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Uin münderecatmdan gazetemiz mesuliyet kabul ebnez. Cümhuriyetfn ve Ciimhuriyet eserinin 'be~. aal>c:ıhLın ~ıkar !fyıut gazetedif' 

B. Erklnıharbiy lerin 

Yeni bir lngiliz kruvazörü 
Londra 7 (A.A) - 5350 tonluk yeni 

Euryahu kruvazörü dün Chatham'da deni
ze indiri.lmittir. 

·---------' Yeni >... Matbauında e.-ı...-. 

temasları 
Or General_ K_Bzım Orbay lngiltere - Fransa - Rusya arasında taaarruza 

L d d k
. .. k l . .

5 
/ " . mukavemet formülünün bulunması gecikmiyecek on ra a ımuza ereerını aıgund ·~~~~~~.~~~~~~~~~= 

bitirerek etüdlerine başlıyacaktır Anlaşmayı ımzalamak için 

General Ganıelin 

Mihverin 
istediği 
Konferans 

---'1::r---
ŞEVKET BlLGlN 

---..f:r·---

F ransa - Ingiltere 
-..f:r

Erkanıharblyeleri 
arasında müttefik 
. orduların umumi 
kumandanlık meselesi 
de görüşülecekmiş.. 
İstanbul, 7 (Husu.si) - General Ka

zını Orbayın riyasetindeki askeri heye
timizin ternaslanna başladığı Londradan 

bllcliriliyor. 
İngiliz matbuatı Türk aSkeri heyeti

nin Londrada yapacağı müzakereler 
üzerinde ehemmiyetle durmaktaclır. As
keri heyetimiz Çnümüzdeki pazartesi 
,·eya salı günü müzakerelerini bitirmiş 

ve ctüdlcrine başlamış olacaktır. 
AVAM KAl\fAR1\SINDA BİR SUAL 
Londra, 7 (Ö.R) - Avam kamarasın

da bir çok mebuslar Sovyet Rusya, Le
histan, Türkiye, Romanya ve Yunanis
tanla erkBnıharbiyc müzakereleri yapı-

- SONU 5 İNCİ SAHİFEDE - General Kaznn Orbay 

lngiliz hükümdarları 
Bugün Vaşingtonda şereflerine 
yapılacak büyük askeri geçid 
resminde hazır bulunacaklar 

, 

Bir lngiliz nazırı Moskovaya 2idecek 

Türkkuşu 
___ ..a,... __ _ 

Hava lilosn yakır:da 
izmire geliyor .. 
TUrkkuşu teşkilatı yakında mem

leket içinde bir hava turnesi hazır
lıyacaktır. Eir Tilrkkuşu filosu bu 
iş için hazırJnnmışllr. Filo 8 - 20 ha
ziran arasınaa İzmire gelecek ve iki 
gün kalncaktır. Filonun İzmirde ka
lacağı günler içinde şehrimizde ha
va şenlikleri yapılncak ve propagan-

1 

da uçuşlarında istiycn vatandaşların 
uçmalarına müsaade edilecektir. 

ı;ııııffff ı;ııııııııııııııııııııııırıııııı 

Yeni Barem 
kanunu 

Londr;ı, 'l (Ö.J\) - İngiliz başvekili 
Çembcrln~'ll, bugiin veya yann Sov· 
yetlcrle miizakerclcrin muhtelif safiıa· 
1a:nnı Avam kamarasında izah edecektir. 
Esas anlaşma ynpıldığına göre anlaşma· 
nm imzası i-;in Moskovaya ya bir İngiliz 
devlet ndamı gtinderilecek, yahut Mos
kovadaki İngiliz, Fransız aefirlerine 
kat'i salahiyet verilecektir. 

Londra, 7 (Ö.R) - İngiliz - Sovyet 
görüşmeleri devam etmektedir. İngilte
re, Fransa ve Sovyet Rusya tarafından 
miitekabllcn kabul edilebilecek ve kar
şıhkh menfaatleriyle birlikte taarruza 
mukavemet maksadını temin edecek bk 
formül bulunacağı artık çok muhtemel
dir. Ancak daha bir ild meselenin halli 
kalmıştır. 

İngilterenin Moskova sefiri Sovyet 
hükümetinin hattı hareketi hakkında 

Londraya mufassal malfunat ıönder·. 
miştir. 

BİR TEKZiP 
Londra, 7 (Ö.R) - Başvekil B. Çem

berlayn, bizzat Moskovaya gideceği hak,.. 

kında bazı gazetelerdeki haberleri tek-
---tr-- tlp etmiştir. 

~~lU'a, 7 (I{ususi) - Yeni Barem POLONYA -SEriBJ:NtN söztal 
kanunu ~at'i;YYet ~csbettikte~ ~nra 1:1'- Nevyork, 7 (Ö.R) _ Polonya aefhof 
tısat vek<oılctı teşkilatında mühim degi- Polonyanm kendi toprak emnı .tini ber 
şiklikler olacağı anlaşılmaktadır. Buna taarruza kaJ'§ı müdafaaya m~ir ola-
dair yeni projeler hnı.ırlanmaktadır. - SONU 5 1Nct SAHİFEDE _ 

Polonyadan dönen . 
--1- --

İngiliz heyetinin 
tavsiyelari.. 

--t?-
Londra, 7 (Ö.R) - Tay:ml! gazetesi-

nin verdiği mnlfunata göre Londradald 
Polonyn heyeti ile iktısacll mahiyette 
görüşmeler yapılmıştır. Deyli Meyi, Po
lonynya 50 milyon İngiliz liralık bir is
tikraz veıilmesinin tetkik edildiğini ya
zıyor. 

Polonyııdan d!Snen İngiliz askerl he
yeti bu mem lekeie top, motörize harp 
fovl\Ellllı gönderilmesini tavsiye etınlt
tir. 

Varşova, 7 (Ö.R) - Hariciye nazın 
- SONU 5 İNCİ SAHİFEDE -

ŞeldPden ÇelıPeleP: JJ 

Molotof 

Polonya ya 
----*·---

50 milyon Sterlin 
ikraz edilecek 

Garanti istemiyorlarmış 

ni muhafazaya bizzat itina göstererek 
çok sıkı bir bitaraflık siyasetinden ay
rılmamalıdırlar. 

Berlin, 7 (Ö.R) - eBorsa gazetesh 
Estonya ve Letonya ile Almanya arasın
da imza edilen ademi taarruz paktlarını 
Almanyamn sulh arzusuna yeni bir de
lil olarak gösteriyor. Alınan siyaseti, di
ğer milletlerin istiklaline riayet husu
sundaki niyetlerinin halisliğini böylece, 
sözle değil, filiyatla ispat ediyormu~ .. 

Diğer taraftan Finlandiya da, Estonya 
ve Letonyadan örnek alarak, demokrasi
ler tarafından garanti edilmeği kabul et
miyor. Finlandiya hariciye nazın de
miştir ki : Bizim tarafımızdan hiç bir 
talep vaki olmadığı halde her hangi bir 
taarruza karşı bize garanti vermeğe te
,ebbU.t edilmeaini bir taarruz hareketi 

~ 
/& 



Denizli şehri HiR HABERLERi Mihverin 
istediği 
Konferans Nihayet modern elektrik Yağın rdan 

Tesisatına kavuşuyor T·t· 1!.. k 1 

l':eni mahra"ltat nizamnamesi geldi 

Etibank teshin vasıtala
Deeizli 6 ( Huauat) - Elelttriiin ma· 

ıı:iM Denizlide çok eskidir. Bundan 30-35 
eeae evvel memleketimizde elektrik te· 
eisab mevcuttu. Eski tesisat bugünkü ih· 
tiyaçlarına cevap verebilecek bir vaz:. 
7ette değildi. Bundan ' 5 sene evvel 
bötün bir santral kurulması teşebbüs 

edamiıse de bir çok sebepler yüzünden 
ceri kalmıştı. Bugilnkü idro elektrik tesi
utt ,ehrin 12 kilometre mesafesinde 
Gökpınar mevkiinde sudan istihsali he

men bütün memleket halkı; arzu ettiği 
halde para bulmak müşkilatı yüzünden 
bu zamana kad:ır teahhür etmiş bu ara· 
ela teaiaat masrafı daha az olan lokomo• 
bi ile yapalmuı bundan evvelki bele· 
diye heyeti tarafından hazırlanmış ve 
hatta belediyeler bankasından 60 bin 
lira istikraz muamelesi dahi temin edil
nütti. itte 8eftelerdenberi devam eden 
memleketin elektrik işi bu gizli sebepler 
7üzünden teehhüre uğramıftı. 

Yeni intihap dolayısiyle ite batJıyan 
belediye meddi bu mühim itin au veya 
bulıar ile yapdmaaı huauaunda hangiainin 
tercih edilmeei memleket için daha ha· 
rv1r olacaiı hakkında uzun tetkilcat 
yaptumJf n memleket halkı ile yapılan 
tem.ular neticeUnde müttefikan teaiaatın 
MI ile yapdmuma karar verilmiftir. Be· 
leclqemizin cezri bir karan ve takibatı 
..,.Minele basün elektrik iti iyi bir ne· 
IİceJ'e dad olmuttur. BelediJ'e, bütçe· 
Iİlldea bu İf için İcap edecek iatiluazın 
teminabru da hazırlıyarak bunu imkan 
llalailine aokmut n belediye reiM lsmail 
CiDOTa aalihi7eti vuia vererek hükümet 
raerkezinde icap eden makamat ile he· 
raca temas etmC8İnİ 

Kültürparkta 
"Dünkü, bugünkü ve 
_yarınki lzmir,, pau
yonu hazırlıklarına 
deuam edilmektedir 

ı u un ve uzum re o • 
~ bir ~.üddet zarfında mevcut p~o- lesi mütessir olmuştur 1 
Jeler ve mutaha.ssıslar celp ve mahallın- rını hazırlıyacak de yeniden tetkikler yaptırılarak kat'i . ~g~dc ya~urların dcvaı~'. m~tah- 1 
projesi tanzim ve nafıa vekiletince tel- sili cıddi endişelere sevketmi§tir. Güne-' 
'-"- .. 1 • b. f d .. k şe ihtiyacı olan ve yağıc.ı hiç tahammil- d 
ıu&. ettirı mıı,, ır tara tan a muna asa· ır- K JI ) k d 
ya konulmuı ve belediyeler bankasından lü olmıyan mahsuller, bir buçuk aydan , u anı aca tutuşturucu ma e 
d 200 b . ı · · t'k kd t · t. l.r beri devamlı yağmurlardan müteessir 

---~·---
ŞEVKET BtLGtN 

- BAŞTARAFI l tNct SAHİFEDE -

Hitlerin arzu ettiği gün, Alman 
gazetelerinin kendi tibirlerile şu 
cOtomatik> , <Total» çelik ittifak 
bir çılgınlık silahı olabilir. 

a ın ıra ıs ı raz a e mış ır. 'lli• • b ı • d b• d · ı • • 
ziranın 5 inci Pazartesi günü saat 15 de olmuştur. Her ne kadar nisan ayında DJS et erJ e teS Jt e ) mıştJf 
l k 

· ~· .. 1 ı_ __ 1 .b. k 1 düşen bol yağmurlar fayda vermişse de Şu halde ıimdi ne olacaktır? 
e e trıgm, tune ve ~a gı ı ısım arına bil"ı.. ha al . "di . ğı 

ıs.ııare v arın serın gı şı ve ya - Bu sual mantıki bir cevap bckle-
ait 4 1 bin liralık belediye salonunda ka- şın devamı, toprağın elde ettiği enerjiyi Iktısat vekAleti tarafından hazırlanan j ket gibi işlenmiş nevileri teshin maddele- yor~ 
Palı zarf usulü ·ıe kat'i "hales· yapılr.ıı• mahrukat kanununun tatbikatına ait ni- ridir. ı 1 1 

,. · kullanmasına imkan bırakmamıştır. 1 Bütün milletler mütemadiyen ha-
tır. Asıl elektrik tcsiaatı Haziranın 2; ci Başta tütün ve üzUın mahsulü olmak zamname vilayete tebliğ edilmiştir. Ni- Hava gazı, -petrol, petrol müştakları. zırlanıyorlar. Hemen her tarafta si-
Pazartesi günü ihale edilecektir. Şimdi- Uzere hemen bütiln belli başlı mahsul- zamnameye göre mahrukat kanununun ta§ kömürü veya linyit, distilasyon müş- lah altındaki kuvvetler normal za· 
den memleketimizde çalışmakta olan ler son yağmurlardan zarar ,.,t;rm~<iür tetbik edileceği, evvelce kabul edilen takları ve elektrik dahi teshin maddesi manlardaki kuvvetlerin bir kaç mil" 
büyük firmalar müracaatla projeleri al- ve görmektedir. Q yerlerdeki bina ve müesseselerde yakıl- olarak kullanılabilecektir. lidir. İngilterede 900 bin, F ransada 
dırml§lardır. T esbit edilen ihale gününde Esasen geçen seneden daha az olan ması mcburiyet altına alınan mahrukat Mahrukat kanununun tümulüne giren bir milyon kişinin silah altında oldu• 
bu işin de muvaffakıyetle kat'i ihalesi- tu··tun·· rekoltesı·, ya';ışların devamından ile, bunlan yakmağa mahıua vasıtalar zeytinyağı fabrik.alan, palamut hulU..a. 

g ğu haber veriliyor. Bugünkü müp-
nin yapılacağı muhakkak görülmektedir. dolayı bus·· bu··ıun·· milteess·ır olınuş veba- hakkında şu muamele yapılacaktır: miyan kökü ve balı fabrikaları, çır çır hemiyet devam ettikçe hiç bir devlet 

Tabiatın ıehrimize bolca ihsan ettiği zı yerlerde hastalık emareleri görül- Etibank, her acne eylw ayı içinde ilı- fabrikaları, mobilye ve kereste imal eden, adamı ıimdiye kadar ahnınıt olaıı 
sulardan i.zami istifade edilmC8i ve yıl- m~ür. Ege tütün rekoltesi 26 milyon tiyacı karıılayacalı: mahrukabn nevına, fındık ve ceviz, çeltik ve emsali mahsul- fevkalade tedbirleri hafifletmek me-
laTdan beri devam eden elektrik. işinin kilo tahmin ediliyor. fiyat ve temin tekillerini, kanunla 'cabit leri kıran ve ayıklayan fabrika ve mües· suliyetini deruhte edemez. 
halli memleket halkınca büyük bir 81• Manisa ve Alaşehir ovalariyle İzmir edilen mahrultatı yakacak vuıtaların ev- seıelerle bunlar gibi teshin maddesi ola- Almanlar belki b h ha a-
vinçle karıılanmıştır. Tabiatın her türlü vilAyetindeki bağlann kimi.len yeniden saf ve faaliyetini, mahrukat ve teshin va- rak kullanılabilecek artık bırakan fab- .. d-'~. eyecanbekl' v 

al · L __ , •• • • al ·k ı b.l kl hi · · Sinan tavaayacagı aa.ikalan ıyor-güzelliklerine cami bulunan memleketi- iJAçlanması icap etmektedir ki, bu mec- aıt annın ıstinaaı ve tevzu ıçın man rı a ar, ı umum artı arını tcs n açın 1ar O .dl . bundan 'bar 1da 
1 k k dbirl · · · · .ı b k ıı b·ı ı_ı dir . mı erı ı etse a n· mizin e e triğe avuımasile her sahada buriyet mahsulün maliyeti üzerinde te- te erı ve sahf yen ıçın yap an azar- u ana ı cceıuer . dıJclan muhakkaktır. Zira bugünkü 

büyük inkişaflara mazhar olacağı tabü- sir yapacaktır. Ege üzüm rekoltesi hak- lak.lan iktısad vcklletine bildirilecedeilkectir~ Mahrukat kanununun birinci maddcai- devrede yıpranma daima mihverİJl 
dir. kında şimdiden kat't bir şey söylene- Mahrukat kanunun tatbik -·· le yakılması mecburi tutulan maddelerin aleyhi dedir 
Belediyemizin memleketin hayati işle- mezse de 60 bin ton olarak tahmin edi- ilin edilen yerlerde kanunun o mahaller tutuıturulması için çıra, odun, tahta par- n ' 

rinden madut olan şehir imar plAru, bal, liyor. için meriyete girdili tarihten itibaren ih- çası, yahut yerine göre talaı, fındık ita- Bu o kadar açık bir hakikattır ki 
• f al · w __ ı_ h d -w- .;.,..ca Ufi mahrukat. eoba ve aair te.hin bugu" , kabuk kozası ve emaali artıklar tu- zaman zaman Alınan ve İtalyan ga-

urı urun, aantr garaJ, ıogwı> ava e• "T' ~,- "'--.. -' 

ı '1-1 h ih · v } d vaaıtalannın bulunup bulunmadı"'-nı ma- tutturucu madde olarak kullandacakbr. zeu:aerinin mütehevvir nqriyatı ara-po an ve tazyi.&. i su ve ıair mü im · tı · • B } • •-· 
yaçlan da programa dahil edildiğini ha- a 1 ve e e ı ye hallinin en büyük mülkiye memuru tetkik y akılmatıı mecburi mahrukat ile bir- unda bile kendini göatermekt~! • 
bcr aldak. Buralann da en kısa bir zaman· edecek ve bulunmadığı neticesine vardıiı likte kullanılacalı: tutuıturucu madde nis- Direktif altında nepiyat yapan lmr 
da tahakkuk ettrilme.i bütün memleket ReİSİ takdirde keyfiyeti iktıaat Teklletile Eti- betleri nizamnamede ıöyle teabit edilmit· yan gazetelerinde bir dörtler konfe-

banka bildirecektir. tir: ranaının toplanması lehinde yazılara 
halkı kalpten gelen bir sevinçle temenni 
etmekte ve belediyemize verimli baıarı· 
lar dilemektedir. 

