıldan nadir ve eski kemanlan da 
Jtdr.k edeceklerin miktan ite 200 bini götilrmektedir. Bu kemanlar, diinyanın 
bUlacaktır. en zeqia kolleksiyonWından birini t.,. 

Sel-ginin eaaa hedefi. ıİltcmatik ıurette kil eclen deYlet kollebiyonunclaıa alına• 
yiibek rekolte istihsal eden en iyi ziraat rak bwalann emirlerine verilmit bulun 
Jıçlerinin ve kollektif guruplarının aldık· maktadır. 
lan pratik neticeleri göstermektir. Ender mlWk lletleri SoV)'et devlet 

Bu sergiıUn. 19 39 ıenesi içinde, yedi kollekılyonunda, Antonio Stradivarinin 
ıni;yon kiıi tarafından ııezileceii tabmln 1 l kemanı vo bir violonaeli, Cuarnerinin 
olumnaktadır. 4 kemanı ve 1 altoı, Oomenİ4o Montaıı· 

Se,-gidclc.i «tohum> pavyonu, Sovyet· nana ve Carlo Berıonzinin violonl41leri 
ler Birliğinde ekilen ve yetif tirilen bil- ve daha bir çok eıki ve nadir müzik llet• 
cümle hububatı ve endüstri nebatlarını leri vardır. 
K6etereeektir. Serginin cMakincle~me> David Oystriahın kullandıiı keman, 
pa\t)"onunda ise, kolkhoz ve sovltboz1ar· üstnd Stradivarinin 92 yaıında iken imal 
da lcullanılan her türlü milteneYVİ ziraet ettiii bir kemandır. Oıtadın bu devrede 
makineleri tevhir olunacaktır. Hayvan ye- yaktıiı kemanlardan, halen büriin dün• 
~tüme iıiyle alakadar ıeyler ile en iyi yada ancak iki yakut üç tane mevcuttur. 
Jdiotirilmiı hayvan nümuneleri, chayvan Llza C.ilelae, gayet iyi muhaf ao edil
Tetittlrınc> paV)'onunda görülecektir. mit l 716 tarihli bir Stradinn kemanı 
~ Sovyetler Birliğine bığlı büriin verilmiıtir. 
'tümhuriyetlerde, mıntakalarda ve arazide Brüksel Enternasyonal müsabakaların· 
~raatin inldpfını tebarüz ettirecek hu· da mükafat almıı olan genç violonist Mi
ıust pavyonlar da mevcut olacaktır. ıa Fihtengoltz ise, Strndivarinin ilk foa-

Seı-ginin ziyaretçileri, Sovyet alimi liyat devrcıinde 1 688 de yaptığı bir St
Miçurinin ıun·ı ıurette muhtelif atılarla radivariı.ıs kullanmaktadır. Stradivari o 
elde ettiği yemiııleri. Derjavinin çok ça- z.aman Amatinin tesiri altında çalışmıı 
bale ,-.t1ten bufda1' cin.lifti. nebabn ini olmaaından dolayı, bu keman, Ametİ· 
banyelerinin defi~mesi bahsinde profe- leşmiş Stradivarius orijinal ismini tagı· 

6 Llsenkonun bUtUn dlinyaca mqhur maktadır. 
~aJannın neticelerini, Kiziurinln tır· Bu kollebiyonun en kıymetli Aletleri 
ıu.an ve Bilrilnen nebadaruu da ıöre- ounlardır Stradivarinin bir a1t0tu ( l 71 S) 
c.lclerdir. -bu alto dünyada mevcut 6 altodan biri· 

Sersinin ck8yde yenilikler• isın.lndeld dlr. - On altıncı asnn meçhul bir üstadı 
peYyonu da çok entereaandu. Bunda. tarafından yapılmıı hir keman. Mati kar· 
penolarda, yarı yakı1m11 izbelerden mü· detlerin 1628 ve 1629 senelerinde yap· 
nldcep •ki lclSy tiplen ile yeni modem tıklan iki kemen. Cuarneri del Jctunun 
kolldıozlar g5rlilmektedir. Aynca bir pa· bir kemanı ( 17 4 2). 
ııorama da son seneler zarfında köyün Sovyetler Birliğinin en iyi keman yapı
bGnyeeind• wkua gelen derin dcğifik· cısı Vitasek, bu zengin ve kıymetli kollek· 
lideri tebarüz ettirmektedir. siyonu muhafaza eylemektedir. 

Halen, binden fazla ressam ve hey· 
bltr&J, serginin tczyinl ile uğra§makta· 
\!ar. 

INGttrERE KRAL 
Er,,.,,,,,.,.lli31e PeiaJ 

""·~ Londra, 27 (A.A) - Bucldngham Rl· 

- - ------_-_: -- - ----- -
_.._ı _____ ~ ................. 

ilin lik olunur. Bu mGddet seçtikten elueriyet ha.d ~dı~ qkdircle 
so~ rapılu talep ilk içtimada ikinci içtima için uaaW tlaireaincle 
~azart alı~ Ü&er• idare b~y• 1apılacak davette aza ~)1•• ne 

bmirde Bornovada Bozalaa tıne sevk ~Hl'· lflare Jıeyetı bu olur~ olsMJ! fesih J!e7fiyetinin 
mevkiinde kain klüp binasını ika- talebi kabul ve~a reci etmekte ta- müzakerFsİ ve karara raptı caia
metgih ve merkez ittihaz etmit mamea serbeattır. Ve kabq} ver~ dir. Bu içtimada da hükümet ko
olan (Golf Kylgbij) nim idare he- içi~.b~ seltep ıöst~rmei, mecbur miserinin huzuru tarttır. 

- .. • • Ar 

aranıyor 
Sabt itleriaade ihtia&11 olan faal 

•• miitetftbbia P.luiyel•e ilıtiy~ 
vardır. Saat 18-20 arasında Vebo
lid Ltd. Şirketiae müracaat. 

Saman iıkelesi mimar ~ma
lettin cad. No. 15 Telefon 2365 

(1332) 

yeti azalarının öz ve aoy adları, degı~dır. BU tal~bın ka~~I Yera Klübün feshine karar verildiği 
meslek ve ıanatları ve ikametıih- red~~ hakkındakı karar ıttıf ak ıle Jakdirde tasfiye umumi heyet ta
ları ile klübün ana nizamnamesi verıhr. . .. . . rafından aynı içtipıada intihap 
cemiyetler kangnunun 5 inci malf- 6 - Bır az~nın. klup ıçınde w Ye- plunacak en az iki tasfiye memu
deıi hükmüne tevfikp ilin olµ- ya dıtı~da ıuı halın gerek do~ru- ru ve mevzuata kanuniye dairesin-
nur. ~a.nA demYa ve i~~~ dal•yısıyle de İCrJl edilecektir. Tasfiye neti - IZMtR sıcıu TICARET ME. 

idare heyeti uaları: ıttıla hMıl e.~en klvp ıdare heyeti cesinde klübün bütün borç ve mü- MURLUöUNDAN ı 
Horbert Joly: bmir pamuk 0 azanın klupte kalıp kalmaması kellefiyetleri ödendikten sonra lzmirde büyük arap hanınd• 5 nu-

mensucatı anonim tirkti murab - veya klüpten muvakkaten çıka • b&kiye kalacak olursa hu para marada deri ticaretini YYM (HulUsi 
has azası, Bomovada Atatürk rılması hakkında bir karar verme- umumi heyet tarafından ittihaz Zeral ve ortakları deri Tür~ kollek
caddesinde 13 No. da mukim. ğe ~ıt:lihiy~tlidir. Bir ~zanın sui olun~~ak karar dairesinde lzmir- lif tirketi) ortaldlanadaa Rüstem 

J. R. Giraud Tüccar, BomovıL- ~alını t~dır tamamen ıdare h~J~ d~ _muesae~ hayı~ cemiyetlerinden Berkilin ıirbtten ,elrildiiiae ve ıir-
da ltmet paf• caddeıinde (3) No. tınt aittir. ~u buauıt.ki k~ar •tti· bırıne verılecektır. ket eua mukav .......... m.leki ,.,.. 
da mukim fakla verilır. idare heyeti çlkar. f d h •t d • . de ,~L.- .;ı_ · h b · · d l • ı aıreaın muameQll.llla ~vam G.B. Giraud lzmir yün mensu- ma kararının ıe e ın1 ermeyan are eye 1 ed w• .. ed . L_ • 

• • 'k • ··d·· · Bor etmegw e mecbur değildir eceguıe mut aır aeyanname tıca-
cah anonım ftr etı mu urü, - • 11 Kı·· h . . . ret kanunu b.'ldimlerine ·· ·cilin 
novada ismet pa,. caddesindo 1 Umum""ı heyet f d- b.up e>:e!ı ~m?hmısı ita- 2539num·-~--- •-yt ·~~~:~·~ ... il 
N d k. ra ın an ır ıene 1''n mtı ap 0 u- --- - ve ıu:.cn 9111 • 

0H a mG_ım. d J T.. B 7 -Klübiin daimi ~tılan umu- nan yedi azada mürekkep bir ida- diji ilin olunur. 
dy ırua kakt ;;car, or- .. heyeti tetkil eder U.111umi he re heyeti tar•fındap temsil ve ida- İzmir •İcili ticaret ııoemurluğu ,... 

ndova uka ~zun ıo a numara- mıt her ıene lkincit~trin ayının• re olunur. idare heyeti azaları in- mi mührü ve F. Tenik lmzuı. 
a m un, ye t 0 h d'ld''- ·ık · · 1 '•--· 
A E ı· h B d 1 'Ik on hetinci günü zarfında adi 1 •P e 1 11\ten sonra ı ıçtıma- - ~anneme. 

pes nd• ..Jaı .' d orntOova a s- ı 1 ak ı·çtima eder Klüp azaları- Iarında aralarından bir reis bir Bin dokuz yüz otuz dOlcuz vııh ha-
met PllM ca .-esın e numara- 0 ar · k" ti.b. A b. d b. · • ~ • 

k. n az bette birinin talebi veya a 1 umumı ır vezne ar ır zıran ayılllll yırmi altıncı .... _ _.eai 
da mu ım. nın e k · ·h d 1 ld h 26 6 9 ..,..... .... ~ • d heyetinin göstereceği lüzum aptan ıntı ap e er er. are e- • • 39. g(inU saat on bir radde-

Memduh Alan, Borovalı tütün ~. ar~ A b ı· f k )" d yeti azasının tekrar intihap ediJ.. lerinde ben aıtAnıwa mnhur ve ~-. k · ·· d.. ·· 1 · d D k uzerıne umumı eye ın ev a a e . . w . . "7-e ~ u uaıa-
fMır eüfmub uru, dzdmı~ de Fo ruhtor olarak toplanması mecburidir. meıı caız .ol~ugu gıbı aynı vazife- sını koyan Türkiye Cünlhuriyeti ka-
uıta a ey ca eıın e e D . • 1 A h r d" ye tekrar ıntıhap da caizdir nunlannın bah-ttiğ" lih1 tleri 

bey apartımanında mukim aımı aza ar, umumı eye ın a ı ld h . l w · .. . :r ı sa ye 
. • veya fevkalade içtimalarına, içti- are eyet_ı aza ıgına, umumı haız lzmir ikinci noter vekili Fehmi 

Tayyar Şefık .. Cullut avukat, maın günü, saatı, yeri ve ruzna - h~yett~ s~ras ıle .en _çok rey alan Tenik; lzmirde Saman iskelesinde 
Karfıyakada. Raabet sokak 2 nu- mesi en az iki razetede ve içtima kı~se ıntıhap edılmı' sayılır. Mü- Buldanlı oğlu hanındaki hususi dai-
maracla ~ulum. aününden aıeari üç ıün evvel ilin savı rey alanlar bulunduğu takdir- rede i•imin ba•ında ike 

Ana nızamname · e d 0 d h t• 1 w · ·h :ı :ı n yanıma ıe-. olunurlar. llk davet üzerine içti- e 1 are eye 1 aza ıgına ıntı ap len· lzmire bağlı k akan Nuh 
5 ikinci Kinun 1928 tarih ve ma edemiyen umumi heyet İ""tİ· olunanların adedi yediyi doldur- be · 1._!:..,_d 20 Br§IY h md . 