Niyazi Bayrakdar 

Müruru zamana 
Vğrıyan vergiler 
tahsil edilemez 

Dün Belediye 
müessesatını gezdiler 
Vali bay Ethem Aykut ve belediye 

reisi doktor Behçet Uz dün sabah Kar
şıyakaya gitmişler, Karşıyakada Çocuk 
yuvasını, Güzeltepeyi, gözden geçirmiş
lerdir. Avdette Mezbahayı, Hava gazı 
fabrikasını, Kültürparkı ve garaj sant
ralı da gezmişlerdir. 

-*-Müruru zamana uğrıyan vergi ve re
simlerin vatandaşlardan tahsili cihetine Ordu hastabalııcı 
gidilmekte olduğu hakkında vekAlete hemşireler ofıulu 
bazı şikayetler yapılmıştır. Veklletten Milli Müdafaa Vekiletinden vil~ete 

Etibank, bu mahallerdeki noluanlan Kok. tabii antrasit, yan kok, tq kömU- sık aık tesadüf ediliyor. Bu gazeteler, 
ikmal edecektir. Her nevi tat kömüril, rü ve briketlerde yüz kilo batma 20 kilo, lnıiltere • F ranaa • Almanya ve ltal
antruit, linyit, turp gibi tabii halde ml- linyit kömürü de yüz kiloda 1 S kilodur. yanın Avrupa meeelelerini kendi 
den kömürlerile kok, yarı kok gibi mua- Nizamname 4 Haziranda meriyete gir- aralarında görüımelerini, halletmele
mele görmüı kömürler ve bunlardan bri- miıtir. rini istiyorlar. Daha doğrusu bir ikin

Tayyare Postası 
Havaların yağışlı ve fırtınalı gitmesi yiizün
den iki gündür tayyare postası gelmemiştir 

ci Münih Konferansma zemin hazır
lamağa çalıııyorlar. Ama dünden bu
güne hava çok değişmi~ .. . Şimdi Şar
ki Avrupaya, Şarki Akdenize veya 
Balkanlara ait olan meselelerin Po
lonya ve Türkiyenin iştiraki olmaksı• 
zın görüıülmesi imkinsızmıı .. Bunu 
pek akıllanna sığdıramıyorlar. 

Kültiirparkın müzeler meydanında bütün viliyetlere gönderilen bir ta- gelen bir yazıda ordu ihtiyacını temin M·h A ·ki d.. k 
e.ia edilecek •DU.nkil. bugUnkil ve ya- İnimde deniliyor ki : için •Kızılay hasta bakıcılar okulu• gi- Havaların fırtınalı, yağışlı ve ayni za- gelmemiştir. Buna nazaran yann sabah, !L ver vrub~~ ı uşml lan .. a· 

+ __ ._ • • • • . • . . +. . ._ ha rargana ayıran utun mese e er uze-
l'mki. u.mır• pavyonu hazırlıklarına de- - •Vaktinde tahsıl ve takip edilme- bı hır •Ordu hasta bakıcı hemşireler• manda Afyon - Es~ mmtakasında hava iyı de olsa ızmırden Ankaraya - . d h k .k 'fik b. I 
JJml. edilmektedir. Ellerinde tarihi İzmi- 1 m.iş olan vergi ve resim gibi lmme ala- okulu açılacağı bildirilmiştir. Okulda 15 çok sisli gitmesi yüzünden evvelki ak- reket edecek tayyare bulunmıyacakttr .. rın e~ ~te? pası hill-? ~İ
n ifade eden kroki, harita, resim, mes- caklannın müruru zaman müddeti dol- eylUlde derslere başlanacaktır. Okul ta- şam olduğu gibi dün a~ da Ankara Hava rasat istasyonlarının verdikleri yala v kıaedtıyoraak te • ...umb. u -
LJl.'Lat, lb. bul t f 1 duk bo l 1 lim · ·· ha ı ı· · im · tir aı.ıı.--ta ·· ha · etinin b k Y arını ter ere samımı ır teş-.. ...,. e ıse ve eser unan zeva uar tan sonra rç arını ta ep etmek ve- atnamesıne gore sta anınıza şefkat zmır tayyare postası ge emış . m wıua gore va vaz.ıy u şe - .k. ... lun . .. ... d l 
tromltesine mttracaatle bu eserleri mu- ~ ya haklarında haciz kararı alarak tatbi- ve yardım ellerini uzatacak faziletli Evvelki ~ İz.mi.re tayyare gelme- li ile daha bir iki gün devam etmesi ~ ~ mesaı .!~ da !.11~.~re a~a e 0 

-

vakbten teslime başlamıf1ardır. 16, 17 I kine girişmek suretiyle kanunsuz mua- Türk kızlarının gerek talebelikleri ve yince, evvelce de yazdığımız gibi şehri- muhtemeldir. Ve binaenaleyh bu akpm ur;u soz e egı 11 en ıspat et· 
w 18 inci asarlarda İznılrin ihti§anunı melelere teşebbüs olunması doğru değil- gerek mezun olduktan sonraki vaziyet- mizde yedek tayyare bulunmadığından, da Ankaradan tayyare postasmuı gel- rne 

1 ır. . • 
~ üç aaııatkArane tablo belediye- ildir. Bu muameleye teşebbüs eden me- leri tamamiyle teminat altına aluımıştır. tayyare hareket edememiş ve akşam da mesl şüpheli görülmektedir. • ~nya ;e halya sam~mıyetle-
19 teslim edilmiştir. Bunlardan 17 inci murlar kanuni muamele yapılmasını is- -*- rı.nın. fult temınabn~ ve~~~~çe ken-

-ro& İr.mir kordonunu gösteren tablo 1 tilzam eylemektedir. Buna te§ebbüs Altı olıalan öO•etlnt K k d 938 M ı-- 1 d dılerıle yapılacak hıç bır goruşmeden 
PTet kıymettardır edenler hakkında hemen muamele yapı arşı ya a a a 1 yı 1 n a fayda beklenemez ... 

Bomovada ımuı:u bir ecnebiye ait ~arak alakadarları .rahat.sız etmeğe kat~ ~!~' !!':s9=e birinci suuflan Bir dolaacbrıcıltk Hazine tzmlr YllAJ'• ŞEV~E'I' BiLGiN 
Mdunan cİmıir ıuna:ıonue heykeli de ıyyen meydan verilmemesi lhundır.• tarafından ~tim v ·...:- işl . · ... .a. ... s---s Oldu.. tinci_... tabsllAta -
belediye teslim edil iştL "&A"' ve egı ..... u erını ~ ~ -----• J •ı• t •ı• 
~e bugünkü ~e ~&.mir -*- gösterir bir sergi hazırlanmıştır. Kar§ıyakada Menemen caddesinde 8.407.8'4 llracbr ngı iZ a aşemı ı-

halckında em- bir de albüm hazırlan- Bir or~ ~an~~ Sergi Gazi ilk okulunda bu sabah açı· mukim. Merkez bankası muhabere me- Hazinenin 938 mali yılında İzmir vl- • & k. f 
ıuktadır. Bu hususta bir de brotür neş- . Bomovaya baglı Egrı~ere .~oyu arazi- larak ay sonuna kadar dev~ edecelttir. muru B. Methi İplikçi, zabıtaya mUra- IAyetinde yaptığı vergi tahsilltma ait terJOI f eV 1 
redilecektir. sınde y~gın zuhur etmiş; dort saat de- Altı okulun müşterek sergisinde teşhir caatle dolandmldığuıı ihbar etmi§tir. td- rakkemlar hazırlanarak ~yet telgraf- • 

v:m .~ı:ikte.n ~onra ~ yarduniyle olunacak eserler biWıare mektepler diaya göre bundan bir hafta evvel bay la maliye veklletine bildlrilmiftir. ViJ&... et tı 1 er 
XalılDePlnJ ldlyen sondürülmüştür. 250 dontim.lük yangın müzesine nakledilecek ve daimi bir ser- Medhinin Karpyakadaki evine 35 yafla- yetin 938 mali yılı baliye ve sabıka bil- -- • -
IJJıolıaJ ölf'etınenJerl ~;~da ağaç bulunmadığından zarar gi halinde devam ettirilecektir. nnda, isminin Yunus olduiunu aöyliyen funum vergiler tahsilltı 8.407.894 Ura- Hong Kong, 7 (;A) - Çekiai ajan· 
ltültür direktörlüğünden o~ baş öğ- cuzı ır.. -*- bir zat gelmiş ve İş Bankası umum mü- dır. Bütün vergilerin tahsil rüsbetlerin- sma göre Japonlar İngiliz ataşemi1iteri 

retmenliklerine gönderilen bir yazıda -- BİR GVMRCJK dürlUğü şoförü olduğunu söylemiş. Yu- de geçen seneye nazaran artma vardır. kaymakam Christophe Spean tevkif eı-
Sliıbl ve ailevi sebepler dolayısiyle na- SeyyGP posta KAÇAKÇIUGI nus Ankaraya giderken B. llıfedhl Anka- Gerek haliye ve gerek sabıka vergileri mi§lerdir. HenUz serbest bulunmıyan 
kWerini istiyecek öğretmenlerin on beş mepJıezlerel fıUl'ldacalı Zabıta mühim bir gümrük kaçakçılıiı radaki pederine verilmek üzere kendi- 938 yılı içinde gayet iyi takip edilıniştir. ataşemiliterin Akıbeti meçhuldür. 
temmuza kadar müracaat etmeleri ve Sırf posta nakliyatını temin etmek hAdisesini tahkik etmektedir. Hilal is- sine 30 lira ve bir palto teslim et:ın4 .. 
mıllracaatlerinde niçin nakillerini iste- üzere hususl posta vagonlan ihdas edil- tasyonu civarında Mehmet oğlu Ahmet, İş bankası umum mildUrlü.ğünün bu 
diklerini açık ve kısa şekilde bildirme- mesi taka.rrUr etmiştir. İzmir, İstanbul, Osman oğlu Vahit, Hüseyin oğlu Meh- namda bir şoförü bulunma<Jığı anlqıl-
1.n liitenmiştir. Öğretmenler, nakil ya- Adana, Ankara gibi başlıca şehirlerimiz- met, Abdullah oğlu Ali ve Ali oğlu Mus- mıştı.r. Dolandıncılığı yapan adam ara
pdd.ığı takdirde harcirah istemiyecekle- den diğer yerlere ve mütekabilen muh- tafanın evlerinde gümrük kaçağı eşya myor. 
ı:W dilekçelerine açıkça yazacaklardır. telif mahallerden büyük şehirlerimize bulunduğu haber alınmış ve zabıtaca --

J O il gönderileıı mektup, paket ve emsali gi- araştırma yapılmıştır. Bu araştırmada B. BAJd 'ULKU'MBK 
DEN ~ LURI ~i. müraselitın daha kolaylıkla temini 38 şişe Avnıpa esansı ve bir yenl şapka İktıaat vekAlett muhnebe müdürlü-
'J'~K 'r_I ıçın bu vagonlardan seyyar posta mer- ele geçmiştir. ğüne İzmir defterdar muavini B. Baki 
Deni.zyollan ve limanlar ~um mil- kezleri şeklinde istifade edilecektir. Suçluların isticvabına başlanmıştır .. Ulkümen tayin edilmiştir 

dürlüğü teşkilAtı henüz faaliyete geç- Bu vagonların geçecekleri hatlar üze- Bunları nasıl getirdikleri tesbit edile- İzmirdeki azif · d · aHalı: ı 
· · T tkikat ikmal edilinoe iııfis.b · d v esın e muv o an 

memıştir. e nn e ve istasyonlarda ievakkuf zama- cektir. B. Baki eni azüesinde de affa-
eden Denizbank yerine kurulacak ida- nuıda köylerin ve kasabaların posta pa- __ kı et: .Y v muv 

raıin ,ekli belli olacaktır. ketleri ve 7.arf1an bu vagonlara pullu A L A y B E y Y erız. -*-
A ~Lu il fer olarak bırakılacaktır H-.... ı _ _._ •• 
nı~ .. e seu~ · .... ........ FUGJ1da YaluflGP 

JıongPesi : ........................................ yol istiyor.. Pauyonu 
Antikite severler sosyetesinin. seoelik =··! Alsa nca k Villyetin turistik yollan İD§astna ~ Vakıflar umum müdürlüiü, fuar saha-

kangresi cumartesi gilnil saat 15 te Asa- lanmak üzere müteahhit hazırlıklarını smdakf vakıflar pavyonunda baza tadi-
l'I atika müzesi salonunda yaplacalrtır.. tamamlamıştır. İlk turistik yolun inşası- IAt yapılmamm miinuip görmU, ve on 
Konıre münasebetiyle yeni heyet seçi- Eslıl deniz lıanYofCll'I na Bostanlıdan başlanacak. biWıare Gü- bin lira tahabat gÖlıdermJftir. 
mi yapılacaktır. Deniz sporları 7.elyalı - İnciraltı yolu yapılacaktır. Alay Pavyon, yapılacü illvelerle çok ca-

----"' • bey halkı asfalt yolun Alaybeyine kadar zip bir tekil aJaeaktır. 
lfajla ErnnJ~et gazınosa uzatılması hususunda villyete müraca-lfdjdÜl'I,..,. Bir ... _ aydan beri .. a1.1 • ....;.._ otda-. atte bulımmuşlardır. inşaat ba§lamak •• .. 0 .. ;:;::;RD. 
Muğla --ı.·et mu~•-ı::ıc.:ı-e, --1- ~ y uu....., 1•-- d1r ...._ ~v. 

eti ~ uur "'6Ull .ctUllU ium aJafranıa müzik ile prdüğtl-: uz.ere . r·.-.. ... __._ -----~· 
Y umumiye müdürlüğü şube reisle- m"- rag"betten hır· kat daha cesaret.: ......-..._. aoll .,.;r ..... rind B IUi ••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••• +~_,_ı_ 

en . Mehmet All Aydınca tayin ialarak bu defa zeogia bir müzik ıe-i i Gelenler, Gidenler:. ı.zmıraemevcutilkokullardadünt.ecl-
..... 11_: .. ir. • • risata 800 .._;ı-ı....:-. B••""''- ım..:L--1-
~"'u.r .6.!-...l!L D!- • fa li örd• !!~- .. ••••••••••eeeeeeeeeeeaeee••••eeeıeeea.. ·~~ UAU&& ·~ 

Bayındır ue 
Kıqadasında 
Yalnf işleri 
~ ve Kupdamndaki Vakıflar 

unu&. DU e ge p 1 UAICD son- : ba 1 aktır İkmal kal k 
n hiç ftlpbesiz takdir edeceiiniae: Burdur. tapu müdUrU Bedri Özkan .ra•·0~ • e aca llOll 

• did · · : Burd .. ...ıH İktısat veklleti kontrolörü suuf talebesinin ikmal imtihmnJan Z1 şun en emınız.. : ...... uau. 
HER AKŞAM DANSLI Mt}ıtx 5 Tank İstanbuldan, Ege mıntakası polia buiranda yapdaeaktır. 
VARDIR.. SERVİSLE& MUNTA-! teftiş grubu reisi Şerif Nimet Aydından. ....,_. 
ZAM VE GAYET UCUZDUR.. : Kastamonu saylavı Sami Erkmen Anka- BiR r A Yllf 

DALLARDAN SESLER: 
••••••••••••••••••• 

Boşanma davaları 
............................................. 

Parti Kurultayı bir çok mesele arasında bofa1Ull8 davalanna da te· 
mas etti. Boşanmayı kolaylaştırmak istiyenlerin dilekleri bazı sebep
lere dayanılarak reddedildi. 

( Aile ocağı onu teşkil edenlerden ziyade cemiyetindir, bakasında 
da cemiyetin menfaati vardır.) Diyenler olduğu gibi ( Kan koca bir· 
birlerini iararla istemedikleri halde onları bir arada yaşamağa cebret
mek doğru değildir.) iddiasında bulunanlar da var. Her iki tarafın da 
ortaya koyduğu mucip sebepler kuvvetli. Fakat cemiyetin menfaati 
clallna ferdlerin menfaatinden üstün tutulduğu için kan koca mensup 
olduklan cemiyetin menfaati namına cehennem azabı çekiyorlar. 

Ben boşanmanın kolaylaıtınlmaamdan vaz geçtim. Hiç olmazsa bu 
davaları aleniyetten kurtaralım. BofCUlmak istiyenlcr kozlannı hafi 
celaede paylaşsınlar. 

En hafifi şiddetli geçimsizlikten ibaret olan bopnma sebebini karı 
koca aleni bir ceLıede birbirlerine isnad ve iddialanru da ispat için bin 
bir dereden ıu getirdikten 80lll'a bopnma kararı alealar da almasalar 
ela artık onlardan hayır mı kalır~ .. 

Yüz kitifik eamün huzurunda ıiddetli geçimsiz olduğu sabit olan bit 
kadınla evlenmek naaıl bir cesaret meselesi ise kanya dayak atmağı iti
yad haline getirdiği yine böyle bir kalabalık önünde ispat edilen bir 
kocanın da ikinci bir bn bulması hayli meeeledir. 

Bence kirli çamaıırlann sepeti hafi celsede ancak hile.imin önünd• 
açılıp kapanmalıdır. Bopnma davalannm yalnız yuvaya eadakatsızb~ 
ifade edenleri değil istisnasız hepsinin gizli celaelerde rüyet edilip gi%6 
celselerde karara bağlanmalan icap eder. 

Bir yuvanın yılkıhnan yetİ§IDiyonnuş gibi ikinci bir yuvanın kurıJI~ 
acak alenİ'" 
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Millet Meclisinde 
Harp mükellefiyeti kanunu 
"On beş 
olanlarla 

yaşından aşağı altmış beş yaşından yukarı 
malul ve sıhhatı muhtel bulunanlar, bakıma 
çocuğu olan ve gebe olan kadınlar 
mükellefiyete tabi tutulmazlar,, 

muhtac • 
şahsi 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1\, 
: Ban düşünceler: • : . 

Yasakları 

Her sene yenilemek 
mı lazım? •• 

Belediyeler fehirlerde hal
kın huzurunu ihliil eden gü -
rültülerin ycualı edilme•i için 
muhtelif kararlar almakta • • 
dırlar. 
Dahiliye velıiiletinin bu yol

da yapılmıf müteaddit ta -
mimleri vardır. Me.elô lzmir 
belediye•i •abahleyin •elıize 
kadar seyyar •atıcıların ba -

• ğırmalarını, otomobillerin 
kornalarını ycualı etmiıtir. 

Ankara, 7 (A.A) - B. M_ Meclisi bu- Arkadaşlarımla ayni kanaatte deği- haza meselenin aslını alftkndar eder bir 
gtın Şemsettin Günaltayın başkanlığı ilin. İdare işi memlekette ehemmiyet ve- şey değildir. Çünkü o adamın emrinde 
altında toplanarak Bergamanın Arifbey rilecek bir vaziyettedir. Her işi teknik çalışan ayrı ayn teknisyenler olacaktır. 
mahallesinden Şeref oğlu Ali Örkmez, hususiyeti, mali hususiyeti vesaire hu- Fenni kısımlar onlar tarafından idare 
Konyanın Hasan dede Mescit mahalle- susiyeti itibariyle mütahassısını bulup' edilir. Müdür bizzat kendisi her işi ken
ainden Mustafa kızı Huriye ve Vezir ta tavzif etmek zamanında değiliz. Şahsi di kafasiyle idare edecek değildir. Bu- • 
köprünün Taşkale mahallesinden Kara kanaatim budur. Bir defa bir idarede nu bilahare gelecek maddelerde ve büt. 
Mehmet oğullarından Cemal Sakarın otorite, inzibat ve dürüst esas olması çesinde göreceksiniz. 
l!lüm cezasına çarptırılmaları hakkında- k tind . 0 . . b"" 1 üh" • Vekilin bu izahatından sonra kanun 

F alıat sabahtan ba,lıyaralı 
gece yarılarına kadar devam 
eden civarlarındaki halkın 
lıafcuını patlatan, yazıhane • • 
lerde çalışma imkanını aelbe
den kahvehanelerin radyo ve 
gramofonlqrına culô •e• çıka. 
rılmamalıtadır. 
Hele bazı •aygı•ız İnsanla-

rın gece yarı•ından çok son
ralara kadar radyo çalmaları 
lıomfUlarına uyku imkanını 
da vermemektedir. Bilmiyo -
ruz, acaba radyo ve grama • 
fonların çıkardığı •e•ler gü -
rültüden •ayılmıyor mu? Fil· 
halıilıa musiki dinlemek zevk
li bir ıeydir. Lakin çalııma 
ve uyku zamanlarında mu•i • 
ki, zevk değil müz'iç bir gü -
rültiidür. Geçen sene de bu 
mevzu üzerinde ehemmiyetle 
darmUf, polis tarafından ev • 
lere gece yarısından •onra 
radyo ve çalgı çalınmamcuı 
ya•alı edilmif, kahvelerdeki 

anaa eyım. nun ıçın oy e m mı . . 
Jı:l mazbataları kabul etmiştir. b" t şkil'tı k be . ktai na layihası aynen kabul edilerek harp mü-

ır e ö yapar en nım no - . . . 
İstUtlfil harbi malQJlerine verilecek afık b" d ak mcc kellefiyeti kanun layıhasının müzakere-

z.arıma muv ır a amı aram - . . . . . . 
8.700 liralık para mlikMatı hakkındaki b . . d . K dil _ . dedikleri sıne geçilmiştir. Layiha üzerinde söz 
kanun layihasının kabultinden sonra bi- urıyetin eyım... en . ~r~~ • di alan hatiplerin mükellefiyet hadlerinin 
lfunum muvazzaf subaylar ve askeri gibi teknisyen hır demzcı _u ~cagım - kanunda açıkça zikredilmesi lüzumunu 
memurların 25 yaşını ikmal etmeden ev- ye uğraşırsam belki. bulınaga ıınkfuı ol- müdafaa eden mütalaal~n heyeti umu
' . ki . d . 1 kan ta- mıyabilir. Evet teknısyen adamlar var- miyece tasvip edilmiş ve kanunun ikin-
.eneınıyece erme aır o an unun . . .. ul h · ti T 
dili hakkındaki !Ayihanın birinci mad- dır. Fakat ışın .. ş'.'.'11 .. ve .. us~'..ye _ı ı- ci maddesine ŞU fıkranın eklenmesi ka
des!nln bazı hatipler tarafından ileri ~ariyle ge.ruş goruşl_u_ ve ~Y~ duşunceli ve rarl~tırılmıştır. 
~'~" ··ıaı• !ar d.ikk te alı ınsanlıırı ıdare kabiliyetini hfüz adamın İlave edilen fıkra 1 aw.-w.en mu da nazarı a -
ı:ıarak encümene iadesi kararlaştırılmış başta bulunması lazımdır. yalnız bu iş •Ün beş yaşından aşağı, altmış beş 
ve ikinci, üçüncü ve dördüncü madde- için değil, ~um işler için. böyle d~ü- yaşından yukarı olanlarla mal()l ve sıh-
ler aynen kabul edilmiştir. nüyor .ve mutalaalarına iştirak etıniyo- bati muhtel bulunanlar, bakıma muh- • 

Devlet denizyolları ve Devlet liman- rum. Bununla beraber her kesçe malı'.lm taç çocuğu olan ve gebe olan kadınlar 
lan işletme umum mUdürlüklerinin teş- olduğu gibi bu müessesede bir çok kı- şahsi mükellefiyete tAbi tutulmazlar.• 
Jı:llAt ve vazifelerine dair olan kanun lA- sımlara ayrılmıştır. Yeniden tanzim ve Bundan sonra kanunun diğer madde
ylhasının müzakeresi sırasında söz alan tahkim edilecek bir idare için her halde !eri müzakere ve kabul edilmiştir. 

radyoların sesleri lıı•men lıı· 
•ılm11tı. 

hatiplere milnaka!At vekili Ali Çetinka- dediğim evsafta bir adamı işin başına R M. Meclisi cuma günü saat 15 te 
J}"a ıu cevabı vermiştir : koymak 18.zımdır. Düşündükleri müla-1 toplanacaktır. 

( ~------~-------------------------~--------~ 

Japonların yeni siyaseti 
Dem~krasileriıi Sovyetlerle anlaşma

sı Tokyoyu· endişeye düşürüyor 
Roma 7 ( ö.R) - Gazetelerin ver

dikleri haberlere ııöre F ra111ız - !ngi!iz • 
Rua ittifakının lmıa11nı müteııkıp japon• 
J'6 Berlin - Roma mihverine iltihak ede
cektir. Gazeteler japon başvekilinin Ber
lin ve Roma elçilerine bu mealde bir 
telgraf gönderdiiinl iddia ediyorlar. 

Roma 7 (ö.R) - Japonyanın Roma 
ve Berlin •efirlerine Avrupanın vaziyeti 

karoısında japonyanın tak.ip ettiği ıiya
•ctc dair dün Tokyodan yeni talimat gel
diği öğrenilmiştir. 

Kont Ciano dün akşam Napoliden av
det etmiştir. Japonya sefirinin mumailey

hi bugün ziyaret ederek japonyanın nok

tai nazarı hakkında malUmat vermesi 
muhtemeldir. 

Japon mabfellerinde ıöylendiğine gö
re Tokyo prensip itibarile antikomintern 
pakbn takviyeaine bilhassa Sovyetler bil'-

Japon kabinesi eTkanı bir arada 

Jiiinin muhtemel tarzı hareke.tile ali.ka-ı ~ arasında tedafüi bir askeri ittifak ak .. 
dar bazı tartlarla Roma ... Berlın ve Tok- dıne tara(tardır. 

B. Fethi Okyar 
lngiltereye niçin 

Fılorinalı 
vefat 

Nazım 

etti 
-.Jf-

gı.dı·yor? İstanbul 7 (Hususi) - şrur Florineli 
• Nawn Gufuane hastanesinde vefat etti. 

--*-- Cenazesi bugün kaldırıldı .. 

in o nü 
--~-tı---

B. Politisi ve Fon 
Papeni kabul 

Bu memnuiyet takip edilmi
yor olacak ki yine if aldı yü. 
rüdü. 
Gazi bulvarında, Ba•maha· 

ne civarında bir dolaııl•ın. 
Birbirlerine karışan muhtelif 
radyo ve gramofonların ae• • 
lerinden, kahvehaneye mu•i- • 
ki dinlemeğe giden müıteri • 
ler bile rahatsız olmaktadır· 
/ar. 

Bu gürültülerden artık civar 
halkının, ne çektiğini tahmin 

: etmek güç olmaz. 
: Bu vaziyet yukarı mahalle
~ lerdelıi kahvelerde de böyle
: clir. 
: Radyo bakımından da he • 

men her mahallede böylece 
bir kaç •aygı•ız bulmak müm
kündür. V erilt'!n emirlt'!rin dt'!
vamlı takip edilmemeaind"n 
doğan bu neticeye karfı daha 
ciddi tt'!dbirler almalı lüzumu 
vardır. Kahvt'!lerin radyo ve 
gramofonları kahvenin dıfı • 
na •e• vermiyecelı ıelıilde 
ayar edilmeli ve mahalleler· 
de gece yarısından •onra •o· 
lıağa •e• verecek şekilde rad. 
yo çalmalı menolunmalıdır. 
Alı•ine hareket edenler ceza
ya çarptırılmadıkça fehirde 
halkın huzura lıavuımcuına 
imkan yoktur. 

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

Ressam Çallı 
lbrahim 
--tı-

H ali bir ada satın 
almak istiyor .. 
İST ANBUL - Ressam Çallı İbrahim 

vi!Ayete müracaat ederek gayri mcskfuı 
olan Kaşık adasını satın almak istemiş
tir. 

Ankara 7 (A.A) - Bazı gazetelerde 
adliye vekili B. Fethi Okyarın ingiltcreye ve buna mütealJik meruimde hazır bu
yapacağı ıeyahat.in cereyan eden müza- lunmak üzere lngiltereye kııa bir müd

kerelerle alakadar olduğu yazılmıştır. R det için hareket edecektir. 

buyurdular . Çallı adayı aldıktan sonra, Milli Şe-
--*-- fin yaptığı portresinden kendisine veri-

Fethi Okyar, lıkoçyada Saint-Andrevvı Orada cereyan eden müzakerat veya 
üniverıiteıi tarafından verilmiı olan hü- resmi bir işle bu seyahatin hiç bir alBkaaı 
1'uk doktorluğu ünvanını kabul etmek yoktur. 

·~~~~~~~~-,. _______________________ ! _________ , 

Bugünden itibaren iki eşsiz ve heyecanlı filim 

Kültürpark • 
sınemasında 

K DiN KALBi 
BARBARA 
STANVICK 

JOEL 
MACCREA 

Yavrusu çalınan bir annerun bırsızlıi,'I göze alma'1 ve Nevyork 
şehrini yıldıran bir gan~ester çetesinin maceraları 

DENiZ KAHRAMANLARI 
CARY COOPER 

İnsan ticareti yapan bir korsanın aşk ve sergüzeşt anlatan eş<iz büyük filmi 
SEANSLAR her gün: Kadın kalbi 9,30-6,20-3 

Deıtlz kahramanları 8 - 4,45 
Cumartesi ve Pazar günleri saat 1,30 da başlar 

._'- 7 (AA) R . . .. h 1 et len altı bin lira mükftfat ile burada res-.l'"UlAara . - eısıcum ur sm l 
lnönü bu sabah ıaat 11 de Yunanistanın sam arın oturması ve çalışması için ev-
p · 1 · · 1 b" k .. d b · A ler ve tesisat vücuda getirmek fikrinde
arıa e çısı o up ır aç gun en erı n- . 

karada bulunan B. Politiıi, öğleden ıon- dirk.t~alkatbdyapılan tetkiklerde adanın 
va ıy e A ülh ·t ta f d b" Er ra ıaat 16,30 da da, mezunen gittiği . h amı ra ın an ır -

1 k · d b" k .. 1 d ıneruye Miye edildiği ve •imdi de işin mem e etın en ır aç gun evve av et ahk d ' 
d Al b .... k 1 .. B F p m eme e ihti!Mlı bir halde bulundu-e en manya uyu e çıaı . on a· ] 

· k b 1 b 1 d ğu an aşılmıştır. Çallı İbrahim burası 
penı a u uyurmuş ar ır. ~ . ... . . 

H "k" k buld h . . k"l" ş··k olmaz. a dıger bır gayrı meskCın adayı 
er ı ı a e arıcıye ve ı ı u - alacaktır. 

rü Saraçoğlu hazır bulunmuotur. 

FAS VALİSİ 
CEBELVTTARIKTA 
Cebelüttarık, 7 (Ö.R) - Fransanın 

Fas fevkalfide komiseri general Noges 
tayyare ile Cebelüttarıka gelmiş ve İn
giliz deniz aşırı kuvvetleri umumi mü
fettişi general Ayronsayd ile görüşmüş
tür. 

Londra, 7 (Ö.R) - Cebelüttarık va
lisinin Fas resmi ziyaretini iade eden 
Fransarun Fas umumi valisi general No
ges Cebelüttarıka gelıniştir. İki vali Ce
blilttarık istihkamlarını teftiş etmişler

dir. Valinin konai;ında resmi bir ziyafet 
verilmiştir. 

GENE 2 Filim Birdon 
3-6-10 ve 9.30 seanslarında 

KADIN ve ŞEYTAN 
VICTOR Mc, LAGLEN 

4,40 ve 8 seanslarında 
KADtFE MASKE 
(HAUTE ECOLE) 

RUDOLF FORSTER 
METRO JURNAL No. 20 

FiatleT: Localar 150, 100 
Hususi: 30, Balkon 25, sa
lon 20, Salon talebe: 10 krş. 

Milli Şef Inönü 
Ankaradan ayrıldılar 

Bugün Yalovayı şereflendirecekler 
lstanbul 7 (Telefonla) - Reisicümhur lsme

0

t lnönü, ailesi!.: L;rlikte 
bu.~~~ saat ~3 de hususi trenle Ankaradan hareket buyurmuşlardır. 
Reısıcumhur ıstasyonda meclis reisi Abdülhalik Renda başvekil Re· 
file ~aydam, Mareşal Çakmak, bütün vekiller, mebusla;, milki, aslı:eri 
erkan tarafından uğurlanmışlardır. 
, Reisicümhuru ha"2il olan tren yarın (Bugün) saat onda Derince 
ıstasyonuna muvasalat etmiş olacaktır. 

Milli Şef Derincede inecekler ve Savarona yatına binerek Yalovaya 
geçec~~l~~dir. Savaron~ yatı ,bu akşam dahiliye vekili Faile Öztrak, 
vah Lutfu Kırdarı hamılen Derinceye gitmiştir. 

Irakta mebus • • 
seçımı 

Ayan azası olmıyan bütün nazırlar 
mebus intihap edildiler 

Bağdat 7 (Ö.R) - Mebus intihabatı neticeleri şimdi tamamile belli 
olmuştur. Yeni meclis ekseriyetle ittihadı vatani partisi mümessille
rinden müteşekkil olmuştur. Ayan azası olmıyan bütün kabine erkanı 
mebus İntihap edilmişlerdir. Geçenlerde istifa eden dahiliye nazırı Na· 
ci Şevket de intihap edilenler arasındadır. Buna mukabil eski kabine 
azalarından hiç birisi seçilmemiştir. 