3099 J ·ı iih' b ·ı kk·· ;, dk ·· · 1 1 .d Y •o-Ku• a numara ev e otu-sayı ı ı m a er ı e teşe u- maı geri bırakabilir. Bu takdirde ma ı ça musavı rey a an arı are N . ~1 H IA . z I • 
lü taıdik olunan (lzmir Golf kli.i- geri bırakılma sebepleri yeni içti~ heyetine intihap edilmit sayılırlar. rand utrı ogHu .. u ~sı wleraHalv~l Beaynı 
•·") · • · 3512 y d. ~ · l k · · .. . ev e o uran uaeym oe u 1 r-.,,u l)}Zamnamesının numa- maın gün ve saati ve yeri ruzna- e r cı aza 1 ıçın musavı rey kit ı iM ç· k ah U . T' be 
ralı Ye 28-6-1938 tarihli cemiyet- me ile beraber ve irtima günün- alındığı takdirde bu azalık için k:; zmd 18e ~~~-~- a deeaı ür 
•- •--- h~!•-ümle· • fik ır ü · 1 1 d k ' so m a nwuanw ev oturan .. r AAUUDU UA rıne tev an d en az üç eün evvel iki 1ıazete m savı rey a an ar arasın a ura lb a1ı· wl R·· . . 
tanzim olunan ana nizamnamesi: 'len·rn olunur çekilir. Kur'ada kazanan idare be- ~ un og u utlem Beı:kit bana 

Kulübün adı 
Merkezi 

ve 
ı e u.:umi hey;t içtimalarından yeti azalığına intihap edilmit sa- muracaatla an~caklan gibi . tara
hük'·meti haberdar etmek mecbu- yılır. idare heyeti azaları arasında fımdan ~n ~ır beyannamenın ya
·d· u Umumi heyetiçtimaının bir- vefat, istifa Ye sair suretle inhilal zılmasını ıstediler. Kendilerinin ka
de~r~iyade geri bırakılması caiz vukuu halinde idare ~e!~ti daimi nuni ehliy~eri haiz ~lduklannı ~
delildir. azal~ meyan.ında~ ~~sı, umumt ladını. ~ircle lwantınada Türkog-

1 - Klübün adı (Golf klühü) 8 _ Bu ıuretle davet olunan heyetın sen~lık _adı ıçhmaına ~a- lu a~kağında 10 numarada mukim 
dür. idare merkezi boıirde Bor- umumi heyet içtimaında, içtima dar hu .. vazıf~y~ muvakkaten ıfa k~?'ııyoncu Ki.zım Erzin Ye lzmirde 
noyada Bozalan mevkiindedir. nisabı mevcut ise İçtimaı idare etmek uzere mtibap eder. Goztepede Hatay caddesinde 401 
Klübün merkezi, idare heyeti ta- için bir reis ile reiı vekili ve iki 12 - idare heyeti reisin daveti numarada mukim Mehmet Cüven-
rafından değiştirilebilir. Klübün ki tip intihap olunur. üzerine ve ayda en az bir defa iç- türk de phit ve muanif ııfatiyle ha-
~ubesi yoktur. Umumi heyette daimi azalar ya tima eder. idare heyeti azasından zır bulunuyorlardı. Bu tahitlerin ıe

KLOBUN MEVZU VE GA YESI bizzat hazır bulunurlar ve yahut iki zatın talebi halinde reis idare hadete mani bir halleri olmadığı so-
2 - Beynelmilel bir spor olan i~in1ada bulunacak klüp azasın- heyetini fevkalade içtimaa mc - rularak anlll§ıldı. Bunun üzerine mu

Golf oyununu tamim maksadiyle, dan birisine vekalet vermek ıure- burdur. idare heyeti içtimaların- maileyhim müttefikan sö~ alaralC de
c.zalıırmı bir arada toplamak, Golf ifle kendilerini temsil ettirirler. da idare heyeti azalarının nısfın .. diler ki: (lzmir ikinci noterliğinden 
oymyanlara oynamak imkinını lir azan111 onc:laa fada .aza:ra v• dan bir fazlasının bulunması tart- resen yazılan 26 tuhet 937 tarilıH .,.8 
temin etmek, oynamıyanlar ara- Wı.te• t.emailnakln yoktur. Bu tır. Kararların ittihazında ek.eri- 1898 numaralı mukavelename ile te
•ında bu oyuou tamim etmek ve ..,etle ..,.k bizzat lıazD' bulunan yet ni~bı me~cut azanın nıafın - sis ve Izmir sicili ticaretinin 1935 nu-
bilmiyenlere öiretıuektir. ve gerek vekaleten temsil olunan dan hır fazlaaıyle hasıl olur. maruma kayt edilmek tile t k 
KLOBON MOESSIS AZALARI: ualann adedi içtima ni.abını ta- idare heyetince ittihaz olunan külU kaf t ikf :u~e I e(r; -

Almanlar 
Ve 

Çekler 
3 - Klübün müeaais azaları ylnde ... stil'. içtima niaabı gerek kararlar tarih ve numara sırasiyle 1 ... z •re ısap e •t.0 an U• 

•taiıda hüviyetleri yazılı tahıı • asaleten Ye gerek Yekileten meY· karar defterine yazılır ve alb aza .. 
1 
u.:'f e~a v~ ort~ları. den T~rk kol

---------- ----. lardırc C1lt datml azanın mafıadan bir lan imzaları ile tasdik olunur. e ! ıirketı) teriklerınden zırde va-

[ B O R S A l 1: - Memduh Alan, Türk t&.. fazlasının bulunması ile taha11ül 13 - idare heyetinin vazife ve ziOlimza R~atem Berkit hiaseaini bU

rayında imparatorluk kunnay reisi Vi
kont Gort ile yeni bahriye birinci Lordu 
Amiral Sir Mudey Pound kral tarafın. 
dan bu •beh kabul ed.J.lm1ftlr. 

biiyetinde Borovab Azi:ı ve Ah- ed•. salahiyetleri tunlardır: tiin haklariyle beraber diğer ıerikler 
Cittikçe daha artan bir hararedc belli met ticarethanesi müdürü, .lzmir- 9 _ UmU111i heyet içtimaında A) Umumi heyeti adi ve fey • HulOıi ~eral ve Halil Berkite dem 

olmaktadır ki Almanyanın Bohemya ve "ÜZÜM de ikinci kordonda Mühendıı Fer· yalnaz ruuuunede mevcut huauıat kalA.de içtimaa davet etmek ederek ıirketten ayrıbnakta olduju 
Moravyayı ilhak etmesi muazum bir ha· ruh apartımanında mukim. müzAkere olunur. Ancak mevcut B) Umumi heyete tevdi ;dile- ve tirket kemafisaabık (Huluıi z~ 
ta olmuıtur. 239 Albayrak ti. 13 75 16 2: - J,M. Enılish; Amerikan asaiım en az yirmide biri tarafın~ cek ruznameyi ihzar etmek ral ve ortaklan deri Türk Kollektif 

Bu hararetle lngilterenin dıı siyaseti 43 İstikW el 13 7S 15 tabüyetinde Di Amerikan tütün dan müzakermi istenen husuıatan C) Klübü mahkemeler, meclis- tirketi) unyanı altında muamel&bna 
eııaalı surette deği§miıtir Jd hunun tesir 282 Yektln lnımpanyuı müdürü, Born.oYada nzn•meye konmuı mecburidir. ler, daireler ve ,ahıalar ne%dinde deYam edeceği cihetle keyfiyetin tı.. 
'\re neticelori daba ıonra iörülcc.ektir. Bir 689503 i Eski yekO.ıı bmet pafA bulvannda mukım. Her azanın bir reyi Tardır. Bu temsil etmek· caret kanununun 150 inci madde.i 
Cle \içüncü Rayb, bu ilhakı yapmakla hu~ 68:;85 i Umumt yeka~ 11 75 3: - Kizım Muıal; Türk tabii- raznamede yazılı İltiınalar hariç D) KlübU~ emvalinde tasarruf mucibince tescil ve ilin edilmek üze. 
du~n içine yabancı n düşman bir ırkı N:: 8 l2 25 Y.etim!e Endüıtriyel .!~~. anon~m olmak fartİyle umumi heyet içti- etmek, kliip binası Ye oyun mahal- re af&iıdaki imzalanmızm tasdik 
aldqıından zamanla bunun kötü netice· No. 9 13 25 tırkeü muruluu muduru, bmır- malannda kararlar mevcud aza- li için l&zım olan yerleT'i isticar te- edilmesini dileriz. dediler ve sözleri-
lerini görecektir. No. 10 14 75 de Kordon~• Ferruh apartıma • nan ekaeriyetiyl.ı ittihaz olunur. mek, varidatı toplamak ve mas- ni bitirdiler.) Verilen bu ·takriri ben 

Çünkü naziler yeryüzünde bir protek· No. 11 17 '15 nanda mukım. Bu kararları klip ualariyle b:t rafları ifa etmek Noter vekili b. Ü h l rak tan · 
4 H J 1 1 ·ı· b" · k '- • . A • ır n ı a o a zun tora ida.zeainde muvaffak olabilecek : - • o J'i nıı lZ ta uye - an .. rımn ıttılaına ulattırm F) Klübün mUstahdeminini ta- ett• ht • t le d'leri 

e ·ıı · ı o b tNcta tinde lzmir pamuk mensucat Türk İ""in kulüp binasında taliki mecbu- yı·n ve azletmek -:,:'!!_.~e mlu kuevıdya ını en
1
•1 

• ne ~ •on mı ~ttır er. nlar çeklere ına • 36 M. j. Taranto 14 19 . • k t• 1· . "d ~d. U " h • ' ~uKMtK eea e o um ve mea mı an-
lc.um ve tibı olması IAzım gelen bir ırk 227728 FA! yek<Uı anonu~ tır O ı ınec ••• 1 are aza· n ır, mumı eyetın müzakere F) Kanunlarla itbu nizam.na • lath Arzul . edile: 
nazariyle bakmakta ve onların kültUr aa· 227764 Umum yckan 11, Bornova Çayferah sokaiında zabıtları ile ittihaz olunan karar- menin idare heyetine tevdi ettiii leri ~İ,- M~ın tam~~n ıst Jeri 
hibi ve i.ttikllle ietekli olduklarını hiç he- No. 13 de mukim. lar ayrıca karar halinde yazılarak vazife ve ıalihiyetleri velhasıl Ü ~ 1 bya~ _ ıgını tudı etme 
aaba katmamaktadırlar. ZAHİRE ~:-.Tayyar Şefik Çullu; Türk reis, reiı vekili ve ki.tipler tara - klilbUn idaresine Ye makıat ve ~n~ u ue~annam~ ~s~ı ~~ 

BoyundurUlc altına girmeyi kabul et- 17 ton Bulday 5 6 1875 tabny~ınde a~kat: Kartıyaka- fından imzalanarak saklanır. mevzuunu temine mliteallik mua- punız un~ ettik. ve muhurledik. ~ı 
miyen, c•tin bir millet olan ~kler bir d• 335 çuval Arpa 3 9375 4 125 d~ Raıbet Mlcaıında No. 2 de mu- 10-.Umumi heyet qaJıda ya- melatı ifa etmek. dokuz ~z .otuz dokul: yılı.~ 
fa bu kan dökülmck..:r-• 1 f"t h 25 çuval Bakla 4 125 4 125 kun. ıı.lı vazıfe ve aalihiyetleri haiz. idare heyeti· ı"tbu vazı·fe ve ıa- ayınm :rırmı altıncı pazarteaı günll. 
bn · ~n yapı an u u a- 157 Balya Pamuk 43 SO 54 KLOBON AZALIAJ d 6 939 

verdiii urt1ntadan yakalarını kurtarır 50 kilo Balmumu 79 79 • '-- : ırs lihiyetleri bizzat ifa ve iıtimal 2 · 6. 
vle millt tuuılan Yeniden elde edecek . • 4 - T~hy.t fNkı !izetmks: A) Ana nizamnameyi tadil et- edebileceii ıibi bunlardan bir • . Akitler imzalar. 
0 11rlana o zaman rne.ele .. ....- •racak• sın. IQıtd~ ~akka .aahıp olan • mek, veya bir kaç kitiye teYdi •e Yer .. Salıitler ~ .. 
br. ASLiYE MHKEMESI 2 DCİ 18 Jat.~ ılwil ~'bulunan her ~). ~eaapları tetkik etmek ve diği salMıiyetlcri iıtirdat edebilir. .T. C._bmir ikinci noter •elcİli Feh-

Kaldı ki onlar, bunun ıimdiye luıdar ela HUKUK DAiRESiNDEN; keı kl~be ua !labı1İ!· .. b!-1 ıt ıçın en ataiı iki murakip ta· KLUBUN VARiDATI: ma Teoik nemi .uhrü Te F. Tenlk 
gre.1 1 b Kulüp UAI. ısı, Claua •. 1• muvak • JID etmek, 14 - Klübu .. n -arı'datı·. imza11. ere, • otailarla, sasterirler ve bu- il • k f b ı ak •- el C) " 
na be L__ lzmir kahramanlar maha eaı at. v .. e a rı o ar uç aaaım ır. . Geçen aene heaabatmı tas- A) Bu nı·zamname h~•Lı•mterine c...J No. 1246 nur nare.kotlerle bir ~ok milaller 1 a D -•-•- ı-L Ull1I 
de vermiıılerdir. tebitler caddesinde 25 ııo U ev e aımı ve muv~at aza uq o~un• v~p ve ıelecek tene bütçesini tas· ıöre daimi Ye muYakkat azalar.. öul No. 1/171 

Bunun kartıaında Almanlarm bütfln haıan k111 ausılye tarafındaıı ay- ~u. olan Ye ol•ır!'n a~ na1Pıyle dık etmek,. dan ve klGp ıahuında asadan .ttbu beyanname suretinin dair&-
Y•ptıkları Alman polisinin tethifini ırttır· nı evde mukim iken tegayyüp ıkı .lc~ımdır. la~~· ıkamtılh D) Cemıyeti feah etmek birinin tavıiyesiyle oyun oynamak nuz dotyuında aaldı 26. 6. 939 ta-
rnak ve p •-•- eden mehmet fnzl aleJhine açı- ıahıbı olanlar d.auaı aza •. e l•nıi• E) idare heyetini intihap et .. iıtiyenleT'den alınacak aidat, rihli •• 1245 genel aa-1• asbna uy-. , . ro~tora altında bulunan ara• :rı .. _..J 1 d akk t b i k .111& 
zıyı ıd~re etmek için Südet Almanlanu lan ihtar daYaaana m11UK1a r ava re ~ a ır zaman aç n t• • mc • B) Vaid olacak teberrflat, sun oJduiu tudik kılındı. Bin dolam 
daha zıyadc eiivenmck lm arzuhal auretile d&Yetiye Yarakaaı lesıler muvakkat .an olarak kayıt• .. 1) Münhasıran klüp ihtiyaçları C) KlübUn tertip edeceii ejJen. yüz otuz dokuz yılı haziran a - -

Bu tedbirler tabiatiyl: b~~.r;- k müddei aleyhin ikamets&hının larını talep edebılirle1". Falırf aza• ıçın bet bin liraya kadar istikraz. celerden temin olunan haaılltbr. yirmi altmei puart • ·· Ü ymm 
gaıalığı ve huzursudu'.' us u un ar· nıeçbuliyetl11e mel»ni .....,.,ir ta- hk idare lıeyetinin ıuUttefikan •e. da bulunmak. 15 - Kltip aidatı 50 Tilrk lira.. eaı ~ 6 939 
Kladno ismiodekl bir ~~ art~ıruı., ve rafından bili tebliı iade oclUmit receii karar ile tevcih olunur. C) Klüp ikametgihı Ye oyun sını geçmemek üzere idare heyeti 30 1...--·-luk 1 ~ 26 r_ 
polisi öldürütmttıtür. fC ırde hır Alman ve zabıtaca da yaptırılan tahki • KULOBE GiRME VE KULOP· aahaaı Ye klübün zaruri ihtiyaçla· tarafından teabit olunur. Aldatan1 ziran 193~ pu lzmir "kin • .oa-

Almanlar bunak d b katla da ikametaihı taayyün et· TEN ÇIKMA: rı için ıayri menkul satın almak. vaktinde vermiyen azanın ihracı- vekı1i F Tenilc :mı ~1 noter 
tarhetrnif ve ö.'rfl ,;::~ U~n ~ı!e~peı~: 1J1emit olduğwıdan tebligatın ila- 5 - Dördüncü maddedeki tart• Ana nizamnameıinin tadili için na idare heyeti karar vermek hak. T nilc • • - m ve F. 
ve pençerel k nen ifasına ve bu ba-A-Li tahki • tarı haiz olan hüsnU hal sahihi her yapılan irtimada mukayyet daimi kını haizdir. e ımzuı. 

erın a §am sekizinden sabah ~ 7 2275 (1344) saat 1' k d katın 19-7-39 tarihine r•stlıyan tahıs klübe aza olmak için müra- azanın nıafından bir fazlasının 16 - Klüp heaabatı muhaaebe ete a ar açılmaıını yaaa1t etrnlı· 1 
lerdlr. Acık tutuldux.u ., uı h ~ar,amb• gUnU saat 16 ya taliki· caat hakkını haizdir. Bu tart arı ualeten veya vekaleten ha%ır bu- uıulUne tevfikan ye kanun hüküm. ki'• f d 

ts Rur en er ha 1 l • d h l h • 1 ki Ü t . 1 T k b u.P tara ın an gönderilen evra1i bir pençereye derhal at .... edı'le ... hn'al ne arar veri mıt ve aYa arzu a aız o an mıe m racaa mı ım • unmaaı tarttır. adil aran azır leri dalreıinde tutulan varidat ve tarh 
-s ahk 1 b · 1 il klil h ti 1 1 Ye numara aıraıiyle bir def-dirilnıifttr. cegı 1 

• ıuretile davetiye varakası m e- :ıa ı ır ta epname e P eye o an azanın Uçte ikiıinin reyinin sarfiyat defterleri ile hillnço Ye tere lıa t ed"l ek 
Fakat bu türlü ıiddet ıiyaaeti . me koridoruna aaılmıt olduğun· idareıine verir. Bu talepnamede inzimamı ile verilir. hesabı kat'i defterlerinde sarih lı )'1 

1 ec •. ve ~elen ff· 
daki hoşnutsuzluğu, kaynaıımay~ına, rothrar: dan müddei aleyh mehmet fen:İ· klüp azalarından iki kiti müracaat Klübün kendi kendini feahe ka- olarak göaterilecektir. KUip vari. ka ın a1J:)9!'~_v_~hıonderılen °!"•-

k h k • nin tayiıı olunan ıün ve saatte eden tah11n azalığını taavip ettik· rar verebilmesi için daiınt azanın datı dip koçanla vo müselıel nu- .ın suret en UU"ı ve num~ra •ıı:a· 
rna tan 

81 
a bir şeye yaramıyacaiı s&- mahkemede hazar bulunması ve- lerine dair imzalı metruhat bulun• (içte ikisinin ualeten Yeya •ekl.. maralı makbuzlar mukabı"lı·nde s~yle doıyalannda hıfzedılecM • 

rülecek Almanlar da bu protoktorada tid- ak __ 1_ B ti 1 I h tır 
detle, tethiılc de tutu . . . . ya bir Tekil ıöndermeei abi t • ..... prttır. u ıure e yıLpı an eten uzuru f&rlbr. Bu suretle alınacak Ye muraf müsbit evrak • .. ... . 

nabilmek ıçın l>ır dirde b•kkıncla muameleyi 117a. müracaat klüp azaluuıın talep toplanan umumi heyet içtimaında uk b.li d 1 ktır Mak 17 - Klup he~~atı umumı ~ 
••k pualu ha<eamak zorunda kalacak- bip icra kıbnacaiı ı.bliı maka. haldı:ında bir cllr~erl olup ol. kararlar buır olan azanm !içte buz~ i:..; YjP' ".'I: Ü bit • ret tarafından ınlıhap olunacati 
farını ıöreuk.lerdir. mana kaim olmak üzere illn ol. mac:lalmı bildhmeleri için klüp lklılnin reJI ile verilir. Bu uaul -L 

1 '---~~~~ 1 m s "· ~az iki mura.frip. ~a~afından tef. 
• n1& ~qr. tif ve murakaJ;e eClılır. 



Ticaret ve Sanayi odasından: 
AJağıdaki ruznamede yazılı hususlar görüıülmek ve bir karara rap

tedilmek üzere her cemiyet mensubunun qağıda isim hizasında ya
zılı tarihlerde umumi heyet halinde Ticaret odası salonunda toplan
maları ilan olunur. 

Görüıülecek ıey: 
1 - 3512 sayılı cemiyetler kanununa göre ana nizamnamesinin 

tadili. 
2 - Tasdik olunacak yeni nizamnameye göre idare heyetlerinin 

vaziyetlerinin teabiti. 