Alman iş~ali aleyhinde 
Bohemya ve Moravyada beyannameler 

Paris 7 (ö.R) - Slovakya hükümet reisi Tisoyu vatan haini olarak 
ilan eden beyannameler dıvarlara yapıştırılmıştır. Bohemya ve Mo
ravyada Alman işgali aleyhinde beyannameler dağıtılmıştır. Alman 
polisi şiddetli tedbirler almış, bu kabil beyannameleri dağıtanların fev
kalade mahkemelerde muhakeme edileceklerini bildirmiştir. 

B. Svetkoviç diyor ki: 
Sırplarla Hıvatlar arasında müza
kereler inkıtaa uğramış değildir 

Belgrad 7 (ö.R} - Başvekil Svetkoviç Pravda gazetesine beyana
tında Sırplar ve Hırvatlar arasında bir anlaşmanın elzem olduğunu, 
Maçek ile görüşmeleri inkıtaa uğramadığını, iki tarafın hüsnüniyeti ile 
görüşmelere devam edileceğini söylemiıtir. 

Aland adaları işi için 
Finlandiya hariciye 
Diyet meclisindeki 

nazırının 

beyanatı 

Helsinski 7 (A.A) - Finlandiya hariciye nazırı 8. Erkko Aaland 
adaları meselesi hakkında diyet meclisinde beyanatta bulunarak, Fin
landiyanın beynelmilel teahhüdlerini daima ifa etmiş olduğunu söy
lemiştir. Aaland adaları hakkında milletler cemiyeti tarafından verilen 
karara işaret eden nazır bu meselenin bilhassa Finlandiyayı alakadar 
ettiğini ve Finlandiyanın bu adanın müdafaasını takviye etmesi ica· 
bettiğini kaydeylemiştir. Finlandiya her türlü devletler grubu haricin
de kalmak arzusunu bildirmiş bulunmaktadır. Sovyetler birliği de 
Aaland adalarının tahkimi lüzumunu teslim ediyor. Buna binaen Fin
landiyanın verdiği kararın tatbikine niçin engeller çıkarıldığını anla· 
mıyoruz. Büyük devletler arasındaki müzakerelere gelince; Finlandi
ya kendi tasvibi olmadıkça kendi emniyetinin garanti edilmesini kabul 
edemez. Biz istemeden bize yardım etmek istiyen müstevli addedile
rek püskürtülecektir. 

Erzurum Demir yolu 
u 

Tercan ve Reyhanda büyük şenlik. 
ler yapıldı ve kurbanlar kesildi 

Anluıra 7 (Hususi) - Erzuruma doğ
ru dcmiryolunun inşası bUyük hızla de
vam ediyor. Ray ferşiyatı Tercan kasa
basına v" Reyhan köyüne kadar ikmal 
edil~. Bu nıünaseb•tle etraftan ge
len binlerce köylü tezahürat yapmışlar
dır. 60 kurban kesilıni•tir. Deıniryolu

nun Tercan istasyonuna bağlandığı dün
kü günde kasabada binlerce kişin n iş

tiraki ile tezahürat yapılmış ve burada 
da kurbanlar kesilmiştir. Şenlik gece 
geç vak.ıta kadar devam etmiştir. Milli 
Şefe ·ve büyüklerimize bağlılık ve şük
ran hislerini bildiren telgraflar çekil -
mi~tir. 

Tercan 7 (A.A) - Erzuruma doğnı 
ilerlemekte olan şimendüfer hattı inşa
atı hızla devam etmekkdir. Tercanın 
hududunda bulunan Vikan köyüne ka
dar ray döşenmiştir. Rayların köye gel-

mesi bu köyle civardaki köylerden bin
lerce kişi tarafından kar ·ılanmış ve alt
mışı mütecaviz kurban krsilmek sureti
le tesit edilmiştir. Hattın bu köyün on 
b"Ş kilom tre ilorisindeki Kargın köyü
ne li i de halk tarafından büyük se
vinç tzahüratile karşı1anmı~. üç ylizden 
fazla olan ameleye yemek dağıtılmış. 

tır. 

Nihayet hattın Tercan istasyonuna 
gelindiği dünkü gün istasyonda kaza er
kiln ve memurin ve halkı ve civardan 
gelen binleTce kişinin iştirakiyle büyük 
tezahürat yapılmış, kurbanlar kesilmiş, 
Milli oyunlar oynanmıştır. Halk bu ve
sile ile Cümhuriyet hükümetine karşı 
olan şükran ve minnet duygularını bir 
daha izhar etmiş, büyüklerimize karşı 
olan bağlılıklarını ve şükranlarını tek
rarlamıştır. Sevinç tezahüratı gece de 
dev m etmiştir. 



• 
_Garanti 
istemiyorlarmış 

- BAŞTARAFI 1 iNCİ SAHİFEDE -

---.-------:-.--=-----~ ID. ~E!J?•'Jl:'.;J ~YbQ.flt ~~l.btfl!!!~9!'J Diı ile yemif 
iman suluca bir .. ftaliJi mrdığı ~ 

addeder ve reddeyleriz. Pffe'lı... IC~ ,.,,.,.,, efendinin ludıPlill- - IU)'u çeneden •talı aba bUe - dlr 
R 1 S 1 Berlin, 7 (Ö.R) - Finlandiya harici- ANLATAN: Eczaca K. K. Aktq ler n dit etleri adeta bir k~f dqarlu. 

Çeviren : Cif m am d teftali d iil ditl 

T h 
ye nazırı Almanyanın Finlandiyaya, - 22 - S.'~ ek f . e K• her 1emlt.f l ibere_~ 

O l Saltanat ari ı•nı'n muhtelif ticari tavizler mukabilinde, hu- ÇOıt eyi verir, ayısı Ve §e ta i gJ i .....-sman l dutları için bir garanti venneği teklü P. - Efendim.. Sizleri tanıyacak gi- H. - Nerede be birader.. Peder vefat za eığmıyacak kadar büyUk olmıyaıı yr 
ue"ecanlı Bir Saf hası ettiği haberini tekzip etmiştir. Bu haber biyim ... Nerelisiniz? etti. Arkasından da valide aiz.lere ömür .. inifler, mesela kiraz ve çilek Dile .... 
cı~ T tamamiyle esesınzdır. H - ı.tanbulluyum... P. - Vah vah.. Zavalh kadın babuım içinde çiineiıirk• difler bundu hw 

AVAM KAMARASINDA P. - Aman Istanbullu mu dedlnh? acı.sına dayanamamı§ta. Ucierler. 
- 47 - L<>ndra, 7 (Ö;R) _Avam kamarasm· O halde Istanbulun içinden mi ~mdan H. - Evet .. Öyle oldu galiba .. Vetha- Şimdiye kadar, yemİflerin diılere har 

Kadın karıı sıradaki evlerden biri- - Eğer kazanç için bu işi yapan da Sovyet - İngiliz müzakereleri hak- mı? sıl ben babasız ve annesiz bir halde.. le lwtnutluk vermeaini, onlann yumupt 
ne girerek kayboluyor... rehberler, tercümanlar gibi hareket kında.ki umumi beyanatından sonra bu- H - (Hiddetlenerek) ben Istanbulun P. - Öyle söyleme .. Sonra piç zanne- cık. olmasından dolayı diflerin zah,,,.. 

Bütün bu §eyler, bir kedinin pen- etseydim, sizi buraya hiç getirmez- nunla a1Akadar diğer suallere cevaben içindenim ollum da dqmda kaplama derler.. çelune9ine bamlederdik .. Bir tarafımı• 
çelen üzerinde yürümesi gibi, hiç bir di.... Ve bütün ecnebilere yapıldığı başvekil B. Çemberlayn şu izahatı ver- tahtasına dayan~ uçurtma uçu;ıyor. H. - İsmail.. Külhan beylik sırası de- Manilyalı dit hocaalDID mqhur dit Dlll' 

eeda. hiç bir görültü çıkarmadan gibi, basit bir gezinti yaptırır ve bu-~ : U1an btanbulun ıÇ'i ~ olur m~ ·. d ın.. Demek lsttyonım ld khnsesiz kal- zariyui fikrimizi tudik ederdi. ~ 
b Ukahil de sizden bir kar kurut - İn .. rn~ hükümetine ahiren Finlan- P. - Hani şu hangı semttensmıı: e- dun .. Evi satayım dedim .. Tam dört yüz nızdadır ki. bu hocamD nazanveaine o&-olup itiyor... na m ~ es........ k . tedim lli al ·v • 

Şimdi sağa sapıyoruz ... Sonra •<>- sızdınrdım... diya, Estonya ve. Letonya hükümetleri me ıs • e · tına ~ttım. . • . . re imanlann difleri çüriime.i ilk ataları 
la dönüyoruz... Mesela Ayasofyayı, ipodromu, tarafından bazı tebligat yapı.lınıştır. Bu H - Aksaray~n: · • ız .be P. - Ban ° para ıle ~~ ~ tuta ıdin. eibi çiğ et yemelerinden, kemik çiğnemr 

Nih ··1 . d 1 d Babtil' . e- .. k d l mrdık hükümetl sJa b' bitaraflık muhafaza p - Aman .. bildik çıkacağ gali .. H. - Nerede İsmailcığim, etrahnu ii unutmalarmdan ileri aelir, Medeni in-ayet gu rengın e taş ar an ıyı, uyu çarııyı o a~. ·:· er ır Aksar neresinden? dalk klar d V 1in1 V ll fe - • 
örillmüı eski bir kubbenin önüne va- f~te bu kadar ... Siz bu yerlerde yeşıl etmek niyetinde olduklarını, bu sebeple H ay; eşil Tul bad avu sar~ ~~;thaneye e n sanların çorbalara ve yumupk yemeklere 
nroruz ... Bunun kapısına kalın bir peçeli bir çok İngiliz kadını ve kirli hali İngiltere - Fransa - Rusya arasın- p - y-:ı Tulumba an..y ..... n Tulumba di çayırına, ~ .l-.l--d~ mrırp a rağbeti arttıkça diller de vazifelerini 

· sak lh Al la - k · · B. d d ,,_ ,__ 1 · bir · - ~ um ·" ..,... Kel Ha•nm tiyatrosuna umu.ım e- ---1 .. .. v b 1----' ..ıı-ıtencu gerilmiş... a man r gorece tınız... ın a cereyan e en m\U.ilAere erın ne- ha ' unutml&§lar ve çurumei:e q a.uuparan. 

öbür tarafa geçmek için, üstün- türlü yeminlerle sizi kandırar~ gÖs• ticesi olarak garanti almak istemedikle- (Yerlerini değiştirirler.) rme abayı~~~ arasında bul _ Ditlerüı timdi yumllfÜ yemeklerden 
den atlamaktan bqka çare yok .•. terdikleri ve eğer takımını, Tımür- rini bildirmişM:~· p _Yeşil Tulumbanın neresinde otu- (B: ::;1~ hım hım sesi ile_ ~ hotlanmalan da çürük olmalanndandır. 
Acaba, tebrin son noktasına mı erİf- lengin abna aittir sanıp bunu satın Londra, 7 (O.R) - Berlinde Alman- uz? nan~~--1. .. le d tal 

8 
Diolerin çorbalardan ve yumuoak ye-

cak il Es Leto ında ak ruyorsun . yı .JcUUUAA. §OY ursun, pan onu tu- -'-' h ,,_. il _L mit bulunuyoruz}.. ala tınız... ya e tonya ve nya aras. . . - H _ Tulınrfbcmm haznesinin dibinde.. p elir _ d orta mCJUerden oılanman beuu man yau 
Öyle sanıyorum ki, o anda keskin Halbu ki, bu satın aldığınız şey, 1 

dedilen .pakt]ann metni .neşreclilmiştir .. U1an bu ne manasız sual. Hem Tulum- tuşt~ er;;;~! kınlır: .. ;e hocanın dediği gibi çürümÜf olmalann-
bir çığlık kopardım ... O küçük ku~ son ... sene!erd~ ~rabzonda yaptlmı2 Bu ~~tin, Alman - ~~ka ademl banın dibinde oturulur mu? 

0~~ Soa:a Hamdiciğim.. Demek ml- dandır. Fakat di.tlerin yemiılerd~n hor 
benin alhnda, derin bir hayrete tutul- alelade hır egerdır... tecavuz paktının aynı gıbıdir. Yalnız p _Demem 0 deme değil. Hani Ye- edile 'b' har harman laımasına sebep baıka ıey oldugu pek 

rdı L_Lı l fazla liırak ka dı ihti a ediyor ki · · ras Y r gı 1 vurup ~ · · k f d -'- B b" muıtum... Şap m, ııuuoım... Ve bütün gÜnünüz, Beyoğ unun ° şu Y v . . · §il Tulumba mahallesinin neresinde otu- vurdwı.. Kabahat sende- Hiç insan ana ıyı, pe ence mey ana çuuyor. unu •-
Önümde, dört kö§e bir meydan, kirli sokaklarında; kalabalık ve Estonya veya Letonyadan bınyl.e _Pakt nıyorsunu% demek istedim. b ha bozar ., ze haber veren amerikalı mqbur bir dit-

tıpkı bir sahra geniıliğinde uzanıp tramvaylı caddelude. beyhude yere f~shedilecek olursa diğeriyle~ ınunfe- H.- Yeşil tulumbada bilyilk şekerci.- aH. yu~= amma~Öİdu §le.. çiclir. Adını merak ederseniz onu da eöy-
gidiyor ve hu meydanın ortasında, geçmiş ve israf edilmif olacaktı. • sih olacaktır. Pakt on sene ıçın mute- yi bilir misiniz? p y ed bo d ., liyeyim: Milton Teo. Hanke. AmerikaD 
parlantalar derecesinde bir itina ile, Fak.at ben işte sizi buraya getir- be~. M?dd~~ bi~ce daha on sene P. _ Evet .. Evet- Köşeleme gelir. Şe- H. = B:v~ g::;~ ~ bizim di§Çilerinin uatalan zaten meııhur olduğu 
bir t<matla işlenmiş taşlardan ve mer- dim... tc~dit edilebilir. Akit tar~. hal ve kerci Rüstem ~ta.. vada abancı bir urta var .. Serile gibi, meıhur di§Çinin eöyledi1deri vita-

merleı:~en ı:neydana gelmiş cisim bir işte burası Süleyman iye camisi... :s~yı:;e ;lursa ~~!,~~ ~ H. _Hah. işte biz 0 şekerciye bi~. : gençii'k var .. Kor~ İsmailciğim. minler ... üzer.ine ~lduiu için kendiaine inaıı-
daA' yukselıyordu... Muhteşem Süleymanın yaptırdığı 0 • Y ~gı, • P. _Aman şekerci kögeye gelir. Ya- P. _Ulan .. İnsan ymnurtadan biç mamaea hıç bır eebep yoktur. 

Gayet metin, büyük dıvarlara isti- meşhur mabettir ... Türklerin dediği memeği. ve ilçüncil bir devle~=- nında bir iç sokak vardır. Bir yüzil de korkar mı? Bu mqbur dİ§çinin zihııinde yüriittüi\i 

nat eden gotik cephesini zarif süsler- gibi inci ve elmas kıymetinde bir bi- zuna m~rette bul~amagı üt tramvay caddesine bakar. Siz tekercinin R _ Nasıl korkmaz .. Henüz gencim, muhakeme de pek mikuldur. Mademki 
le, anatklrane nakıflarla bezeliydi .. na.... etmektedirler. içinde mkiniz, dışında mı? kuluçkaya yatırırlar diye tlrktUm.. C vitamini olmayınca inaanda pek aiır 

Binanın her tarafında dehlizler, Partenonun bir ikinci cüz'ü addo- -*- H. - •Bu sualden içerliyerek cevap P. _ Doğru Hamdiciiim doğru .. 'Os- bir ağız ve dit haatalıiı. iskorpit oluyor, 
kemerler. sıra sıra d~rekler, ince oy- ıunacak derecede latif, ince faaetaıar- Arı· an tin bitaraf verir· Şekercinhı içindeyiz. telik kuyruk altı olmak tehlikesi de var o halde yemeklerinde fazlaca c vitamini 
malı parmaklıklar, bir çok basamak- l .. 1" · · b' k d ı'rdı'k k P. - Neresinde oturuyorsunuz? luıkhsm .. Peki amma Bu dört .. n. el1J bulununca elitlerin çürüiü bakalım ne .. • a sus u sıvrı ır apı an g ... k J ~-
lardao murekkep tat merdıvenler Ca . . . . k dar b .. ük ki . 3 8Ca H. - Bizim ev akide ile badem ezme- altını nasıl yedin be birader? olacak~ .. Bir taraftan da mademki D vt-
göriinüyordu... . mının ıçı 0 .~ •• _uy b" t•.m- . sinin ortasında .. Ben acı badem kurab- H. _ Nasıl yenir Bas bayağı yedim tamini kireçle fosforun vücudumuzda ite 

Detaylar binanın aah ile 0 kadar dıye kadar bu buyuklukte ır ına Roma, 1 (Ö.R) - Arjantin barıciye le inin dairi almak lstiyo- ·• yarama.u için lüzumludur ve mademki L---- hır' ...... :yette idi' ki b görmemiıtim ... Beyaz ve siyah renk- nazın Avrupada bir harp halinde Ar- ye r anın arsayı ifte.. ,
4 -7ıuapulf ........ u d .... lm.. k l . ,_,_ rum.. p _Adeta merak ettim. Meeeıa sa- diflerde de kireçle foefor çok.tur, bunlar-

..... v.mnın gö .. .. "nde te mermer en oru uş emer er cı- jantin cilmhuriyetinin bitaraf ıuuacağı.- Ulan.. Sen d li ıni ld IDç §eker- • t..-1ı....- alan dan da yemeklere çokça katılırsa baka-=er .. o.-rt ~--_:-~ ___ L hi~unbu~u ı... sim, harikulade fil ayaklarına istinat nı bildirmiştir inin .. de turule 
0 

?un.. bahleyin yatağından ....... ....., par 
15""... mu eeaaır cac:a:&: Ç ır 1r.u- ek k l . eşkil tt. v. • c ıçın o ur mu nasıl yemeğe başlardın? lım ne olacak~ 
sur, hiç bir uygunsuzluk sezilmiyor- etm. I te ve emer ~m t 'k f 1~1 flıNlıllıl*_..,. P. - Yok efendim öylesi detil, hanl lL _ (KilçUk İ.smalle yan yana baka- Bu mikul muhakeme üzerine yijzlerce 
du .•• Bu büyük bina, seyredenleri şa- kavıs er .yarım santım ~ı .~ a~: Tahtelbahir kazası şekercinin yanındaki iç sokakta mı yok- rak) Sabahleyin kalktım mı hemen otuz ditleri çürütmeie baılamıt çocuklar üze-
ıırtacak derecede bir güzellik, etsiz «:tmez hı~ ?ygu~lukla hırı ınne . t- kurbanları için sa tramvay caddesinde mi otunıyorsu- kırk lirayı alır, maşa üzerinde kızartır, rinde pek güzel tecrübeler yapmıo. yani 
bir ihtişam ve letafet lavhası halinde ~şr.ekte ;d~ .. Su,; v~.yos~n ~.n~;n- Londr~ 7 (Ö.R) - C. 6. Tahtelbahirl- nuz demek istedim.. Uzerlne limon sıkar, yerdim. Aman İs- onları laboratuvara kapatarak değil, C 
aözönünde yükselmekte idi... e 1

• ca~ a ~~ agı\ ır zıya fısı;:u {; nin battığı mevki civannda çala denizde H. - iç sokakta, çeşmenin üstUndekl mail, sen beni deli edeceksin .. yahu pa- ve D vitaminlerin bol §eyler yedirerek 
Bilhasea, gökyüzüne doğru yük- r.ek ıçerıy~ gmyor, • er t.ara .ap -lbu kaza kurbanları için bir dini ayin ya- evi bildin mi? ra nasıl yeni?.. Bçağı yedim işte .• Ah ve içiıerek.. Çocuklann bu tecrübeden 

selen kubbesine bakıldığı vakit, tıpkı yan loşlugu tamannle gıderemıyor- pılıniştı.r. Kaybolan mürettebat ailele- P. - Evet.. Uzun çarşılı Rashn efen- İsmailciğim .. İyi ki sana rast geldim... önce diıleri çürürken tecrübe üzerine çfi-

aam rüzgin tarafından teşkil edilen du... rinden 50 kiŞi bu aciklı merasimde hazır dinin evi.. Derdim büyük.. rümelerin hepsi dunnut. Diıler birer inci 
bir kum tepesi üstünde bulunanlat Mihrap,. kül rengi m~rmerle~d~n bulunmuşlardır. Tahtelbahir filosu bq- H. - Uasim efendi benim babam.. P. - Vah. Bamclicilkn ~ah.. Anlat ba- sibi olmuolar. 
gibi, derin bir tel&şa kapılmamak yapılmış hır ruvaktan muteşekkıldı .• kwnandanı bu filoyu temsil etmiştir. P. - Aman .. Sen Hamdi misin? kalım- Diııler için lüzumlu olan C vitamini ye-
ve f8fU!Damak imkansızdı... <:ep~~in~ altın y~l~r~a, Peygam~ ı Londra ve diğer §ehlrlerde de merasim H. - Hamdiyiın ya.. H. - Anlatacağım.. Sen evvelA §U mitlerde çok olduğu için onlllra bol bol 

Binanın teşkil ettiği zaviyelerden rın soz_Jerı hak cdı~~şti .. '. . . yapılmıJtır. P. - Beni tanımadın mı?- Ben, iman çocuia biraz barç1ık ver de gitsin.. yemif yedinnif, Vakıa kırmw biberde o 
hrlıyan ince, beyaz dört minare, Ledı F akland, dort cısım granıt ID sarrafı, Wardı kavafı, meydan bU1bUltl P. - (Cilceye) al ojlum fU kunqu.. vitaminden pek çok vana da çocuklama 
mabetlerdeki büyük mumlan andı- direk hakkında §U izahati verdi: BİTLER Küçük İsmail delll miyim? H. - (Cüceye) gel bana bakayım ... elitleri habn için bile onu yemeie ram 
nyor, manzaranın güzelliğini bir kat - Bu direklerden ilcisi bir hizan• Berşte~gadene gitti H. -Vay 1smaılciiim!.. Ver o kurtqu bana.. olamıyacaklannı kolayca tahmin eder-
daha arttıran bir azametle taşlardan kilisesinden buraya getirilmiştir... Berlin, 7 (Ö.R) - Şansölye Bitler P. - Hamdicliim- P. -Sen de para mı veriyorsun? ainiz.. Yemitler arasında da bu vitamin 
ve mermerlerden mÜtC§Ckkil bu Ve bu kilise timdi mevcut değildir... bugün Berlinden Ber§tesg~~ Y~ (Sanlıp öpti§Urler. KUçUk İsmail, H. - (Cücenin elinden kurU§U ala- cihetinden en zengin portakal olduğun-
muhteşem ehramın Üstünde gökle- I ikametgahına hareket etmiştir. Şansöl- Hamdiyi öptilkten sonra alzına bir 18Y rak) Hayır_ Ne olur ne olmaz.. 'Ozerim- dan çocuklara çokça portakal suyu içir-
re ulaşmış bir vaziyette görÜnüyor- •• BJrMEDİ •• 1 yelik dairesinin başlıca memurlan kcn- kaÇIDll gibi yUzilnU bunqturur) de para bulunsun.. (Cüceye) : Haydi, mİf. 
du... disini takip etmektedirler. P. - Aman Hamdiciğim. Gençlikteki sen pmdi doiruca eve git.. (Cüce gider). Akıllı di§Çinlıa, elitlerin aailığı için ter-

Ledi Falldanda benim gibi dur- .. tadın tuzun blmamıı .• Aizım bir tuhaf P. - Ey_ Anlat balra]ım derdinL tip ettiği yemek liateai ıöyledir: 
muf, tıpkı benim gibi aeuiz, Adeta • • • • oldu.. H. - Sorma İsmailciiim- Pederin ve- Günde 220 gram portakal euyu. dit 
dindarane denecek bir huşu içinde Akdenizin ıncısı R - Benim de öyle oldu İsmaUcllfm fatmdan aonra paralar da suyunu çekin- etlerinde hıuıtalık var• 300 aram. Süt 

bu eşsiz tabloyu seyrediyordu... ç Pi A •ı d P. - Yanındaki velet kim? ce biltnn bütün aefll kaldım.. Hangi işi 220 den 1000 grama kadar, tereyağı 40 
Birden şiddetle elimi sıktı: eşme aı arın a H. - Bizim mahdum ldSlenlz.. tüttumsa aksi gitti. N'ıbayet babamın tan 60 grama kadar, yumurta birden iki-

- Şimdi söyleyiniz bakalım?... P. - Demek çoluk çocuk aahlbl de dostlanndan bir bey benim yetim kaldı- ye kadar. Bunların üçü de O vitamini 
Nasıl benim lstanbulum, bir paytaht : ............................................................................ , oldun.. Maşaallah mahdum bey bO.yU- ğımı haber almıf, beni aldı, 'Oaküdarda bulmak için. Gündo bir salatanın yanu. 
tavn simasını haiz değil midir?.. : Otelı• : mliş .. Tuh .. Tuh .. Tıpkı da sen.. Hani evine götilrdil.. hiç olmazsa dörtte biri. bu da her çocu-
Ve aynı zamanda binbir gece masal- : Rası·mpalas : hınh demiş burnundan dilşmtış .. Kanı Artık onun yanında yaşıyordum.. Bu ğa büyümeai için lüzumlu olan A vjtami-
lannı habrlatmıyor mu?.. 5 5 da pek sıcak.. beyin balığa merakı vardı.. Geceleri nini bulmak iç.in.. Fakat çocuğun güzel 

Bu··yu-k bı"r meydandan ~erek : ' : H. - Öyledir .. Nezle olmuştum .. Bir sandalla lufere çıkardı. Bir akşam beni vücutlu olması ı"çin et yemeai de lüzum-e.-~ : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• i 
camiye doğru ilerledik caminin bitişi- 939 tarı'hı•nden aksırınca burnumdan semavere düştü .• de sandala aldı .. Kız kulesi açıklarına lu, ondan da günde 100 den 22S grama 
ğinde, meriğ şekilde bir bahçe bulu- 20 Haziran Kaynar su içinden maşa ile tutup çıkar- çıktık.. kadar ... Yemek sebzesiz olmaz. Ondan 
nuyordu ... Bahçenin etrafı alçak bir dık .. HAJA 0 sıcakJıiı mnbafa:za ediyor. da günde 3SO, 4SO gram .. Tatlıaı da 
dıvarla çevrilmi§tİ... Ve dıvann üs- itibaren açılacaktır VP. - Hay küllıani hay .. HAlA şakacı- (1) Ekser zamanlar oyana olmadığı ayn. ... 
tünde bir yer açılmı§, bir çok pen- lıgı bırakmam~n .. Hep o evde mi otu- vakit komik Hasan efendi Hamdi ile kil- Amerikada ve Avrupanın bazı mem-
çercler görünüyordu... ruyorsunuz? çük İsmailin, bu eski üstatJannın oyun- leketlerinde yemi§lerin mevsimlerinde 

~ leıin hepsini dışarı çıkarmıılar. Halife beo bin altın mir;; bıraktı. Bu parayı ara- vam etmiıti, gemiye bir zarar "vermedi, suyunu çıkararak saklamak adet oldu-

E H R A Z A D Harunu Retit veziri Cafere Üç dilenciyi mızda bölil§tük.. Kız brdetlerimin ikisi- fak.at yolundan f&ID'lb. Kaptan gemiyi ğundanberi oralarda portakal suyu her 
alarak saraya getirmesini tenbih etmİf. de evlendiler. Ve kocalariyle beraber ti- yürütüyordu. fakat nereye gittiğini bil- mevsimde bulunur. Birde portakalm ken-

Büvük HALK 
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Hikayeleri 
Halife bu kadınların kim oldulrlaruıJ, caret etmek Uzere Bağdattan aynlarak miyordu. On gfin kadar dalgalann üze- diel haylice devam edene de, bulam ... 

ve o gece ne den böyle hareket ettik.le- uzak memleketlere gittiler, beni burada rinden kayıp ilerledikten sonra, nihayet dığmız zamanlarda C vitamini yüzündeo 
rini anlamak. için o kadar merak etmit ki. yalnız bıraktılar dört beı sene sonra ya- uzakta kıyıda koca bir tehir göründO. taea çeltmeğe lüzum yoktur. Bqlta ye

o gece gözüne uyku girmemif. Sabah er- pa yalnız ve dilenci kıyafetinde döndü- cKaptana burası nereeih diye sorduk. miılerde de ondan bulabilireiniz. Yüz 
kenden veziri Caferi çaiırtarak gidip ler. Çünkü kocalan ticaret edemiyerek O da bu denizlere ilk defa olarak geldi- gram yemiıte, C vitamininin maddesi O" 

Yalnız kandillerde yağ anber ile misk tirmişti. Ben kubbenin üzerinden onlara hemen Bağdatlı üç hanımı saraya getir- ellerinde avuçlarında ne varsa bitirip ğini onun için bu ıehrin neresi olduğunu lan asitaskorlilı::ten miligram hesabiyle: 
yakıyorlardı. Bu odadaki güzel kokuda 1 geldiğimi haber verdim. cÇünkü diyor- mesini emret.mit vezir Cafer gİtmİf, ge- mahvetmiııler. Ben ikisinide evime kabul bilmediğini, lakin görilnüıe göre ııehir Portakalın kabuğunda 200, içinde 14S 
işte bu yanan anber ile misktrn geliyor-1 lardı ki baıına geleceklerden biz seni ceyi beraber geçirdikleri Bağdatlı ha- ettim. Onlara yedirdim, içirdim, fazla götürebileceğini ewamm atamaua.lr. bi- limonda 50, euyunda 6S, çilekte daha 
d1L Odanın ortuında bir kara at bağlı haberdar ettik, sen bile bile inat ettin nımlann üçünü de alıp getirmif- Ve on- olarak elimdeki paranın bir kısmını da le, hiç olmazsa oradan au ve erzak alı- çok 8 7, kirazda 16, ıeftalide ancak S. 
duruyordu. Kara atın önündeki yemlik gid•'Sp bir gözünü çÜtartbn.> }ara eşimdi siz halüe Harun Reşidin verdim. Böylelikle bir sene beraber ya- nup yola devam edileceğini aıılattı. Biz Dut, arkasından kıı gelmese çocuklal'lll 
billordan ve bu billor yemlik içinde gül, ~e~ de kub~eden in~: ~uru traı I huzuruna çıkacaksınız. O ne sorana doğ- ıadık. Lakin bir sene sonra kardeıleriın kaptanla görütürken gemide limana gir-- belini kütüğüne benzeteceğini eöylermİI 
lile ve karanfil çiçekleri vardı. Bu güzel ettuaım ve gunlerce yurudükten sonra ru cevap veriniz.> yine evlenmeğe kalkıııttlar. Ve sözlerimi mi§ bulunuyordu. Kaptan bir kayığa bf- ama, bu onun beyazında ancak 280 ölçü 
ab görünce üzerine binmek istedim. Hay- halife Harun Reşide hikAyemi ._ıatmak Oç dilencide üç Bağdatlı hanım ile bir- dinlemiyerek yine evlendiler. Beni hıra- nerek bir kaç gemici ile karaya çıktı. Bir A vitamini vardır. Ahu dudunun o gil-
vam geminden tutarak dı§&rı çıkardım. için bağdada geldim. lilde Harun Re§idin huzunma getiril- kıp kocalarının yanlanna gittiler. Fak.at saat sonra yine gemiye döndü. Kaptanın zel yemif elinize geçene, bakınız onda 
Ve üstüne bindim. Fak.at at yerinden BACDA TU OÇ HANIMIN HIKA.- mi§ Harun Reşid, tahtının üzerinde otu- bir iki eene sonra kocalan tarafından ku- gözleri ııaıkınlıktan fal tap gibi açı]mıo- limon derecesinde C vitamini bulursunuz. 
kımıldamıyordu. Mahmuzlanmı iki böğ- YESININ DEVAMI ruyormUf. Hanımların en büyüğü ba1ife- vularak yine çırılçıplak olarak bana dön- b. Gemidekilere ckızınca Allahın kul- Kavunda 20, karpuzda ancak 7. Elrna 
rüne çarptım. Yine oynamadı Ben de ar- den müsaade alarak hikayesini §Öylece düler. Ben yine onlan kabul ettiın, ve larına ne yapabileceğini görmek istiyor- ile armut taze üzüm C vitamini cihetindeP 
kuına bir kamçı indirdim. Hemen at iki Oçüncü dilencide hikayesini bitirince, anlatmağa bqlamış. elimden geldiği kadar ikram ve izaz et- sanız ,ehire gidiniz de bir seyrediniz.> pek yayadır, ancak 4 miligram, kuru-' 
siyah kanat açtı. ve havaya yijkeddi. hanımlar halifeye dönerek ondan da ı BAGDA TLl HANIMLARIN tim. En k.öçükleri olduğum halde artık diye bağırıyordu. Kaptanı bu kadar kor- eunda o da kaybolur. Zaten vitaminler 
O kadar yükseklere uçtu ki sırtından aşa- hayabnı anlatmasını iatenı.İ§ler. Bu sıra- HJK.l YF.SI o günden sonra benim sözlerimi dinliye- kutan bu ıeyi sörmek için meralwnızdan meydana çıkbğından beri üzümün pabu-
ğt bakınca, hiç bir feY göremiyordum. da vezir Cafer ileri atılm11 onlann hayat- ceklerini vaad ettiler. kayıklara atlayup tehire eittik. Bir de ne cu dama atıldı. Ekti erik bile vitamin~ 
At beni bir sarayın kubbesine indirdi. lannda anlatılmağa liyik olacalt kadar - Ey padişahım benim başıma gelen- Böylelikle bir sene geçti. Nihayet üç görelim, tehirin bütün ahalisi kapkara taı üzümden daha lcıymetlidir. C vitamiol-
Koynığunu yana aallıyara~ ucunu o ita- meraklı ıeylcr olmadığını bu sebeple din- ler belki dünyada bqkaaının baoına gel- kız kardq bir gemiyi e,ya ile doldurup kesilmemiı mi) Herkes durduğu yerde, ninden 2500 ölçüye kadar verdiğindell 
dar kuvvetle yüzüme çarptı ki. gözüm liyenlerin ba2larını ağntmak istemedik- memiştir. Ben bunları size anlatınam, qın memleketlere götürerek eatmaia ve iııl gücil baoında tq olup kalmı§b. çocukların sağlam olmasına yarar. 
çıkh. Acaba neredeyim? Bu kubbe hangi lerini ilesi eünnüı. Kadmlarda bunlan siz de ııaııar kalırsınız. Yanımda gindü- karar ..-erdik.. Gemiyi kiraladık, anbarla- Şehirdeki qyaya. dtikk&ndaki kwnatlara, Frenk üzümü müstesna, onda SO milil-
1&rayın kubbesi dir? diye merak ettim. hikayelerini anlatmaktan affetmitler. Bu- i\inüz ıu iki kara k~pek beııim üvey nnı etJa ile doldurduk. Oç lr.Jz ltardet de sarrafların önilndekl albnlara hiç kimse ram C Titamini vardır, hele içki yapnıai

oklu~ 
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Bi&iklete binenin 
faydalı tarafları Marina meydanda yok Ycızan: ECZACI~EMAL K.AKTAŞ ''Kabe,, nin Tarihi -*-Biıiklet büyük bir intizam ile, adale-

Onu her taraf ta aradıkları halde buloma· 
mışlardı .. Hatta odasında bile yatmamıştı 

Sebastiyano, sabahın olmasıru, ortalı- - Bana Marinayı çağır .. 