· :fDJ x~Jk 

•• •• 
HASAN OZLU 

Pırinç 
•• •• ozu Bezelye ö 

Cemiyetin ismi T oplanh tarihi saati Buğday özü Yulaf •• •• ozu 
1 - Balıkçılar 
2 - Ayakkabıcılar 
3 - Bakkallar 
4 - Binek araba sahipleri 
5 - Binek araba sürücüleri 
6 - Fmn i§çileri 
7 - Berberler 
8 - Lokantacılar 
9 - Eczacı kalfaları 

1 O - Elanekçi)er 
11 - Kuaplar 
12 - Deniz i§çileri 
13 - Yük araba sahipleri 
14 - Yük araba sürücüleri 
15 - Kahveciler 
16 - Carıı hammallan 
17 - Garsonlar 
18 - Yapıcılar 
19 - Gümrük hammallan 
20 - Kolonya ve baharatçılar 
21 - Memurin müstahdemin 
22 - imtiyazlı şirketler 
23 - Güzel sanatlar 
24 - Sütçüler 
25 - Müza)ede bedesteni 
26 - Terziler 
27 - Kutucular 
28 - Motörlü vesait 
29 - Şoförler 
30 - Tütüncüler 
31 - Sanayi ifçileri 
32 - Ozüm incir itÇileri 

3/7/939 8 
« « 13 
« « 14 
« 4( 19 
« « 20 
« (( 21 
4/7/939 10 
« « 12 
« « 13 
« « 14 
« « 17 
« « 18 
« « 20 
« « 21 
5/7/939 12 
(( « 13 
(( « 14 
({ (( 17 
({ « 18 
( { « 19 
(( (( 20 

" « 21 
6/7/939 13 
« (( 14 
« « 17 
« « 18 
« « 19 
« « 20 
« « 21 
7/7/939 18 
« (( 20 
« « 21 
2264 (1335) 

Bornova Işıklar köy muhtarlığın
dan: 
20 gÜn mukaddem bulunan ve Jimdiye kadar sahibi çıkmıyan taylı 

bir kısrağın 8 gün zarfında ven.ikile birlikte sahibi çılanadığı takdirde 
hayvanın lzmir pazarında satılacağı ilin olunur. 

2259 (1334) 

IZMIR SiCiL TiCARET ME
tzMtR AHKAMI ŞAHStYE MURLUCUNDAN: 

SULH HUKUK MAHKEMESiN- («Süslen» manifatura mağaza
DEN: Sayı: 145 aı Celal Balın - Haydar Dündar -

lbrahim Öner) ticaret unvanile 
1 - lzmirde Yıkık minare civa- lzmirde odun pazarında 40 numa

nnda Çeımeli Hasanın gazoz fabri- ralı mağazada manifatura ticare
kaaı karııamda 145 sayılı evde otur- tini yapmak üzere tetekkül eden 
makta iken ölen Uya Saranoya ait ifbu 9irketin ticaret unvanı ve tir
sağı Tabak Alinin fırını solu ve ar- ket mukavelenamesi ticaret kanu
kaaı madam Pisonun kiralık evi önü nu hükümlerine göre sicilin 2540 
i.kiçeımelik caddesi 70 metre murab- ~~?"~rasına kayt ve tescil edildi
baıj üzerinde kurulınuı altı dükkan gı ı lan olunur. 
üstü üç odalı bir mutbah hela ve sa- lz~ir .~ic~~ ticaret ~e~urluğu 
lo ·· ·ı iki' b' lira kı . resmı muhru ve F. T enık ımzası 

nu mu§temı ın ymetı 1 _ Mukavelename 
muhammeneli tapu kaydı ismet paıa Bugün bin dokuz yüz otuz do-
mahallesi 3 kütük 22 sahife 63 paf- kuz senesi haziran ayının yirmi 
ta 387 ada 22 parse; miçeımelik cad- ikinci pertembe günüdür. 22-6-39 
desinde 137 /137 /1 eski ve yeni 143 Ben Türkiye cumhuriyeti ka -
ve 145 Ali pqa vakfından icare te- nunlarının bahtettiği aalahiyetle-
enni ev tamamen satılıktır. ri haiz lzmir birinci noteri Meh

met Rifat Bayraktaroğlu, lzmirde 
2 - İzmir Güzelyurd mahalle- Bahçeliler hanında 12-14 numa

sinde Azizler sokağında ve sonradan ralı hususi dairemde vazife ha -
ilave edilen arsa ile beraber 225 met- 9ında iken yanıma gelen: lzmir
re 77 santim murabbaında arsa üze- de karantina tramvay caddesin -
rinde kurulmuş qağıda beı oda bir de 738-2 numaralı evde oturan 
çamaşırhane iki mutbah ve bir mik- Celal Balin ve lzmirde Vasıf Çı
tar havlusu yukanda dört oda bir nar bulvarında Çançar apartıma
mutbah sağı Musevi hastanesi solu nında 4 numarada oturan Haydar 
lata M dı ·ı · k S l Dündar ve lzmirde Tilkilikte Osr ura n aı e evı ar ası u ta- man zade yokufunda 1 numaralı 
nanın evi önü Azizler sokağında he- evde oturan lbrahim Öner bana 
yeti umumiyesinin kıymeti ikin bin müracaatla resen bir 9irket mu
lira tapu kaydına göre Azizler soka- kavelenamesi tanzimini istediler. 
ğında mahallesi Güzelyurd tapu kü- Kendilerinin kanuni ehliyetileri 
tüğü 17, 28 sahife 35 pafta 199 ada haiz olduklarını anladım. lzmir iki 
4 parsel 45 eski 57 tajlı hacı İsa nu- cetmelik caddesinde 130 numara
rullah efendi vakfından icareli aile da oturan Efraim oğlu Moiz poyt
evinin dörtte ikisi yani binanın ya- remoli ve lzmirde Kestelli cadde
nsı satılıktır. ainde berber zade sokak 2 nolu 

istekli olanlar yukarıda gösterilen evde Nuri Çelebioğlu fahit ve 
kıymeti muhammen enin yüzde yedi muarrif sıf atiyle hazır bulunuyor
buçuk nisbetinde pey akçası ve temi- lardı. Bu fahitlerin sehadete mani 
nat mektubu vermeleri lazımdır. bir halleri olmadığı' sorularak an-

laşıldı. Bunun üzerine müttefikan 
Yüzde iki buçuk dellaliye rüsumu söze başlayarak mevad ve ,eraiti 

ile evkafın taviz bedeli alıcıya aittir. atiye dairesinde akdı mukavele 
ihaleyi katiyesi üzerinde icra olunan eylerler. Şöyle ki: 
alıcı peşin parayı vermek icap eder. Madde 1 - Bu 'irket mukave-

Birinci iha1esi 31 Temmuz 939 lenamesinin tarihi tanzimi 22 Ha
paz,,rtesi günü saat onaltıda lzmir zir n 939 Perşembe günüdür. 
ahkAmı şahs'ye sulh hukuk mıııhke- Madde 2 - Şüreka Celal Bnlin 
mesi baş ketibinin dairesinde yapıla- ve Haydar Dündar ve lbrahim Ön
caktır. O güne kadar be gayri men- erden mürekkep olup kanuni ika.
kul hakkında her gün İzahat almak metgfıhları yukarıda gösterilmiş-
istiyenler müracaat edebileceklerdir. tir. Ve bu 'irkete dahil ba~kaca 

bir tirket yoktur. 
Birinci ihalede yapılacak artırmada Madde 3 - Şirketin mevzuu 
yüzde yetmiş be§ini bulmadığı tak- manifatura ticaretidir ve 9irketin 
dirdc ikinci kat'i ihalesi 16 Ağustos nev'i kollektiftir. 
939 tarihine müsadif çar§amba günü Madde 4 _ Şirketin merkezi 
saat on altıda icra olunacagı ilin olu- lzmirde Odun pazarında 40 nu
nur. maralı mağazadır. Şirket lüzum 

2274 (1343) gördükçe Türkiyenin batka ma-

Patates özü 

Mısır özü İrmik özü 

Arpa özü 
KALORi 

l<IJVVET Çavdar öz· 
.. GIDA.: 

Türlü özü 
Bilumum Eczane, Ecza depolarında ve IJafıfıaJlye mağazalarında muvaffaJuyetle satdmalıtadır. 

Hasan Deposu Izmir Şu besi: Kemeraltı Hilkümet caddesi No. 69 TELEFON: 3180 

" • 
• • 

• 
• 

Toptan satış yeri Yeni Kavaflar çarşısı No. 24 Telefon : 2862 
Karşıyaka satış yeri FERAH ECZANESİ TELEFON : 5023 

hallerinde de 9ube açabilir. ı •D•" * 
Madde 5 - Şirketin sermayesi 

cem'an (14000) on dört bin Türk 
lirasından ibaret olup bunun altı 

AP*C!Ud''; ''fi ;pş 

ANNELER, DiKKAT! 
bin lirası Haydar Dündar ve alb 
bin lirası Celal Balin ve iki bin 
lirası da lbrahim Öner tarafından 
nakden konulmuttur. 

Madde 6 - Şirketin unvanı: 
(Süslen manifatura mağazası Ce
lal Balin, Haydar Dündar ve lbra
him Öner) olup merkezi lzmirde
dir. 

Madde 7 - Şirketi alakadar 

Et ve sebzelerin iyice pişmemesinden, meyvaların güzelce yıkanmamasından, içilen su1arm temiz ve saf ~ 
masmdan hasıl olan solucan dediğimiz barsak kurtlan en muzır hayvanlardır .. Bunlar, ince barsağın iç zanna 19 
pışarak ve kan emerek yetişir ve ürerler. Ekseriyetle çocuklarda bulunur. 
Halsizlik, kansızlık, hnzımsızlık, kann ağrılan, karın şişmeleri, burun, makat k•pnması, laha1, olHuluk, 

dönmesi, salya akması, saraya benzeı· sinir halleri, gece korkulan, ıörme4e, l§ltmede bomkluk hep bu Jmrt1ami 
tesiridir. 

iSMET SOLUCAN BiSKÜViTi 
eden bilumum muamelat, ukudat Bu lrurtlann en birinci devasıdır... BilYük ve küçüklere emniyet ve itimatla verilir. Her soeuk seve 1eve yer ... 
ve taahhüdat ve aairede unvanı Çocuklarını:ıa senede bir kaç defa ihtiyaten veriııiz .• Aile doktorunuza clanıpnız.. 
tirketi istimal etmek kaydiyle her D 1 K K A T : Kullandıktan yami dött saat sonra solucanlar düşmezse çocuğunuzda 10lacan olmodıi:Jna iti· 
hangi iki ferikin bir arada koya- mat ediniz. Sıhhat vekfiletinin resmi müsaadesini hAizdir. Tarzı istimali katulann içinde yaahchı. 
cakları imza 9irketi ilzam edecek- FİATİ HER ECZANEDE •20• KURUŞTUR .• 
tir.M dd KA h D i K KAT: Piyasaya taklit olarak başka Solucan biııküvitleri çılmıı§tir. Lütfen kutuların ü=erbıde t S MET 

a e 8 - ar ve zarar, er markasuu arayınız .. 
sene 31 Kanunuevvel tarihinde • 
muamelatın neticesi alınacak ve - • --------------••••••••••••••••••••m .. ••••I 
hasıl olan kardan masarifatı umu
miyenin tenzilinden sonra evvel 
emirde Celal Balin ve lbrahim 
Öner için bin iki yüz lira ayrılacak 
ve kalan bakiye karın yüzde kır
kı Haydar Dündar ve yüzde kırkı 
Celal Baline ve yüzde yirmisi lb
rahim Önere ve zarar vukuu ha -
linde doğrudan doğruya yüzde 
kırkı Haydar Dündara ve yüzde 
kırkı Celal Baline ve yüzde yirmi
si lbrahim Önere ait olacaktır. 