Dikkat ediyor musunuz, son zaman
larda gazete sütunlarında uyuşturucu 

maddeler kaçakçılığı, zabıtanın gizli ero
in fabrikası buluşu gibi vak'alar azalmış 
bulunmaktadır. Hükümetin ciddi ted-pn ağarmasıru, cariyelerin uykuların- Emrini verdi .. Kız, bir yarını reverans 

b akı •ı tı birleri insanlığa musallat olan bu zehir-lan kalkmasıru beklemek için odasında, yaparak işini ır p 11•aK aş .. 
d · · b sız1ık !erle kuvvetli bir mücadelededir. ;on kalan iki şarap şişesini de temizle- Sebastiyano onun av elini sa ır -

likten sonra yatağına uzandı.. la bekledi .. 
Kendi kendine : Cariye nihayet on dakika sonra dön-

Yer yüzünün 
Adem tarafından 

ilk binası Mekkede 
yapılan "Beytullah,, dır 

Din tarihleri, Ibrnhimin Tanrı tarafın
dan gönderilen ak koçu dağın üzerinde 
kurban ettikten sonra ciğerini pişirip 

oğlu ile beraber yediğini yazarlar. 

** 

Blr tarih efsanesi de şöyle demekte
dir: 

lerin hepsini harekete a:eçirerck vücudu .. 
muzun bütün aksamının çalt,masına, iı .. 
!emesine hizmet eder. Ifrata varmamak 
p.rtiylc, bisiklet yalnız ekonomik bir na· 
kil vasıtası değil, aynı zamanda ve bil· 
hassa kadınlar için, en mükemmel ve en 
llhhl bir ıpordur. 

Nasıl öğrenmeli? 

Beşeriyete sataşan, onların sinirlerine 
sahte zevkler yaratarak ömürlerini azal
tan, ne•illerini, akli ve fikri kudreıleri-- Ey Sebastiyano .. Diyordu .. Kim bi- dü : 

tir ... Belki de artık temelli bu saraydan _ Marına meydanda yok .. Dedi .. Her ni bozan bu zehirlerin başında tütün ve 
ayrılıyorsun .. r ·lki de bu yatakları bir tarafı aradım.. Arkadaşlara sordum ... kahve kadar eski olan afyondur. Haşhaş 
daha yatmamak üzere terkediyorsun ve Dilnden beri kimse görmemi§.. çok eskiden bilinir bir nebat idi, diye-
kim bilir yine belki de az zaman sonra _ Odasında da yok mu? bilirim ki insanlık tarihi ile afyon elele 

Ibrahim peygamberin hayatında yer 
alan diğer mühim tarihi vaka da onun 
oğlu Ismail ile birlikte Klbeyi bina ey
lemesidir. 

cTanrı Ademin töbesini kabul ettik
ten ve cennet taşlarından Hacerülesvedi 
gönderdikten sonra ona cennet yemişle
rinden otuz çeşid yemiş ağacı ve bir de 
Mersin ağacı gönderdi. Adem o zaman 
Hindistanda idi. Bu ağa~ları dikerek 
çoğalttı. Mu<a peygamberin 5.sası bu 
Mersin ağacının budağından idi. Otuz 
türlü yemişin onu kabuklu ve içi yenir 
yemişti. Ceviz, Badem, Fındık, Fıstık, 

Kestane, Nar gibi. .. Onu kabuksuz ve 
içindeki çekirdeği yenmez cinstendi. 
Zerdali, erik, hurma, iğde, zeytin, kiraz, 
vişne gibi.. Onu kabuksuz ve içindeki 
çekirdeği yenir cinstendi. Üziln1, incir, 
dut, hıyar gibi.. 

Bisi.klete binmek güç gibi görünür. Fa
kat sabırlı bir ahbap veya akrabanız size 
bunu kolayca öğretebilir. Tenha bir cad
de hilhaaaa münasiptir. iki veya üç ders
ten sonra, başkasının yardımına jhtiyaç 

kalmadan kendlniz de ilerliyebilirsioiz. 
Yalnız, bu devreyi geçirirken kalabalıkta 
dolaşmamıya itina edi.niz ve en ufak güç

lüğü görünce bbikletten ininiz. Bu ha.ait 
ihtiyat tedbiri, bazan vahim olabilecek 
kazaları önlemek için bilhaHa li.zımdır. 

tekrar buraya geleceksin .. Ne de olsa.. - Hayır .. Yatağı hiç bozulmamış .. Ol- kol kola meydana çıkmıştır .. Afyonun 
Artık ömrünün salasını sürdün .. Acısı- duğu gibi duruyor.. cevheri olan morfinin bulunuşu çok es-
nı tatlısını çıkardın .. Bundan böyle ister - Peki .. İfine bak sen.. ki değildir. Kokaine gelince, on doku-
yatağında, ister Marmaranın dibinde ve Sebastiyano, endişesini belli etme- zuncu asrın son senelerinde Ameriknda 

Kabenin bulunduğu Mekke, Ismailin 
olduğu yerdi .. Ve burada daha Adem 
baba zamanında Tanrının evi, (Beytül
mamur) vardı. Bu hususta din tarihleri 
şöyle kaydederler. 

ister kazıklanarak olsun.. Ölecek olur- mek için cariyenin çalıştığı salondan (Koka) ağaçlannın yapraklarında bu-
san gam yemezsin.. çıktı.. lunmuştur. Bugünkü gibi aklımda, bun-
Kocalmış arslan gibi neticeye bu su- Marina nereye gidebilirdi? dan otuz üç sene evvel eczacı mcktebin-

retle ve tevekkül ile buyun eğerek uy- Yoksa o da tehlikeyi sezmiş ve sıvış- de kokaini yeni çıkmış bir ilaç diye oku· 
kuya vardi.. mış ınıydi? muştuk. İns-ınlarda hissi iptal edişinin 

Gözlerini açtığı zaman odanın içine Bunu düşüne düşüne imparatorun çok kuvvetli tezahüratı dolayısiyle sev-
bol gUndUz ışığı dolmuştu. odasına gitti. gili padişahımız efendimiz hazretleri ta-

Hemen sıçrıyarak fırladi : Oda .. Yatağın bozulmuş ve henüz dü- rafından istimalden menedilmiş bulun-
- Eyvah. .. Dedi, geç kalmışım.. zelıneıniş hali ile olduğu gibi duruyor- maktadır kaydını ball hatırlamaktayun. 
Sanki hiç bir :ıeY olmamı§ gibi üstünil du.. Abdülhamit kokainden çok korkmuş, 

baflnı düzelttikten aonra odasından çık- Bir saJoıı kadar geni§ olan bu odanın son zamanlarda kendisini bunun uyuş
tı .• Sarayın içinde, imparatorluk daire- ortalama vaziyetinde ve duvann içine ~~up öldürecekler ~habiyle vehim 
sinde, her zaman yaptığı ~de te~inl oyulmUf halde olan yatağın iki tarafın- ıçinde yaşamı.ştı. Kokain zaman ile ta-
yaptı.. dan lı:alın ve ipek perdeler sarkıyordu. babette çok mühim bir mevki tutınuş-
İmparatoriçenin ölüsünün bulunduğu Yatağın yanında ve yine duvara rap- tur. Mustarip bir insanın ağnlannı du-

odaya uğradi.. tedilrniş küçük bir gonk ve bu gonkun yurmamanın ne olduğunu bir kene dü· 
Hiç bir şey değişmemişti.. altında da bir ipek kordonun ucunda şünelim. Kokaini keyif için kullanmak 
Her şey ... Her gUnkü gibi idı.. sarkan bir tokmak vardı. Bu tokmakla ve buna iptila duymak çok korkunç bir 
Cariyeler sabah vazifelerini bermutat imparator sabahleyin uyanır uyanmaz 'l"Ydir. Uyuşturucu maddelerden eroin 

ifaya koyulmuşlar, etrafı temizliyorlar, gonka vurur ve uyandığını haber verir- morlin mürekkebatındandır. Bu men
>Üpürüyorlardı.. di .. Odada müteaddit sedir ve koltuklar hus ilaç ta kokain kadar korkunç, onun 

Sebastiyano, kendi resmt odasına, mu- ve ortada büyük bir masa vardi. kadar melundur. Bazı nebatatın özıi 
hafızlık makanuna gitti. Kapının önün- Duvarlarda büyük endam aynaları, olan ve kimyada alkolvid, glikozit sıfatı-
de bir muhafız vardı.. büyük boy ve kıymetli tablolar İsarun m teşkil eden maddelerin bir kaçı in-

• 
Bu muhaflZ sarayın eski muhafızla- çarmıha gerildiğini gösteren bir resim, •anlar üzerinde sahte bir keyif ve tirya-

nndan ve tanımadığı bir adamdı .. Fakat bir Meryem ana tasviri ve bir de, yine kilik hissi yaratmaktadır. Tütünün ni
kendisini selamladiğını görünce müste- üzerinde Mesihin kabartma resmi bulu- kotini ile kahvenin kafeini, çayın teini 
rih olarak odasına girdi.. nan büyükçe ve altın bir salip vardı. ehvenşer olarak başta gösterilmek üzere 

İçerisi.. Biraz evvel bırakıp gittiği gi- BİTMEDİ morfin, kokain, eroin bu zehirlerden bir 
bl idi.' •• - •• k 1 k açı o ara işaret etmek mümkündür. 

Nöbetçiye : A 1 Uyuşturucu ve iptilll uyandırıcı mad-
- Kimse geldi mi? .. Gece saraya gi- n aşma y 1 im l a - delerin mel un ve sahte zevklerinden bil-

ren ve çıkan oldu muT bassa gençlerin ~k çekinmelorinl tav-

Diye aordu.. Nöbetçi.: lamak için siye ederim. 

- Kimse gelen olmadi .. , Dedi.. Fakat - BAŞTARAFI 1 İNCl SAHİFEDE -
çıkanlar oldu .. Polonya ya Sebastiyano, herifin bu son sözleri ile cağını ve Kızılordunun Polonya toprak
ne demek istediğini anlamış, fakat 0..- lanna gırm· esine ihtiyaç kalmıyacağıru 
telemAml..+l ----tr·---
Oda~ d söylemiştir. 

urmadi .. 50 milyon Sterlin Asıl öirenmek istediği §<!Y başka idi.. TÜRKİYE VE SOVYETLEB 
Evveli Marinanın ne olduğunu anla- Londra, 3 (P. S.) - Deyli Telgraf ikraz edilecek mak ve sonra da imparator Leonun ya- gazetesi Sovyetlerle ıınlaşınanın teehhii
tak ~ gitmekti.. Daha sonra da ründen bahsederken görüşmeleri bir - BAŞ TARAFI 1 nci SAYFADA -
~. ~'.'" daha bu odaya.. İçinde hiik:iim çıkmazdan kurtarmak için iki vasıtadan 
surduğü bu resmt makama dönmiye- bahsediyor : Bunlardan birincisi Büyük B. Jozef Bek, Berlinden dönmüş olan 
~~· Sarayın arka kapısından ötekiler Britanya ve Sovyet Rusyanın ayni de- Berlin sefiri B. Llpskiyi kabul etmiştir. 
gıbı çıkacaktı.. recede itimadına mazhar olan Türkiye- V81JOva, 7 (A.A) - Polonya matbua-** nin ara bulmasıru dostane bir şekilde tının bildirdiğine göre 30 nazi Danzigde 

SebastiyanQ, imparatorluk dairesinde rica etmekten ibarettir. Diğeri de Rus- bir Polonyalının evine taarruz ederek 
temiz~ işleri ile meşgul olan cariyeler- ya ile şahsi temaslar teminidir. bir hangarı tahrip ve eve cebren girme
den bınne yaklaştı.. (Deyli Ekspres) ve (Deyli Meyi) ğe teşebbüs etmişlerdir. Polonyalı polise 

Her nevi 
Resim ve Afiş 

Müracaat : YENİ Asın idaresi.. 

1 

Lord Halifaksın müzakereleri intaç va- milracaat etıniş ise de halkın toplanma
zifesini bizzat deruhte ederek Fransız sına sebebiyet verdiği için tevkif edil
hariciye nazırı B. Bonne ile birlikte rniştir. 
Moskovaya gitmelerini tavsiye ediyor- Diğer cihetten Polonya matbuatı Saint 
!ar. Bu gazetelere göre, .Moskova Lord Stanislas kilisesi camlarının meçhul şa
Halifaksı Çemberlaynden daha iyi karşı- lııslar tarafından kırıldığını haver ver-
lıyacaktır.. mektedir. 

-·--·· 

Kabenin kudııiyeti oldur ki burada 
evvela Tanrı Ademi halk için onu bal
çıktan yaptıktan sonra burada kırk yıl 
güneş altında bırakmıştı ve yer yüzün
deki bütün mah!Okata Ademe secde et
melerini emretmişti. Bütün mahlOkat, 
Tanrının bu serine ve onun adına sec-
de ettiler. Bu sebeple müminlerin Tan
rıya ibadet ederken secde istikametleri 
Mekke ve Kabe·!'r. 

Tanrı, Adem ve Havvayı halketlikten 
sonra onları cennete atmıştı. MalQm ta
rih rivayetine gör<! Adem ile Havva 
cennetten şeytanın iğva ve ifsadı ile çı
karıldılar ve Tanrı onları yer yüzüne, 
hirhlrinden uzak yerlere indirdi... Bir 
hayll zaman yekdiğerinden ayrı yaşadı
lar. Adem Allaha çok yalvardı, güna -
hının affı için çok niyazda bulundu ve 
nihayet: 

- Tanrım, dedi, madam ki c'nnetıen 
ve huzurundan ırak ettin, bari yer yü
zünde bana senin adına yilz sürebilece
j;'İın bir yer göster ki onunla teselli bu
layım .... 

Tanrı, Ademin bu duasını kabul etli. 
(Kızıl Yakuttan bir bina hal!<edip ye

re indirdi. Ol binanın adı •Beytıilına -
mun idi. Bulunduğu yer cihanın orta
sında idi, ki şimdi KAbenin bulunduğu 
yerdir. Cennetten cHaccrülesved> i de 
o binaya eönderdi. 1-IacerUtesved beyaz 
bir taştı. Ay gibi nur verirdi. cBeytUl
mamur> da kızıl yakuttan olduğundan 
gilneş gibi şOle saçardı. 

Böylece ve ay ile güneş yere i~ıniş gi
bi oldu. Cebrail Ademe geldi ve dedi ki: 

- Tanrı buyurdu ki bu ev benim 
evimdir. Burasını tavaf edeceksin ta ki 
gönlün rahat ve şad ola ... 

Ve Cebrail, Ademe tavaf şartlarını 

bildirdi. Arefat dağına çıkmasını söyle
di. 

Adem baba, bu emirlere itaatle Bey
tullahı tavaf ettikten sonra Arefata çık
tı. 

Diğer taraftan cennetten çıkarıldık
tan sonra Cidde tarafına düşmüş olan 
Havva da hem Ademden ayrılmış hem 
de Tanrının gadabına uğramış olmanın 
tesiri içinde ne tarafa gittiğini bilmeden 
yola çıkmıştı. Böylece o da" gide gide 
Arefata geldi ve burada Adem ile birleş
ti. Ikisi de Tanrıya şükürler ettiler. Tek
rar Beytülmamure gelerek tava( eyle
dikten sonra Adem, Havvayı da yannıa 
alarak Hindistan taraflarına, buraya gel
diği yere, Sercndibe döndil. Senede bir 
defa ve yayan olarak Serendipten kal
kar, KAbeye, tavaf etmeğe gelirdi.> 

Adem bunları Hindistanda yetiştirdi 
ve bu yemi:jler dünyaya oradan yayıl
dılar. Bundan sonra Tanrı Ademe Ceb
raili gönderdi. Cebrail Ademe Mekkeyi 
gösterdi ve burada bir bina yapmasını 
söyledi. Adem işte bu suretle KAbeyl 
bina eyledi. 

Beraberinde getirdiği Haceriilesvedi 
de binanın harcı arasına koydu. O, ay 

Sele üaerinde nuol darmalı? 
Sele ufki vaziyette olmalıdır. Biaildet 

üzerinde alınacak en iyi vaziyet ıudur: 
Vücudunuz selenin ortasında iken baca· 

ğınızı uzabnca ökçenizi pcdahn üzerine 
koyabilmeliıiniz. Pedalları iyi çevirerek 
adalelerin iyi çalıtnuwnı temin etmek 
için fU noktayı unutmamalıdır: Pedallar 
ayak parmaklariyle veya ayaiın ortuiı'· 
le değil, tabanın ön kumiyle çevrilmek 
llzımdır. 

Gidon- ...aiyeti gibi parlardı. Ta ki kAflrler el sürdUler Ci 
ve karardı ... > ·don düz olmalı n elleriniz puanye• 

Vakta ki Nuh zamanında tufan oldu, ler üzerine normal olarak yerletip daya• 
Tann yer yüzilnil kaplıyan tufan sula- nacak kadar yiihelı: bulunmalıdl\'. Kollar, 
rından kendi cBeyl> ini korumak için dirsekler hafif bükUlmiif olarak, gevşek 
Beytülmamuru gök yüzüne çekli. On- bırakdmalıdır k~ her hanııi bir anzalt 
dan sonra da KAbeyi tekrar bina için yolda ae.raıntılan giderecek tekilde yay
Ibrahime emir verdi.. lanabilıinler. Vücudun ağırlığı, bir taraf-

Yer yüzilnde yapılan ilk yapı, ilk bina tan gidon, ıele ve pedallar tarafından ta· 
Ademin Mekkede inşa eylediği bu Tanrı malda beraber, diğer taraftan da ön ve 
evi idi. .. arka tekerlekler arasında takıim edd-

··BİTMEDİ·· 

B. Erkanıharbi-
yelerın temasları 

--tr-
- BAŞTABAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

lıp yapılmadığuıı veya mütasavver olup 
olmadiğını sormuşlardır. Başvekil şu ce
va bı vermiştir : 

- Normal şekilde erkAnıharbiyeler 

arasında temas ataşemiliterler vasıtasiy .. 
le muhafaza edilmektedir. Bu usul son 
aylarda genişletilmiştir. Diğer vaziyet
lerde de bu suretle hareket tasavvurun
da>'IZ· Bununla beraber bu hususta tnf
>illlt vermek umumi menfaatlere uygun 
değildir. 

melidir. 

lnaan kanburt.,ır mı? 
Biaildetin üzerinde dim dik durusanız 

muvazenenizi tehlikeye ıokar, yorulur, 

rüzgira mukavemet aahaaı arzeden ya 

bUtün sarsıntılardan müteessir olursu
nuz. Gövdenin hafifçe ileriye götürUI • 
mesiyle elde edilen hafif e~ vaziyet 
insanı - ötedenberi söylenilenlerlıı hllA
fına olarak - kanburlaştırmaz, bllAIWı 
amudu fıkarinin U7.&nmasına yardım 
eder. 

y onılmaclan pedal çeYinnek. 
ileriye doğru ve ahenkli bir hareketle 

pedala basarak, bunun, aldığı hızla yu

kanya doğru gelmesine kati)"en mani 

olmayınız. Hızıntzı tedricf surette arttJ .. 
rıruz; gayet ya Vllf hareket ediniz ve iyf 
bir tempo elde edinciye kadar hlZlan1nıE. 
Kudreıinizden fazla cehd sarfetmeniz 
doğru değildir. Bilhassa antrenmanıız ol-FRANSIZ - INGiı,tz EBKANılIAR-

BİYELERİ duğunuz 
lur. 

znman, adaleleriniz çok yoru .. 

Paris, 1 (Ö.R) - Fransız ırazeteleri 
general Grunlenin Londra ziyareti mü
na.o;ebetiyle büylik erkllnıharbiyeler ara
•mdaki görüşmelerde umumi kuman
danlık meselesinin mevzuubahis olaca
ğını ve inırilterenin bir harp halinde 
müttefik ordular umum kun1andanhğı· 
nı bir Fran~11z gcn~ralino tevdie muva
fakat cdect"ğini yazıyorlar. Ayni razete
lere ıörc İngiltere müttefiklerine geniş 
mikyasta yardımda bulunmak için in
anra \'e mnlzeuıcce hazırlıklarını hara

retlendirmektedir. 

Kalp yorulur mu 7 
Saatlerce pedal çevirince kalbin yoru

lacağı akla gelebilir. Fakat bu yanlıştır, 
Çünkü vücudun bisiklet üzerindeki vaz.i .. 
yeti gayet iyi bir surette nefes alıp verme .. 
yi tenıin eder. Derin nefes alma sayesinde 
ciğerler fazla miktarda oksijen maacder 
ve bu sayede de kan, bütün vücutta daha. 
iyi. bir tekilde deveran ~tme:k imkinını 
bulmuş olur. 

Bisiklet zayıflatır mı? 
Markiz kağıda bakınca : girmiş bulunuyordu. --
- Aman yarabbi.. Dedi .. Çok müthiş Kral, yazdığı listeyi ona uzattı : 

şey .. Sir.. Sir .. Bir dakika bile kaybet- - Mösyö .. dedi, bu listede isimleri ya-

bin büyük kahramanı mareşal ha .. O te
miz .. Asil ve rııerd in<ıın da mı komplo
cular arasında? .. 

Iıısıın ya fazla yemek yediği için, ynhut 
da vücudunda her hangi bir aııza bulun .. 

duğu için iı:ıman1ar. Bisiklete binmek eu
retiyle yaptı~ımız adali cehit, tenbel ve 

otıl bir vücuda göre daha fazla •Dılirak> 
yapmamıza yol açar. Şu halde, bi•iklete 
binmek suretiyle zayınamanız muhtemel .. 
dir. Ancak.. Her bisiklet gezintisinden 
sonra yorulup acıktığınızı bahane ederek 
her zamankinden fazla yemt'k yememek 
prtiyle .. 

Büyük tarih ve macera 
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romanı 

mei;e gelmez .. Alçaklar .. Sizi zehirliye- zılı olan kimseler derhal ve bir saate 
ceklermiş ha.. kadar tevkif edilmiş, Baslil zındanına 

Kral bitkin bir halde : gönderilmiş olacaklardır. Orada onlar 
- Evet.. Zehir .. Diye mırıldandı. Be- işkencenin fevkalade şekline tAbi tutu

reket versin ki çabuk haber aldık .. Ce- lacal<lardır. Mesele mühimdir. 
nabı hak beni korudu.. Devlet •ırrıdır.. Verdiğim bu emrin 

- Şüphesiz bunu haber veren de yi- ifası sizin de hayatınıza bağlıdır. Haydi 
ne o melun komploculardan biri ola- hemen emrimi yerine getiriniz .. 

k:;0ı on dördüncü Luinin gönderdiği tu. Nazır Luvuva ile elbirlığı yaparak caktır. Ve vicdan azabı duyduğu, ayni Muhafız kumandan muavini elinde 
z um ve tazyilı: orduları onun aleyhin- dolaplarım çeviriyorlardi. Markiz Dö zamanda kendisini de meydana çıkar- liste huzurdnn çıktı. 
de baş gösteren cereyanı büsbütün kuv- Mentefon için en büyük endişe eski dost mak istemediği için hakikati böyle im- Markiz, o çıkar çıkmaz kurnaz bir cn-
vetlendiriyorlardı.. ve komplo ortaklarının kendisinden in· zasız bir mektupla bildirmiştir. Bu dişe ile : 

Bütün bun~ neticesi olarak Fran- tikam alacakları korkwu teşkil ediyor- komp!anun reisi bu k5ğıtta bildirildiği- - Hnşmetpcnah .• dedi, bu tezkerede 
sadan bir çok kımseler hicret etmeğe du. ne göre Ekziti isminde bir adamnuş. Şö- başka bir isim var ki, onu size okumak-
başladılar". Pek kısa bir zaman içinde Bunun için de onlan tamamen malı- valye dö Roharun da suç ortaklarından- tan çekindim .. 
Fransa .nüfusundan (500) bin kİfiyi vedecek bir çareye baş vurdu.. mış .. Kendisini Glazer adı altında gizli- Kralın kaşları çatıldı .. 
kay~tü. Hem de en ııanatkhlan olmak Bir gUn krala, blr Cezvit manastırının yor ve Bastil zındanı karşısında eczacı- - Neden mndam .. Dedi, böyle mese-
prüyle .• krallık . , günah çıkarma yerine bırakılmış ve bu 1ık yapıyormUf .. Diğerleri de Lösaj, Vi- !erde kim olursa olsun, bili istisna ga-

Koca "·'-·~de sadece dört bin maruıstırın pazarı tarafından gönderil· gürö, kız kardeşi ve .. Bir de La Vuazen zabıma maruz bulunacaktır. Buna emin 
protestan ~- Bunlar da korkula- miş diyerek bir kapalı zarf verdi. adında başka bir kadırunı~.. olunuz .. Söyleyiniz .. O mühim isim .. Ki-
rından ve zahiren tebdili mezhep etmif Kral bu zarfın içinden çıkan kAğıda Kral derhal masanın başına geçti.. Bu min ismi? .. 
olanlardı. göz gezdirir gezdirmez yerinden sıçradı. isimleri altalta sıralıyarak bir k~ğıda Markiz, çekingen bir tavır ile cevap 

Yer yer patlak veren din isyanlarım Marklı : yazdi.. verdi : 

boğan on dördüncü Lui gittikçe artan - Sir .. Dedi, bu kAğıdın muhteviya- Zile bastı.. - Bu isim sizin ve biltiin Fransanın 
aleyhindeki cereyan ile sarılıyordu. tında sizi bu derecede korkutacak bir İçeri giren muhafız zabitine : büyilk bir muhabbet ve saygı ile andığı 

Kraliçe esrarengiz bir şekilde vefat şey mi var? _ Bana derhal mö. yö Dö la Reyniyi bir isimdir .. 
etmişti. Sabık madam Skarron, yani Kral, boğuk ve kısılı: bir sesle : çağırın.. - Adı .. Adını söyleyin .. 
Markiz Dö Montefon, gizli bir kilise ni- - Alın .. Siz de okuyun.. ı Emrini \'erdi. :._ Mareşal Dük Dö Lilksemburg .. 

erek kQıdı Markize uzattı. bd claklka sonra Dö La Reynl huzura - Mare§Bl mı? .• Son yaptıitunız ıı.r-

Kral, bu hayret nidasını savurduğu 

'Irada kağıdın arka tarafına göz gezdi
ren Markiz ondan daha baskın bir hay
ret çığlığı kopardı : 

- Hayır .. Hayır.. Bu inarulınıyacak 
bir şey .. Adeta gözlerime inanamıyo

rum ... 
Diye bağırdi .• 
Kral, Marlcizin üıerİnf' ve 8.dcti. hü-

cum eder gibi atıldı: 
- Söyle .• Söyle .• Dedi.. 1-lepıini.. Her 

şeyi bilmek istiyorum ..• 

Satları dimdik olmuı bır halde Mar
kizin elinden kaiiıdı kaptı. Ve tunları 
okudu: 

c Madam dö Monteapan, Lavuazau 
ile çifte bir ıuikaad için mutabık kalmıt· 
tır. Birincisi zehirli eldivenler vuıtaıile 
Madmazel dö Fontanjı öldürmek .. Ma
dam Monteıpan bu cinayeti itledikten 
ıonra ve ayni vasıta ile Madmazel Öyyc
yl de öldilrmüıtür. Ayrıca kralın muhab
betini kendi üzerine çekmek için eıki de
virlerin büyücülüklerine de bat vurmuo
tur.:. 

On dördilncU Lui. bu ağır ithamları ta
tıyan kağıt parça11nı avuçlan :çinde bu
ruıturdu. 

•• Bl'l'MEDI •• 

Günde kaç kilometre yapmalı 7 
Bir t"gezinti, ıürati olan aaa.tte vau.ti 

15 /20 kilometre ile, ufaktan baılamak 
tartiyle gündelik gezintileri 1 00 kilomet• 
reye kadar çıkarabilirsiniz. Fakat bunun 
için antrenman lllımdır. Ayraca. yolda 
inişler, yokuşlar olduiunu ve arızalar 

bulunabileceğini de nazar dikkate alma
luınız. En iyisi baolangıçta ilk gün 1 O, 
ikinci gün 20 kilometre yapmak suretiy
le, her gün alacağınız mesafeyi y&V8.f ya .. 
vao arttırmaktır. 

Polonyada dağıtılan 
Alman teşekkülleri 
Varşova, 7 (A.A) - Plonyadakl bir 

çok Alman teşekküllerinin şubt-leri Pos
nan valisi tarafından dağıtılmıştır. Bun. 
lar Almanların 12 cemiyeti ile Alman 
çiftçileri birliğinin 5 şube•i ve genç Al
man partisinin 12 şubesidir, 
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8 Haziran Perpmbe 9JL 

Harpte kadının 
rolü .n.e olacak? 

Son ekonomi haftası içinde şehrimiz 
ticaret ve sanayi borsasında alınıp sa-
1ılmış olan ticaret eşyasının cins ve 
miktarlariyle hafta içindeki asgari ve 
azami fiatleri borsanın her glin neşrey
lediği satış bültenlerinden icmalen aşa
ğıda gösteriyoruz: 

Bu suretle 1938 çekirdeksizlerinin sa
tışa çıkarıldığı tarihten i§bu neşriyatı -
mız tarihine kadarki satış mecmuu 
61460 tona baliğ olmuş bulunduğu an-
1.a§ılmaktadır. 

Yeni mahs~llerin pir asa- Alman ve Italyan ordu
ya gelmesı heklenıyor • Iarını kim idare edecek 

Müstakbel harpte erkek 
onun iş gördüğü her 

Kadın, 
kadar, 

sahada müfit 

Cinsi mik. kabı Az Çok 
Buğday 5810 Çuval 4. 75 6.00 
Pamuk balya 165 35.00 52.50 
P. Çekir. ton 4 4.25 4.25 
Yapağı kilo 13976 53.50 54.00 
Balmumu kilo 71 77.00 77.00 
ç. üzüm çuval 2278 11.50 18.00 

Jşbu e§yarun hafta zarfında nevi üze
rinden satış miktarı ve fiatleriyle hafta 
lık piyasa vaziyetleri hakkında alAka
&rlarından edindiğimiz malt1matı muh
tasaran R§Bğıda arzeıyliyoruz: 

BUODAY: 

Son hafta içinde borsada nevi itibari
Je buğday sati§ları fU §ekilde eereyan 
rtmi§tir: 
Nevi miktarı 

;"rumupk 508 
&rt mallar 4155 
Jlah}Qt mallar M7 
Yek<hı 5810 

Az Çok 
5.75 5.8125 
4.625 8.00 
8.00 1.00 

B11ğday piyasasında IOJl hafta içinde 
o1dukça hararet görtilm~ ve muamele 
..uktarı geçen haftaki yekUnu tecavüz 
etmiştir. Son hafta içinde satılan sert 
lıuğday lar meyanında vadeli olarak 
1,625-5,5 kunıf arasında fiatlerle 1121 
fUVal mal satılml§tır. 

Orta Anadoluda havaların pek te mU
aait gitmediği hakkında deveran eden 
pyialar kar§ısında buğday alıcılan hu
aasiyetle hareketi muvafık buldukların
~ muamelelerde hararet ve fiatlerde 
terakki meyilleri görülmkte bulundu
lu söylenmektedir. 

PAMUK: 

Hafta satl§ları nevi itibariyle şu şe

kilde olmuştur: 
Nevi miktar 
Akala birinci 54 

> ikinci 14 
> Adi 4 

Yerli birinci 74 
> ikinci 19 
Yekdn 165 

Az 
49.00 
47.00 
35.00 
43.00 
38.00 

Çok 
52,50 
47.00 
35.00 
43.00 
38.00 

Pamuk piyasasında geçen hafta görü
len hararete bu hafta içinde tesadüf edil
ıır>emekle beraber bu cihet stokların 
azalmakta olınası hasebiyle gösterilen 
U]ep karıısında satıcıların fiatleri yük
teltmeğe matuf hareketlerinden ileri gel
diği tahmin edilmektedir. Pamuk üze -
rine bu hafta da alivre muamele olma
nıış ve yapılan işler ihracatçı tüccar ile 
1zmir dokuma fabrikalan tarafından ha
r.ır olarak yapılmıştır. 