IZMIR 2 nci HUKUK MAH
KEMESiNDEN: 

Ali pafa caddesinde filibeli un
cu rahmi muhasibi hüseyin tara
fından mahkemeye müracaatla 
evvelce dönen soyadım almıf ise 
de ba,ka soyadı alacağından bu 
dönen soyadının refine karar ve
rilmesini iatemit ve indel muhake
me davacının bu talebinin muhik 
sebebe müstenit bulunduğu anla-
9ılmı9 olduğundan medeni kanu -
nun 26 ncı maddesi hükmüne tev
fikan davacı batka bir ıoyadı al
makta muhtar olmak üzere almıt 
olduğu dönen soyadının ref'ine 
20-6-939 tarihinde karar verildiği 
yukarıki madde hükmüne tevfi
kan ilan olunur. 2270 (1340) 
WZ>'"AlZZlzrmır~~ 

Acele Kiralık 

Madde 9 - Bu firketin müdde
ti beş seneden ibaret olup 1 Tem
muz 939 tarihinden hatlar ve 31-
12-944 tarihinde nihayet bulur. 
Şeriklerden her hangi biri bu 
müddetin hitamından evvel tir -
ketteki alakasını kesmiyecektir. 
31-12-944 tarihinden iki ay evvel 
teriklerden her hangi biri tara • 
f ından resmi ihtar ile, tirketin taa-
fiyesi arzusu izhar edilmediği tak- Resmi ve hususi daire veya 
dirde, tirket aynı esaslar dahilin- doktor, avukat, tüccar, komia-
de tekrar bir sene için yenilenmit yoncu yazıhanesi olabilecek 
olacak ve bu yenilenme keyfiyeti Gazi bulvarında ziraat ban -
tasfiye arzusu izhar dilinceye ka- kası ittisalinde 18 sayılı De-
dar seneden seneye tekrarlana - mirelli hanının üst katı bu de-
caktır. fa tekrar tamir ve tadil edile-

Madde 10 - Şeriklerden Celal rek ehven fiatle kiraya veri· 
Balin ve lbrahim Öner 9irketin de- lecektir. 
vamı müddetince bütün mesai ve isti yenlerin: 
gayretlerini firketin itlerine haare- Doktor Hulusi caddesinde 
decekler ve aynı mahiyet ve mev- 42 numarada dit doktoruna 

d h h • b k b' • k te :S müracaatları. zu a er angı af a ır tır e ı..~b~w;wıaı 1 -
girmiyecek ve tahsi tefebbüsatta resen tanzim ettim ve muhteviya
bulunmıyacaklardır. tını kendilerine yüksek sesle oku-

Madde 11 - Her ferik tahai dum ve mealini anlattım. Tama· 
sarfiyatı için ayda azami yüz lira men istedikleri gibi yazıldığını 
çekilebilecek ve çekilen paralar tasdik etmeleri üzerine bu muka
sene sonunda kardan tenzil edil- velename altını hepimiz imza !t
mek üzere sirket defterlerindeki tik ve mühürledik. Bin dokuz yüz 
hesapları b~rcuna geçirilecektir. otuz dokuz senesi haziran ayının 

Madde 12 - Mukavele müd - yirmi ikinci pertembe günü. 
deti zarfında her ne suretle olur- Akitler imzaları Şahitler imza
sa olsun geçimsizlik neticesi üç ları. Noter resmi mühür ve imzası. 
ferikten ikisinin muvafakatı ile Genel sayı: 840 
diğer üçüncü terikin sene sonun- lfbu mukavelename suretinin 
da yapılacak bir bilançoyu müte- dairede saklı 22-6-939 tarih ve 
akip sermaye olarak 9irketteki his- 840 genel saylı aslına uygun oldu
sesi ve hissei temettüü kendisine ğu tasdik kılındı. Bin dokuz yüz 
nakden verilip alakası kesilebilir. otuz senesi haziran ayının yirmi 

Akitler batka bir diyecekleri ikinci pertembe günü. 22-6-939 
olmadığını beyan ve ikrar etmele- lzmir birinci noteri resmi müh
ri üzerine verilen bu takriri ben rü ve M.Rifat Bayraktaroğlu im
yeminli noter bir nüaha olarak aaaı. 

Muhtelif zahire ve müstamel 
çadır bezi satılacak 

D. D. Yolları 8 ci işletme komis
yonundan: 
idaremizin AIJancak ve Bumahane ambarlarinda toplanbdan bi

riktirilmi§ kendir tohumu, kanıık zahire, pamuk çekirdeği, buğday, 
arpa, bakla, palamut ve fuulya gibi mahsulit ile 535 Kg. kadar müstaı
mel çadır bezi ayn ayrı artırma ile 14. 7. 939 günü saat 15 de itletme 
binuındaki komisyonca sablacaktır. 

Şartnameleri gönnek için i§letme kalemine mah görmek için de her 
iki anbara müracaat edilmelidir. Mahsulibn muhammen bedeli 252. 
ve çachr bezinin 64.25 liradır. isteklilerin yüzde 7,5 besabile tediye 
edecekleri muvakkat teminat makbuzlarile mu;ıyyen vakitte komi. 
vonda hazır bulunmalan. 

29, 6 2277 (1333) 

lzmir Veteriner müdürlüğünden: 
22. 6. 39 da ihalesi evvelce ilin edilen aygİr depo1una ve qım durali
larma ait 50070 kilo yulafın talibi zuhur etmediğinden eksiltmenin on 
iÜfl daha temdidine viliyet daimi encümenince ka~ verilmiftir. Tem
muzun 10 uncu pazartesi günüdür. Taliplerin mczkUr ıünde saat 10 
da daimi encümene müracaattan ilin olmıur. 

2272 (1338) 

Fukaraperver cemiyetinden: 
11 Haziran 939 pazar günü İçin takarrür etmif olan fevkalido 

umumi toplanhda nisap lıisıl olmadığından ifbu toplanb 2 Temmuz 
939 pazar günü saat 10,30 a talik edilmqtir. 

Cemiyet azalarının mezkllr gün ve saatte Azizler aokak 42 numa
ralı binaya gelmeleri rica olunur. 

RUZNAME: Muaddel nizamnamesinin müzakere ve tuvibi. 
2278 (1341) 

Erkek Lisesi direktörlüğünden: 
Askeri kampımız 3 Temmuz 939 pazartesi günü ba§lıyacaktlr. Öğ

rencilerimizin o gün sabah beraberlerinde bulunduracaklan qya ile 
okula gelmeleri. 

2242 (1312} 

Ateşspor kulübünden: 
Kulübümüzün fevkalade kongresi 1. 7. 39 cumartesi •lqami laat 

20 de toplanacağından bilumum izalann tctrifi rica olunur. 
RUZNAME: 1 - Ana yuanm tadili. 

' 



T. Bovven Rees Messageries Umdal Olivier ve 
ve şürekası Maritimes A=L~~TD. Şürekiıı 

Deu~sche Le
vante Llnle 

1 Fratelli Spereo 
Vapur Acentası 

ADRIA'J'ICA S. A. Dt 
NAVIGATIONE 

CUNARD LİNE K U M p A N y A .S 1 HELLENiC LiNEs LTD. BiRiNCi KORDON REE.S G. M. B. H. HAMBURG 
Llverpool ve HELLAS V&puru 19/21 harlran ara- BiNA.Si 'J'EL. 2443 ADANA vapuru 6 temmuzda bekle-

~
as OV hattı THEOPHİLE GAUTİER vapuru 1 sın.'a beklenilmekte olup Rotterdaın, LONDRA Hı\Tl'I: . k d Rot 

"·-'-- -''--·· temm ta ihlnde gelerek ayni gUn İs- Hamburg ve Anversa limanlan için yük 3 H . da Lo dra ıuyor. 8 temmuza a arb An~e;s. • ALBANO vapuru ıhtıyari 25/6 da gele-
. vapuru .............. ...,...,,e- uz . r . . alacaktır. •POLO• vapur~ .. ıwran n terdam, Bremen ve Ham urg ıçın yük rek ayni gün Midilli, Se!Anik, Dedeağaç 

tinde gelip Liverpool ve Glasgovdan tanbul, Pıre, Napolı ve Marsılyaya ha· BELGİON nih 1. d ve Anvcrsten gelip yuk çıkaracak ve alacaktır. İstanbul, Burgas, Vama ve Kos" tenceye 
al •• ı.. •• caktır vapuru ayın aye :ın e d Lo d H 11 • • yük' 

m ~a . . reket edecektir. beklenilmekte olup Rotterdaın, Ham· aynı zaınnıı • n ra ve u ıçm TAHLİYE : hareket eder. 
. Gerek vapurlann muvasal.At tarihleri, er tftrlll balıat ve mal4mat 19a m. burg ve Anversa limanları için yük ala· alacaktır. İRLAND . Cİ'ITA Dİ BARİ vapuru 29/ 6 tarihin· 
isimleri ve navlunlan halrkmd• acenta 8 . da LAU· calrtır. vapuru 24 l18Zll'anda bekle- de aelerek ayni gün saat 17 de İstanbul, 
bir teahhüt altına giremez. Daha fazla rlneı kordonda 151 numara BALKANLAR ARASI LfVERPOOL HA'J''J'I nli;'~burgdan mal çıkaracaktır. Pire, Napoli, Ma ... i(ya ve Cenovaya ha-
ta&i!At -•--L ş BENT REBOUL ve ŞERtKİ vapur acen· İAN A vapuru 11 temmuzda bekle- reket eder 

.......... ıç1n T. 8oftn 8- ve r. . . ri olunur HATTI .MARDİN . •vapuru 10 Haziranda niyor. Hamburg, Bremcn ve Anversten · 
nın 2353 telefon nuınara.sma müracaat turna mBnıcaat edılmeei aı ' ZETSKA PLOVİDBA Liverpoldan gelip yük çıkaracak ve ay- mal çıkaracaktır. 
edilmesı rica olunur. TELEFON : z ' '1 5 A. D. KOTOR nı zamanda Liverpol için yük alacak. KOY ALE NEERLAN 

nLOVCENn tır. . DEN NORSKE MIDDEL- DAİSE KUMPANYASI 
--- -.------------------· •OPORTO• vapurunun yükleri Is· HAVlf'LIN.JE ıa •• .. vap.':"'u 17 haziran 939 cumartesi gil- tanbulda aktarma edilerek Denizbank • , 0.SLO DEUCALiC?N vapuru 281 6 da gele-

nu Kostenceden gelıp 18 hazır an 1939 •DUMLUPINAlh vapuru ile gelmiştir. BOSPHORUS vapuru 24 haziranda rek 1/7 ta~ne .. kadar Aınsterdam ve 

Fenni gözlük için 
Kemal Kamil Aktaş 

• 

Bütün Gözlük ve Teferrüatı 

Baronıetrolar, tğrometro, Altimetro, Pedometro, Sferometro 

ile bütün ilini ölçüler, Optik herteY 

t 

pazar günü saat 12 de: Le Havre ve Norveç için hareket ede- Ha"'.burg ıçın yuk alarak hareket ede-
Pire • Arnavutluk limanlan • Kotor- celrtir. cekttr. 

Dubrovnik. Split Venedik ve Triesteye D Al• R• ~ AMERİCAN EXPORT LİNES İNC AGAMEMNON vapuru 5/7 tarihinde 
hareket edecektir. ' gelrrek yükünü çıkardıktan sonra Bur-

ANGLO EGIPTİAN r. 1 ıza ~ONTNvapur:ı_ ~çlnteınmkuza doğ- gat, Varna ve Köstenceye hareket eder. 

tı. ., .,.....,. . ru e enıyor. evyoro. yU alacak. SVEN KA ORİENT LİNİEN 
MA a..anıı:. • • tır. 

PİRE MARSİLYA ve PİRE BEYRUT f u 1 EXCELLO vapuru 16 temmuza doğru GOTLAND motörü 28/6 da beklenl-
HAYFA. İSKENDERİYEYE hat n en bekleniyor. Nevyork için yük alacaktır. yor. Rotterdam Hamburg Skandinavya 
•CAİRO CİTY• LtiKS VAPURU ile o. T. R. T. için yUk alarak hareket edecektir. 

l\tarsilya için Beyrut-Hayfa-İsken· ,.._ hl K d • VİNGALAND motörü 13/7 •-~L•-
barekct tarihleri deriye için hareket Doğum ve -...:rra a ın SZEGED vapuru 8 temmuza doğnı de beki kt 1 Ro rdam o.w-llll.ll· 

tarihleri haıtalıklan OperatörU bekleniyor. Tuna llmanlan için yük ala- b enme e 0 up tte , Ham-
30/G/939 24/61939 caktır. ura ve Skandlnavya llmanlan için yük 

8
11..,

1939 
Her gUn hastalarını saat üçten son- SZEGED vapuru 28 h••;-fta doğnı alarak hareket edeaektlr 

14/7/939 · • ra Atatürk caddesi •Eski Birinci --· 
28/7/939 22/7/939 kordon• 222 numaralı muayeneha- İskenderlye ve Portsalt için yük alacak-
GOULANDRİS BROTHERS LTD tır. PİRE nesinde kabul eder. TISZA vapuru 10 temmuza doğnı 

.SERViCE MARtriME 
Roumain Kumpanyası 

TELEFON : 2987 bekleniyor. İakenderlye ve Portsalt için 
uNEA HELLA.Sn yük alacaktır. SUCEAVA vapuru 6 temmuz 939 ta-

1.ü.ks transatlantik vapuru ile Pire • TİSZA vapuru 10 temmuza doğnı rlhlnde gelerek Malta, Cenova, Marsll-
Nev • York battı Pire • Nev • York - bekleniyor. Beyrut için yUk alacaktır. ya, limanları lçln yUk ve yolcu a1arıık 

Ege bölgesinin en büyük gözlükçülük yabat müddeti 12 rün. Nev. York fuarı DOKTOR hareket ed r. 
D E p o s u için husnst flatler Pireden hareket te- $ERVtCE MARl'J'IME İIAndakl hareket tarihleriyle navlW>o 

rihleri: c 11 y t ROUMAIN !ardaki de~erden dolayı aceata 
--------------------• 1 TEMMUZ lZ AQVSTOS, Z3 EYLCI. e aA ar 1 n BUC~ vapuru 26 hazlrane mesullyet kabul etmez. Daha fazla taf. Gerek vapurlar.n muvasa!At tarlh1ed, doiru bekleniyor. K&tence Kalu ve sllAt için lldncl Kordonda 1'11.ATBLLI 

B R l S T O L gerek vapur Wm.cn ve navlunlan tı.k- Tuna llm•nl•n 1çln yük alacaktır. SPEBCO vapur aceabıluıa mıu-1 
landa acenta bir teahhüt altına ııtremec. DUROSTOR vapuru 7 temmuza dol- ed1lm...ı rica olunur. 

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

OSMANiYE 
Sirkecide 
••••••••••••••••••••• 

Bu lııer ilıi otelin miilteciri Türkiyenin en ealD otelc:iıl 
•• 

B. Omer Lütfi Bengü 
d i r 44 Senelik tecrübeli idaresile bütün miifterilerine kendisini 

~tir .... 
Otellerinde misafir blanlar evlerindeki rabati bulurlar .. lıtanbulda 

lıGtGn Eıre Ye lzmirliJer bu otellerde bul114urlar ••• 
Huauıiyetleri çok olan bu otellerin fiyatlan da rekabet kabul etmi

Jecek derecede ucuzdur .••.• 

Cihazları Vebolid 
EVLER 

HASTANELER 

1 
F ABRiKALAR VE 

BiLÜMUM SINAi Ml.İ°ESSESELER 
KİREÇl.t SULARINIZI VEBOLID CtHAZLARI 

İLE TASFİYE EDİNİZ.. 
BURAK KAZAN VE KALORiFERLERİNIZt 

HARAP OLMAK'J' AN xuar ARJNIZ 
HER Tthu.U İHTtYACI KARŞILIYACAK EV• 
SAFTA VE B o L t D CtHAZLARIMIZ EM• 

RİNiZE AMADEDİR .. 
v rEDIYEDE KOLAYLIK BEŞ .SENELiK garanti 
!!OLID LTD. ŞTt. iZMİR ŞUBESİ 

Kenıaıettin caddesi No. ıs 
- ~TELE~~F·O·N~:.;23~G:·s;....;·~rEL~G:.·~VEB=~o~ı.~iD~-..:P~ . .:ıc.~N~o~. ~72;. 

. ---· 
1?.evlet Demiryolları işletme umum 
mudürlüğünden: 
ıni~aba De~let demir yollan iatuyon sınıfında iatibdaın edilmek üzere 

ka ıle hareket memuru namzedi •lın•calrtr. 

A - Türk olmak 

~ - ~üaabakaya İ§tirak edebilmek için orta tahsili bitirmit olmak 
D = A7ı 1~ d.en llfağı ve 30 dan dahil yukan olmamak 
E ırarı hır lene için askerlikten muaf olmak 

fai.J - l~aremiz hekiınteri tarafından yapdacak ııhhi muayenelerinde 
aervute ç•ı··-.;;, •. b' L. _ı.:... im -1• 2 M·· b:k:'..,.a rnanı ır arıza ve rnaat..,.... o am .... 

EC:- • "." da kazananlar 61 lira ile tayin edileceklerdir. 
!ardır. ebı luanlanndan birine vakıf olanlar 71 lira ücretle alınacak· 

3 - Aakerr·· · b' · . . 
lar dıili "lind lıguıı ıtirmış lise mezunlan imtibanıız olarak aynı fUl· 

ı eaınacaktu B ..:Lil • ·ık ı · · do" d d • umumi "'d" 
1
... u 5"' erm dı e çe erının ııru an ognıya 

rn~ ur uge göndermeleri lizımdır. 
4 - Muaabaka imtihanı 15 T . .. .. ·--• 14 d H d S emmuz 939 cumarteaı gunu ....... ;.fy ayı~' irkeci, Ankara, Balıkeıir, Kayseri, Malatya, Adana, 

on, zrnır Ve ~ın itletrne merkezlerinde yaplacaktır. 
5 - En ~oıı ~uracaat 10 Temmuz 939 cuma gününe kadardır. 
6.- Talıpler ı•letrnelere ve iıtaıyonlara istida ile müracaat edecek· 

1 rdır. 

7 - Kabul §eraiti ve evaafı baklanda daha fazla malWııat almak 
İyenler İf letrne merkezlerine ve istasyonlara müracaat edebilirler. 

ıs. 19, 24. 29. 3. 1. 8 2059 0219) 

Daha laı.la tafslllt almak için Birinci jzMtR MEMLEKEr ru bekleniyor. K&tence, Kalas ve 'l'u- T&LEPON 1 ZON • hH 
Kordonda 152 numarada •UMDAL• na llmanlart lçlıı ytlk alacaktır. 
umum! deniz Acentalıtı Ltd. mllncut HU'J' AHB.SI DAHiLiYE STE COMMERCiAl.E BULGAU ıuliyet kabul etmez. 
edilmesi rica olunur. M'U'J'AHAS.SISI ' Daha faıJa tafaillt için ATA.Ttnut 

Telefon : (072 MUdürtşet Muayeııelıaııe : tkiııci Beyler llClkak BALKAN vıpuru 28 hazirana doğru caddesi 148 No.da V. F. Henry Van Oec 
Telefon : 31n Acente No. zs TELEFON : 3955 Burgu ve Varna için hareket edecektir. Zee vı Şsı. Vapur aceııtalıp mQraca. 

Vapurlann hareket tarihleriyle nav- at edilmesi rica olunur. 

··----------.. - ....... , ..... ____ 11 , 1ıuntl.iılardalı:l~;.;d~etış;;.;;tkllklerden;;.;;;- acenta ıne- TELEFON:ZOOT/ZOOI 

SALONDA AT YARIŞLARI Salihlide 

Kurşunlu Ilıcaları 
Yeni Müstecir 

Emekli malmüdürü Nedim Soy
man 'ın idaresinde açılmıştır 

Gazino, Lokanta, Temiz yataklar, Elektrik tesiaah yeniden tanzim 
edilıni§tir. Bütün ihtiyaçlara cevap Yerecek tertibat alınmqbr. 

Banyolarmuı aağlıia yapbğı faydalar b&tiin ECE halkmca malıimdur. 

UCUZLUK, 'J'EMİZLIK RAHA'J'LIK- YENİ 

iDARENİN ESASLI PREN$İBIDtR.. 
Mefnlt odalar banyo ile birlikte t 00, bot odalar 30-50 kuruıtur. 

1 Temmuz 939 denızciler bayramı 
yarış tertip komitası başkanlı
•ğından: 

1 Temmuz 939 cumartesi günü denizciler bayramı mü.-betilel 
üyük ve eğlenceli deniz yanşlan yapılacak ve müsabakaya İ§tirak 

edip derece alanlara çok değerli mükifat verilecektir. 
Y an§lara ittirak etmek istiyenlerin mıntaka liman riyasetindeki ya. 
komitesine müracaatları bildirilir. 

28, 30 2257 (1327) 

lzmir Emrazı sariye 
Başhekimliğinden: 

hastanesi 

Hastanenin 939 mali yılı yevmi ihtiyıu:mclen aflliıda yazılı erzak 
ve aaireıi açık eksiltmeye konıntl§tur. Şartnameleri lıutane bat hekim
liğinde her~ görülebilir. Eksiltme 30. 6. 39 cuma günü aaat 10 Te
pecikte emrazı sariye hutaneainde teşekkül eden komiayon huzurun· 
da yapılacaktır. Muvakkat teminat olarak para veya para mahiyetinde 
evrak komisyonca alınamıyacağından isteklilerin ihale gününden ev
vel teminallıınnı lzmir malııandıima yatırmalan. 

Muvakkat 
Miktan Tutarı Teminatı 

Cinai Kilo Kuru, Kurut 

Birinci ekmek 12000 120000 9000 
Koyun eti 6500 260000 19500 
Süt 5500 55000 4125 
Yoğurt 3500 49000 3675 
Pirinç 3000 72000 5400 
Sadeyağ 700 63000 4725 
Şeker 1500 39750 2982 
Kok kömürü 70000 164500 12338 
Sabun 600 17400 1305 

2048 (1209) 

Bir aile eğlencesidir 
J••·· .. ·························~···········1.-: Mee'-, ~ lbhlreslır, Dealzll.: 
! Huıı-.. Antalya, Afyonlmralılar, Kea-: . . 
: ,.. rill,.etleıt " ' '.- IPn ı • 'w ! 
• ımınıımldaU • : . . : ............................................. 

tZMtlwE 111!'.B TVTCNCVDEN AllAYIMZ.. Ft.4.rt (100) PAKADDl
UMUM DEl'OSU vıı: MÖRACAAT YERi : 1zMta 1KtNc1 MIHÇILAB 
No. 8 • 10 Mtl'SKİ&AT sm BAYİi llÜSEYİN BAHBI VE ŞEKİP TİCA· 
RETHANESt.. 

iz.mir incir ve üzüm tarım satış 
kooperatrl leri birliğinden: 
ihracat gümriiğü komisyon

culuğu münakasası 
Bir.liiinıiz namına yapılacak incir, hurda, üzüm ve tuaP ihrecahnıı 

müteallik gümrük lromiayonculuğu iti, lıazırlanmıı olan farln.ame 
eıulan dairesinde açık eksiltmeye konulmuıtur. Ekaütme 1. 7. 939 
cumartesi günü sabah aaat 10,30 da birliğimizde müte,eldril lromİl
yonu ınahsuau huzurunda yapılacaktır. 

Eksiltmeye iftirak İçin isteklilerin mart 1939 tarihli yoklama gör
miiJ fotoğnıfh gümrük korniayoncuıu veaikaamı hamil olmalan ve ilk 
teminat olarak birliğimiz veznesine nakden beşyiiz lira yabrmalan 
mCfrUtlur. Şartname her gün İ§ aaatlerinde bir!iiimiz muhasebe eer
viıinı:le görülebilir. 

25, 27, 29, 2218 (1299) 

Acele satılık 
Otuz bin kiloluk kabıle her 
düzeni mükemmel flll'aphane 
acele Mhlıktır, 

S Aklınızda kalması 
faydalı olan bir pazar 

lzmir Yol bedeataru küçük 
hamam aobk 3 numaraya 
müracaat (1283) 

tzMIR BELEDiYESiNDEN: 
Kadastro 1185 belediye 38 ada

Mn 594 metre murabbaındaki 7 
aa~lı araaaının. aabtı. bat k&tiplik· Bu yer Mimar Kmuılettin caddesi 
tekı f&rbıameıı Teçhıle açık arhr- Akseki Benbe dVU'Ulda KmJb 
maya konulmuttur. Muhammen 1"l 
bedeli 2376 lira olup ihaleıi 1().7. aııertmanı albndadır 
939 puarteai cünü ıaat 16 dadır. Çqltll iplikler, dolaunalar, htıiUSI 
lttirak edecekler 179 liralık temi· J'aptınlmq çaqaflar .... 
nahnı öğleden sonra kapalı bu • FİATLER ÇOK EHVENDİR .. 
lunma11na binaen öii'leden evvel it 
bankasına yatırarak makbuzile ı-----------
encümene gelirler. 

24-28. 3-7 2203 (1287) 
Belediye varidat ıubesinde açık 

bir memuriyet vardır. Aıkerliğini 

IADffz111 

bitinnit ve asgari Orta mektep tah- BRONZ 
ıilini gÖmıÜf olanlann 1. 7. 939 cu-
martesi günü ııabııhleyin yapılacak 
olan müaabab irntihanma girmek ELYAFI IMPERMEABILtZE OLDU· 
üzere müracaatlan lüzumu ilin olu- CUNDAN SERTLlC:tNI MUHAFAZA 

EDEN YEGANE DIŞ FIRÇASIDIR 
Her ecza ve tuhafiyecilerde bulunur 



----
-~·· ........... ----- -- --SA'lflP'E Je 29 Haziran Pel'$embe 

lngiltere - Japonya müzakereleri 
ve Tiencin meselesi 

t 
Japon hariciye nezareti iki taraf arasında 

görüşmelere Tokyoda başl~ndığını resmen haber • 
verıyor 

• • 
ıcın 

' 

Tiençin lngiliz konsolQsu 
Vaziyeti göz6nünde bulundurmak 

için Tiençinde kalacaktır 
Londra 28 (ö.R) - B. Çemberlayn 

Lfiyençin ihtil&fının halli için Tokyoda 
müzakerat yapılacaimı ve buna pek ya
kında baılanacağını Avam kamara11nda 
bildirmiştir. Tiyençin logiliz ve Japon 
otoritelerinin mümeuilleri de müzakere
lere iştirak için Tokyoya ııidecekleıdir. 

Tiyençinden selen bir telgrafa göre 
)ngiliz ve Japon konıoloalan hava yolu 
ile Tokyoya hareket etmlflerdir. B. Çem
}>erlayn, müzakerelerde takip edilen ga-
1enin lngüiz imtiyazlı m1ntakatının bita
raflığını ve lngiliz otoriteainin bu mınta
lada bütünlüğünün muhafazasını temin 
etmek olduğunu •Öylemiıtir. 

Muhavereye girifmek için lngiliz hü· 
kümeti japonların muayene ettikleri ln
ai)iz tebaalannı artık toyurunağa mecbur 

etmiyecekleri hakkında teminat lııtemiı· 

tir. Hükümet artık bu kabil h&diaelerin 
o]mıyacaiını tahmin için bazı kuvvetli 

Tiyençinde Japonların elektrikledikleri muha..aTa 

1 

ıebeplere maliktir. Çinliler japon ihraç hareketine karıı Londra 28 (AA) - Liberal mebu.,. 

Bitaraflık kanunu 
Amerika ayanında görüşülmesine 
başlanan kanunda neler var? 

Cenubi Çin vaziyeti hakkında da B. müdafaa tertibatı almıılardır. Vençeu 
Çemberlayn ıu beyanatta bulunmuıtur: civarında ıiddetli bir muharebe olacak

lardan Greenwood tarahndan ıorulan ----

Japonlar F uçeu ve Vençeu açık Jjmanla· tır. 

nna diğer devletler gemilerinin girmeme Tokyo 28 (A.A) - Hariciye neza· 
aini ve orada bulunanların yarından ev
vel hareketini iateıniılerdir. Şanghay ln
giliz kÔnsoloıu Çin limanlanna lngiliz 
ıemilerinin •erbeıtçe ııirip çılr.mak tahdidi 
için asil meıru bir aebep mevcut olma· 
'dıiı cevabını vermiftir. )ngiliz hüküme· 
tinin fikrince lngiliz gemilerinin hareketi .. 
ııl gayri metru tekilde tahdide japonla· 
rın hakkı yoktur. 

reri namına aöz söylemeğc aa18.hiyettar 

zatın da teyid ettiği veçhile, Japonya ha· 
riciye nezareti, dün öğleden sonra. lngi
liz • Japon müzakerelerinin Tokyoda 
yeniden başladığını bildiren bir tebliğ 
neşretmiıtir. 

Bu tebliğe ııöre, önümüzdeki hafta 
İçinde, BB. Arita ve Craigie riyasetinde 
iki hükümet mümeaailleri, Tiyençin meae~ 
lesini diplomatik bir yolla hal için mÜZa· 

kerelere baılıyacaklardır. Tiyençindeki 
lngiliz konsolosu ve J amieıon ile japon 

bir •uale cevap veren Çemherlayn, pa .. 
zartesi günü Tiyençin hakkında yaptığı 
beyanata ıirndilik ilave edilecek bir ıey 
olmadığını eöylemİ§tİr. 

Başvekil ıu sözleri ilave etmiftir : 
- Bununla beraber yakında yeniden 

beyanatta bulunacak mevkide olacağımı 
ümit ediyorum. Hongkongdan gelen ha
berlerden anJaııldığına göre japon deniz 
nıakamlan bugün -salı- F ootchow Te 
Wenchow limanlannı iıgal etmek tasav

vurunda hulunduk!arıru bildirmiflerdir. 
ltııal haıeketleri hakkında tafsilat bek-
lenmektedir.> 

Greenwood, bundan ıonra lngilteıe 

Amerika CümhuTreisi IngilteTe kTal vekTaliçesi, Bn. Ruzveltle ( orladaki ihtiyaT kadın B. Ruzveltin kayınvalidesidir) 

Vaşington 28 (A.A) - Mebusan mec- !erinin istihsali için mer'i olan nizamna- ma fiatini ons başına 43 çentten 40 çeııl 
lisi, hariciye encümeni tarafından tevdi melere her nevi eşya, cephane ve harp indirmeğe karar vermiştir. Tesbit edi 
edilen bitaraflık kanunu projesinin mü- malzemesi satılmasına müsaade etmek- len yeni fiat, dün öğledenberi -maha 
zakeresine başlamıştır. tedir. saat. tatbik edilmektedir. Yeni fiat, 2 

Projede derpiş edilen noktalar şun - Vaşington 28 (A.A) - Hazine eks. saat tatbik edilecektir. 
lardır : perlerinin kanaatine göre, hini hacette 

1 - Harp zuhurunda «Amerikanın Amerikan dövizinin kıymeti üzerinde 
emniyetini veya sulhu muhafaza etmek, müessir olabilecektir. 
yahut ta Amerika vatan~larmın haya- Ayan meclisi, doların kıymetini tak
tım korumak> için lüzum görilldüğü tak- dir hUBUBunda reislcUmh111a verilen sa
dirde reisicümhur, muharip devletlerin lAhlyeli yenilemek istemediği ve mebu
kimler olduğunu tayin edecektir.. san meclisi de bu kararı kabul ettiği tak-

2 - O Andan itibaren Amerika vatan- dirde bile Ruzvelt bu husustaki salfılı.1-
daşlarının o devletlere aid vapurlarda yetini kullanabilecektir. 
seyahat etmeleri menedilecektir. Eksperler, reisicilmhurun hini hacette 

Vaşington 28 (A.A) - Yarı resmi nıe
hafilde söylendiğine göre ayan meclisİJl' 
ce kabul edilen ve ecnebi paraları nıil
bayaasını tanzim eden kanun harici)'' 
nezaretinin siyasetinde hiç bir değ~i1'· 
lik husule getinniyecektir. Bu melıafil' 
göre kanunu kabul eden ayan azası bil
hassa dahili siyaset miilAhazalan ile JıJ' 
reket etmişlerdir. 

Vatingtondan ııelen bir telıınıla ııöre 
Fuçeu ve Vençeu liınanlannm terki hak
bndaki japon ihtarı kart1Aında Amerika
ııım vaziyeti Svatov limanı için olduğu 

sibidir. Yani ihtar nazan itibara a1ın

ımyacak ve Amerikan tebaalannın can 

ye mallanna lbıaz edilecel< zarardan Ja
ponlar mesul tutulacakhr. 

hükümetinin mezkuı limanlarda ıeyrioe- hacette ne zaman ve ne •ek.ilde olursa 
baı konsolosu Taçiro, vaziyeti her daim 3 - Muharip devletlerin kimler oldu- • 

fain vaziyeti ile ali.kadar talimat verip ls h · Jt tın 1mak aJ•'-' 

Hükümet, ayan meclisinin relsicilı"' 

bura para sahasında başka salfilıiyeıiet• 
yani•doların kıymetini indirmek ve yet• 
li gümüş fiatini tesbit etmek huSUSU"' 
da salahiyetler vermek istememesind•' 
ziyadesiyle endişe etmektedir. 

Hongkongdan gelen bir telgrafa göre 
Fuçeu limanında bulunan iki Jngiliz harp 
semi.si ve iki ticaret vapuru japonların, 

limanı terk etmeleri hakkındaki ihtarla
n na kulak umamıılardır. ihtar tayya
relerin attıklan beyannamelerle yapı\

rnıth. Vençeuda bulunan ltalyan ve Nor· 
veç vapurları japonlann ihtannı kabul 
etmişlerdir. 

tet1cik: gözü önünde bulundurmak üzere 

Tiyençinde kalacaklardır. 

Gazeteler, bu meAC!enin bir hal aure-
tine raptedilmeaine tarafdaı gözükmek-
tedir. 

ğu ilAn edilmesini müteakip esham ve o un azıneye a ın sa a s anı-
vermediğini, b111vekilin. gemileri Foot· tahvillt alım muameleleri yapılması yetini vermek hakkına malik bulıındu
chow ve Wenchovvda bulunan ve yeni menedilecekür. y almz bu bükü.metlere ğunu ve bu BUretle altın fiatinl yükselt.. 
vaziyetten müteeuir olmaları ihtimali kısa vadeli ticaret kredileri açılabilecek- mek ve binaenaleyh doların kıymetini 
olan diğer devletlerle teıriki meaaiye Ur ki bunlar da her üç ayda bir reisi • düşürmek lmk.Anı mevcud olduğunu be
teşebbüs edip etmediğini, gittikçe büyük cumhur tarafından ilan edilecektir. Ka- yan eylemektedirler. 

Hükümet, ecnebi parası satın alnı~ 
salfıhiyetinden ziyade bu saWılyeıJerl 
kurtarmak için büyük gayretini sarfede' 
cektir. 

Asahi.Şimbun, diyor ki: 
lnııiliz • Japon münasebetlerinin lü-

zumsuz yere vahim.Jeımesini istemiyen 

Tokyo, eğer lngilizler hakikl ... mirniyetle 

bir tehlike arzeden bu vaziyette lngilte· nuna muğayir hareket edenler 50,000 Eksperler, 1933 senesinde altının ons 
re hükümetinin vakit kaybetmeden bu dolar para cezası veya hapis cezası veri- ~ına flatl 20,67 dolardan 35 dolara çı
hale bir çare bulmak üzere diğer devlet· lebilecektir. karıldığı zaman aynı bu suretle hareket Bu memleketle doğrudan doğruya eJI 

çok tehdit edilmekte olan Meksika uıell' 
faatleri kongre azasının hiç biri tara' 
fından müdafaa edilmemektedir. 

!erle lotifarelerde bulunup bulunmadığım \l _ Eşyalar Aınerikadan ihraç edil- edilmiş olduğunu söylemektedirler. 

japon taleplerini kabule hazır ioe, b ugün· •0rmuıtur. meden evvel tasarruf hakları bir yaban- Eski reisictiınhur Grantın bu hakkı 
kü hadiselerin aulh yolu ile hallini ara· Çemberlayn, bu suallere timdilik ce· cıya devredilecektir. kullanarak maliyeci Jay Gould'un altın 
mayı k.ararlaohrmış bulunmaktadır. vap veremiyeceğini ıöylemi~tir. 

Sovyet -Japon hava harbı 
Dün Japonlar yine Mongolistana 
hücum ettiler ve püskürtüldüler 

.. , 

·., ,. 
~~~~~ .... t·-*~•;,,,,_·~~:....:~~ ...... ~.-~,~ 

Bir Sovyet harp tayyaTesi 
Moskova, 28 (Ö.R) - Tas ajansı bil- içinde bulunan beş kişi yaralanmıştır. 1 Kısa bir çarpışmadan sonra ikisi bom: 

diriyor : Sovyet erkaruharbiyesine ge- ı bardıman tayyaresi olmak üzere yedi 
len malumata göre 27 haziranda Japon Moskova, 28 (A.A) - Tas ajansı bil- Japon tayyaresi düşürülmüştür. 
Mançuko ha,•a kuvvetleri şimali Mogo- diriyor : Sovyet tayyarelerinden altısı hareket 
listan hududundan 120 kilometre mesa- Mogol _ Sovyet erkô.nıharbiye heye- üslerine dönmemişlerdir. Araştırmalara 
fede Kantas Pulada yeniden tecavüz et- tinden verilen malfunata göre 27 hazi- devam edilmektedir. 
mişlerdir. Japon avcı kuvvetleri 80 av- randa Japon_ Mançuko hava kuvvetleri Yapılan bombardıman neticesinde Ba
cı ve otuz bombardıman tayyaresinden hududa 120 kilometre mesafede kfiln inovinende iki küçük ev hasara uğra-
lbaretti. Kısa bir çarpışmadan sonra iki- T tsak Bul k taka d M 1 mııı ve bu evlerde bulunan beş kişi ya-
si bombardıman tayyaresi olmak üzere am - a mın sın a ogo ralanmıştır. 

5 - Reisicümhur muhariplerin ihtl- toplamak hususundaki teşebbüsüne ml
yaçları için toplanacak iane miktarlarını ni olmak için hazineye 600 milyon altın 
neşredecektir. satın almak emrini verdiği ve bu hare-

6 - Bitaraflık kanıınu, cenubi Ameri- ketin tam bir muvaHakıyetle neticelen
ka cümhuriyetleri hakkında tatbik edil- diği bu münasebetle hatırlatılmaktadır. 
miyecektir. Vaşington 28 (A.A) - Amerika ma

Kanıın, silah ihracatı müsaadename. liye nezareti ecnebi paralarmın satın al-

Kongre azası satın alınan AnıeriksJI 
petrol kuınpanyalarmca ileri sürillen tll' 
leplerin tervicinde Meksika hlikümetiııi~ 
gösterdiği betaate Şıret etmektedir. 13~ 
betaet, Meksikanm Amerikadaki bütiiP 
taraftarlarını kendi aleyhine çevirrni-ı ' 
tir. 

lngilterenin Memorandomtl 
lngiliz - Alman deniz 

Almanya tarafından niçin 
anlaşması 
feshedildi? 

Londra, 28 (Ö.R) - İngiliz hükümeti anlaşmasının kalitatlv (Cinse müteal-ı şark! Prüsyadan sivil kıyafette olat~ 
1935 ve 1937 İngiliz - Alman deniz an- lik) maddelerinin muhafazası hususun- Danzige geçirilen efrat ve zabitler ~. 
!aşmalarının Almanya tarafından red ve daki Alınan arzusuna iştirak ediyorsa kında Londraya yeni tafsilat ge~ 
inkarı münasebetiyle bu akşam bir ıne- da bunlar karşılıklı bir emniyet hissi Son günlerde Danzige bu suretle 2 
~eranduın neşr~tmiştir. Bu muhtıranın yaratrnağa kıl.fi değildir. Fakat İngilte- 3000 kişi gelmişti. Muhtelif ka~ 
ilk kısrru , İngiliz sıyasetının tamamıyle re salim bir esasa müstenit her cins an- dan bildirildiğine göre son 24 saatte dB" 
Almanyaya karşı İngilterenin de dahil !aşmanın tetkiki imkanına her an hazır- ha 4000 kişi gelmiştir. Serbest şebi,..ıe 
olacağı bir Avrupa harbi esasına dayruı- dır. b k • k il hizın tin tahsis eıJil' 
dığı hakkındaki Alman iddiasına bir ce- u ~. erı 0 ar .. e e . . . " 

tır Mcmeranduın son kısmında , Alman- mek uzere atlar musadere edilrrıiştlt 
vapt il.ter Alnı cak diğ yanın müstakbel meseleler baklanda gaz maskeleri dağıtılmıştır. 

!ng e anyaya, an er üzak' • • ğ ha ld • .. ~~· 
ml k ti k har k tin m ereye gırı.şme e zır o uguna oTaymis • gazetesinin Varşova nı~ 

me e e ere arşı taarruz e e e d . 1 b k edir . . · . · -- · .. -n,.ıı· 
iri ti • . takdird hasım olabilir.. Bazı aır o an eyanata temas etme t .. bırı tarafından bildirildigıne gore ~atı' 

!.e!ı:ı:etlere İnegilterenin verdiği ga- İngiltere hükümetl de fikir teatilerinin, zig otoriteleri mühim mikdarda sıl u· 
ranti ancak Almanya tarafından taarru- anlaşmalann feshinden hasıl olan vazi- maliktir. Serbest şehir müthiş bir ''\· 
za uğradıkları takdirde harekete geç~- yeti aydınlatmağa hizmet edeceğini ka- cadeleye hazırlandığı intibamı veri"' 
bilir. İngiliz siyasetinin hedefi diğer bul eder. Fak~! Alm.anya feshettiğ~ an- tedir. . .. sır' 
memleketlere, istiklfillerinin korunması !aşmaların yerme kaı_m olacak yen_ı an- •Ekçenç• telgraf aıansına gore V ~e 
için yardımdan ibarettir. !aşmalar akdetmek ıstlyorsa İngiltere zig Alman ahalisine ve şarkı PrUsY• ılB' 
Muhtırada şu cihet hatırlatılıyor ki hükümeti bu yeni anlaşmaların şünıu- Almandan gelenlere gaz maskeleri td' 

Fon Ribbentrop 1935 te İngiliz _ Alman lü ve hedefi hakkında malUınat alabilir- ğıtılnuştır. !Vfektep hocalarına ta~ill.~rD· 
deniz anlaşmasını müzakere ettiği la· ~ memnw;ı olur .. Bılhassa şu noktalan serbest şehirden ayrılmamak emrı ' 
man bunun kat't ve daiınt bir anlaşma oğrenınek ıster. ıniştir. . e 
olacağını söylemişti. Filhakika anlaŞna- 1 - Anlaşma için müzakereler hangi Bu vaziyet karşısında Lehler haricıl : 

yirmi Japon tayyaresi dü.şürül.müştür .. hallı: cümhuriyeti arazisine yeolden te
Sovyet tayyarelerinden altısı üslerine caviiz etmişlerdir. 

da, bir taraflı olarak feshine iınkfuı ve- tarihte vukubulabilir? Nazın Bekin ihtarını tekrar ediyorl•~·t 
. recek hiç bir kayıt ta yoktu. İki bükü- 2 - Alman hüküınetl, anlaşmaların ·Danzig Lehistarun tabii mahrecidıt, ti' 

Roma, 28 (Ö.R) - Mançuko • Japon met kat't olarak, Almanyanın İngiliz fi. merlyette kalabileceği müddet zarfında, öyle kalmalıdır. Lehistan bu mcşrıı)<iil' 
tayyareleri mayıs ayından bugüne ka- !.osuna karşı yüzde 35 nlsbetini kabul bunların feshi hususunda ne dUşlinü- ziyetlnl muluifaza için harp edece avdet etmemişlerdir. Araştırmalar de- Japon • Mançulco luwa kuvvetleri 

vam etmektedir. Bombardıman netice- takriben 80 avcı tayyaresi ve 30 boın-
sınde ilrl kü ·· rrll"'J'n t11.VWo •••t ;;ı; .. - -- ., _, __ ?.rn.;_f.. 

dar vukubulan lıAdiselerde 275 Sovyet ettiğini beyan etmiıılerdi. yor? • 
1'J1Qrpsj d;O jl.rmJ.1.Jprclja l 