Fiat vaziyetinde geçen haftaya nis. -
betle bir değişiklik olmamış fiatler aka
la birinciler için 52 ve yerli birinciler 
~inse 43 kuruştan istikrar göste~c;tir. 
Ştoklar azaldığından fiatlerde tenezzül 
ihtimalleri kalmamış gibidir. 

PAMUK ÇEKlRDEOI: 

Pamuk çekirdeği piyasasında değişik
lik yoktur. Son hafta satışı olan dört 
ton miktarındaki çekirdek 4,25 kuruştan 
1&tılm1Jtır. 

Piyasada az mal vardır. Buna muka
bil talep görüldüğünden fiatlerde te -
reffü ümitleri mevcuttur. 

YAPACI: 

Hafta muamelesi yerli ve Anadolu 
JDallarmdan olmak üzere 14 ton mikta-
7lllda olup heyeti umumlyesi 53,5-54 lru
J.'U§ arasında fiatlerle satılml§tır. 
Yapağı üzerine hariçten talep vaki 

olup teklif edilen fiatlerden daha yük
aek fiat buluııaınamuı hasebiyle işlerde 
hararet belirmiştir. 

Piyasaya arzedilen mallar yukarıda 
uzolunan 53-54 klll'Uf arasında fiatlerle 
mUfteri bulmaktadır. Bu milnasebetl~ 
1nıgUn için piyasadaki istikrar kuvvetli 
auariyle ba'kılmaktadır. 

BALMUMU: 

Borsa neşriyatında bu maddenin sab
ıı eski olduğu kayıtlı bulunmaktadır. 
Bu itibarla piyasası etrafında kat't bir 
teY söylenememektedir. 

ÇEKtRDEKStZ UZUM: 

Borsa neşriyatına göre son ekonomi 
haftası içinde satılmış olan çekirdeksiz 
tizümlerin gündelik satış itibariyle mik
tar ve fiatlerl aşağıda işaretlendiği gi -
bidir: 
Satı tarihi 
31- 5 - 939 
1- 6- 939 
2 > > 
3 > > 
5 > > 
8 > > 

Çuval 
325 
540 
522 
125 
178 
588 

Az 
11.50 
14.00 
13.50 
14.00 
15.00 
13.00 

Çok 
15.25 
18.00 
16.00 
16.50 
15.50 
15.00 

Geçen senenin bu tarihine kadar ise 
evvelki sene mahsulünden satılan çekir
deksiz üzüm miktarının bu seneki mik
tardan 20-21 bin ton raddesinde noksan 
olduğu hesap edilmektedir. Son hafta 
içinde borsada çekirdeksiz üzümlerin 
her nevi üzerine muamele cereyan et
miş olmakla beraber bilhassa 10 numa
ra malların ekseriyetini teşkil eylediği 
ve bunların da 14-16.5 kuruş arasında 
satıldığı öğrenilmiştir. 

Piyasa vaziyeti geçen haftakinin ay
nıdır. Yani 17-5-939 tarihinde teessüs 
eden qağıda ipretli fiatler bu hafta IO

nuna kadar oldulu gibi devam etmiş 
ve halen de etmektedir. 

Numara Fiat Taziyeti 
7 12.75 
8 13.25 
9 13.75 

10 H.75 
11 18.00 

Geçen MMDhı bu tarihlerinde ise bm
sada 7'12 çuval çekirdeksiz üzUm ııatıl
dığı ve fiatlerln 13-22 kuru§ arasmda 
temevvüç eylediği o zamana ait borsa 
neşriyatında ıörUlmtlf ve l§bu hafta 
içinde flatlerin mütemadiyen tereHü et
tiği de anla§ılmı§tu'. 

Geçen 1938 MDeal Bazlranın 6 ncı gU
nü borsada mileıut. çekirdeksiz tıziim 
piyasa fiatlerl apğıda ipretlenmiştir: 

Numara Fi. 
'1 16.00 
8 17.00 
9 1&50 

10 19.00 
11 22.00 
lki senenin ayııı tarihlerine ait fiat -

!erin mukayesesi neticesinde anlaşıldı
ğına göre son fiatlerde geçen sene lehi
ne olarak her numarada 3,5-4 kuruş ara
sında tenezzül vardır. Bununla berabe'l' 
stoklar azaldığından vaziyetten endişe 
edilmemektedir. 

UMUMi PlYASA V AZlYETt: 

Evvelce de arzeylediğimiz gibi top -
rak mahsulleri stoklarının bitmiş ve ye
ni mahsullerin de henliz külliyetli mik
tarda piyasaya inmemiş olması dolayı
siyle zehair ve hububat üzerine iş he -
men hemen yok gibidir. 

Sair ticaret ~ası mevcudlan da azal
mış olduğundan bunlar üzerine de kuv
vetli işler olmamaktadır. Maamafih her 
nevi eşya fiatlerinde istikrar vardır. 

Vaziyetin yeni mahsullerden kuvvetli 
partilerin piyasaya arzına kadar bu şe
kilde devam edeceği anlaşılmaktadır. 

Borsaya dahil bulunan ve piyasamı
zın belli başlı ihracat maddelerini teşkil 
eden eşyanın şu sıralardaki fiat vaziyet. 
lerinin anlaşılması için son hafta kapa
nış fiatleri aşağıda gösterilmiştir: 
Malın nevi Az Çok 
Buğday yerli 50.50 5.75 

> Anadolu sert 5.50 6.00 
> > yumuşak 5.50 6.00 
> ekstra 5.75 6.125 

Arpa yerli 3.75 4.00 
> Anadolu beyaz 4.25 4.50 
> > çakır 4.25 4.25 

Çavdar 
Bakla hazır 
Yulaf 
Akdarı 

Mısırdan 

Nohut 
Fasulye 
Mercimek 
Susam sarı 
Kepek kalın 

> ince 
Pamuk çekirdeği 

4.50 4.50 
4.00 4.00 
4.00 4.00 
4.00 4.00 
4.25 4.25 
6.25 7.00 

13.00 13.00 
4.50 5.50 

19.50 19.75 
2.50 2.50 
2.625 2.625 
4.25 4.25 

ABDt SOKULLU 

Almanya • Letoaya 
ademi tecaYtlz pakta 
lmZalandl.. 

Almanlar ile İtalyanlar arasında as
ke'l'i anlaşma yapıldıktan sonra bu iki 
mihver devletinin mii§terek ordularının 
ne şekil alacağı ve kimler tarafından ne 
şekilde idare olunacağı her halde merak 
edilen bir mevzudur. 
Aşağıdaki yazımızda bugün Ahnan ve 

ttalyan ordulannı idare edenlerin vazi
yetleri ve müşterek bir orduda ne vazife 
alabileceklerini bulacaksınız: 

General Walter Von Branchitseck: 
Alman erkAnıharbiye reisi, elli sekiz ya
şında.. Bir harp halinde ttalyan - Al
man orduları kumandanı olacak .. Babası 
da bir general otan Von Branchitsch 
Berlinde Fransız mektebinde tahsil et
miş ve 1914 harbinde Fransız cephesin
de Alman erkAnıharbı olarak harbetmiş
tir. 1922 aenesinde Reichswehr vekileti
ne giren Von Branchitsech 1930 senesin
de ordu umum! müfettişi olmU§tur. 

General Von Blomberg ve Von Fritzin 
gözden düprıesi üzerlı:.e Alman ordusu
nun en ileri phsiyetl olmU§tur. Çok ıııo
fnklranlıdır. Naziktir, mUballiadan hoş
lamnaz, çabuk verilecek harp kararlan
na muarızdır. 

Bazı Alman tefleri gibi ttalyan ordu
sunun kuvveti hakkında nikbin bir gö
ri.lşil yoktur. 

General Vilhelm Keitel.. Von sıfatını 
tqunıyan nadir bir Alman generalidir. 
Elli altı yqındadır. Harbin ilk devresin
de bir top bataryasını idare ediyordu. 
1920denberi erklnıharbiyede çalışmak
tadır. Geçen sene Hitler kendisi için or
du kuvvetleri kumandanlığını ihya et
miştir. Kendisi büyük bir enerji ve par
lak zekAya maliktir, demiştir. 
Mareşal Pietro Badoglio: 67 yaşında

dır. Bir harp halinde İtalyan orduları 
başkumandanlığını yapacaktır. İtalya

nın en mükemmel askeri şahsiyetidir. 

Büyük harp zamanında temayüz etmiş, 
Libya meselesini de halletmişti. Habe
şistan harbini de kendisi idare etmişti. 

İspanya harbi sırasında kendisine veri
len bir emri de redderek: cBen hiç bir 
zaman ücretli askerlere şeflik yapma olabilecek vaziyettedir 
dım> demiştir. 

Elhard Milch: 47 yaşında! Almanların Ilk kadın alayları 1917 senesinde Rus- korkunç ve iğrençl.iiile kendine mahtl' 
en namlı tayyarecisi .. Askerlikte büyük yada kuruldu. Bu betbaht kadınlar akıl- usul ve kaidelere maliktir. ·Bu usulJer d' 
muvaffakıyetler gösterdikten sonra or- ları sıra kopan ihtilAle sed çekecekler- ; kekler tarafından tazyik edilecek, E8!"' 
duyu terketti. 1926 senesinde Lufthan- di. Enternasyonist ordularının dahi mu-

1 
erkekler için olduğu kadar kadınlar ielıl 

sanın direktörlüğünü yaptı. Bu münase- kavemet edemediği bir harpte üç beş de tahripkar olacaktır. 
betle Amerika ve Avrupada bir çok se- kadın alayının dayanmasına imkin var Bu güne kadar, kadınlan harbe İ§t~ 
yahatlere çıktı. Bundan altı sene evvel mıydı? etmeğe mecbur tutan idareciler ve lııl' 
Göring kendisini hava müşaviri yapmış- Tabii mukavemet edemediler. Mağ -

1 
kümet1er olmamlfbr. Bu hareketler ... 

tı, iki aydanberi de Alman hava kuv- löp oldular. Isyan eden halk onları par- men daima kadınların içinde çıkmıolll'o 
vetleri müfettişi umumisidir. Daima ne- çalayıp öldürdü. geçen harpte lracbnlar sanayi için sefd' 
şeli ve fevk.alAde kafalı bir zattır. Rusyada ihtilfiliıı zaferinden .t0nra kı- ber edilmediler; onlar cephane fabri)ıır 

Gi.nseppe Valle: 52 yaşındadır. Fakat zılorduya tekaddtim eden kızıl muhafız- Jannda veya cephe hastanelerinde bil' 
göstermez. Hususi hayatında mütebes- 1ar te§kilitmda kadınlara da yer veril- met etmele ve bu uturda canlarım..., 
sbn. Askeri hayatında müthi§ serttir. di. OnJar da te§kilAtlandırıldı. Bugün likeye koymap kendi arzulariyle w '1' 
Biltün havacılığını kabili sevk balonlar- Sovyet ordusunda - tayyaredllk mtls - niillü olarak kOflu)ar. Knc:hlann nW 
da geçirmiştir. Ancak 1926 senesinde tema - kadın yoktur. K'admlu flmdi ni barklarmı teJbderek er~ 
tayyareciliğe geçti. Pek ça~uk ~uvaffa~ bqka tUrlU talim görmekte ft daha tek- yanına kopnata, onlara en faydah, .. 
oldu ve ikinci Balbo nzıyetine girdi. nDc i§ler için yetlJllrilmektedlr. Sovyet lUzumlu bir phıs olarak :yardım~ 
Fakat 1933 senesinde ihtiyar huta ~ ordusunda bhılercea kaduı tqyued Y~ aevkeden Amil sadece içtimai tumllllll 
nesini korkutmamak için Roma - Şı- dır. idl.. Yolma bunda hiç bir zaAf hissi.,,,,,-
bgo seyahatine i§ti.rak etmedi. Umumt harp, kadınlan her ne kadar zuubahis olamazdı . 
~l Erlch ~er: 83. yqındadır. alperlere kadar ~tiırmeınlf Sdiy.e de Eler dibıya yeni ldr harbe phit eJr 

Denh.cllik hayatına ikinci Gıyo~ yatına harp eden bütün memleketlerin w b~ eak olursa bu harpte hUkiimetlerin -" 
süvarilik ile başladı. 1914 senesinde fn- hassa bizim memleketlmlzin bdmlan • lecekleri ne büyük mil§ldil bdıaW 
giliz sahillerini bombardıman eden kru- nın bir çok ukert işlerde kul1amJmuma : millet hiizmetine çekebilmekte ~ 
vazörlerde, billhare Dogger Bau~ ve sebep oldu. acak, sadece kadınl•rm harbe tam ı,et
Jutlandda dövüştü. o~ ~eneden~ ~- Onlar otomobil, kamyon Ye hasta nak- ~eri halinde cesaretlerinin kınbp ... 
man donanmasının şefidir ve daıma bır liye otomobillerini MVkettiler. Hattl bu n1mı cajmı, lmıldıiı takdirde ne Jaa1o 
taarruz harbi düşi.inilr. arabaları tehlikeli •tef hatlarına kadar de ~ ulta t edebileceklerilA 

Amiral Dominiko Co~a~: Al~ götürdüler. Binlerce kadın cephenJn it- takdir ~.":e halli müşkill .-ır 
dört yaşındadır. Caneveli zengm bir aı- risinde hastaneler yaptılar Ye onda ça- ..ıı..zı l l . _._ knuunna __ _. 

.. ıu-u mese e enn O.naya ""çı ... _..u. ... _ ... __ Ywr lenin çocuğudur. . . ll§tılar. ı l bilir 

Umumt harp zamanında Adriyatik Yazıhanelerde ve diğer bütün işlerde e ~=d~ ba eden kuYYetler ._. 
denizinde bir torpido filotillasını idare erkeklerin vazifeerinl yaparak on1aft d al rp uhaJ"I Janlann ilr 

· emil · · . Bil an a yer muma m ı o ediyordu. Bilhassa denizaltı g erını cepheye gitmek imkAnını verdiler. - • - d"L1 . L dml L L ·-m~ 
tl bilir. di . k k rıye sur uıuen, &.a a er&.e& ar-büyük bir muvaffakıye e vura · hassa onların en bilyük hizmeti, er e • fizik d • ·· ·b· rtık me~ 

Cavagnari, İtalyan bahriyesi erkaru- !erinin düşmanları imha ettikleri siWı- ba henulammuaavatKpJrenaı llı a k e1' 
· har d zuu a so az. ıç sa ama Y harbiye reisidir. Fakat bır harp ın e }arın imalinde görüldü. ak k 

11 
ak . tti"" d · 1 rdl 

İtalyanın büyük Amiral Thaon di Rovel Bütün muharip memleketlerin kadın- mızr u a~ b" ıcab~ ~ gı evır e ~ 
· · Alın la d . tları il çok zayıf hatta ıç ır J§C yaramaz Y 80 yaşında olduğu ıçın an r onan- tarının harbe bütün manevıya e . 

1
_ '

1 
L d b .. b' _L! el 

· · k d tın sini . uhakk ~·- zıyette &.a an &.a ın, ugun, ır maıun maya Cavagnnrının uman a e e iştirak ettiklerı m aıu.u. .. k b d k k1 · 1 u..... 

· . tufen ll§ln a er e e tamamıy e m_.. istiyeceklerdır. &keri fabrikada patlıyan obüs ve . 
1
_ L bil" d" 

vı &uvvet ve aa ıyette ır. 

uçatt. kadınlar: . Bugün birinci aınıf bir tayyareci kadı-
Maruz kalınan tehlike ~dın ve er~ek nın, kadın olduiu için. bir bombardımd 

için aynı idi 1916 senesfnın 18 Teşrini- il dü zil · · iiatündl 
· a2 tayyarea e ~man mev ennın Yeni Rumen meclisi 

Kral Karol'un bir nutku ile açıldı 

Romant14 _ p 0 lonya hududu 

Bilkreş 78 (ö.R) - Kral Karol. 18 devam edilecektir. Bu sebepledir ki hü
danberi kapalı kalmış olan mebusan kümetim mukaddea hudutlarımızın mil:ra ında ha1lt birliği işareti altında dafaası hususundaki bt't niyetini bil • 

y 1 ~;-:~· 
teşekkül eden yeni parlamentoyu aç· '6.Ll~~ır.> 
mıştır. Kral nutkunda demiştir ki: Kral Şubat ayındanberi memlekette 

cHUkümetim bir sulh siyaseti takip tesis ettiği yeni rejimin mahkemeler~e 
etmektedir. Fakat bu, her ne bahasına ve idarede ısl!hat, yolların modem hır 
olursa olsun sulh değildir. Bu sulh milll hale sokulması, silolar inşası ve ~rduya 
büriyete, istikWe, toprak tamamıyetine si.Wı tedariki hususunda başardıgı mü
ve şerefe milstenid olmalıdır. Bu yolda him eserlerden bahsetmiştir. 

Bitaraflık kanunu 

evvelinde Sir Douglas Haig Britany .. . l x..._. ·• l" bil" ·.n.r.. 
mueuır o mıyaca•uu soy ıye ır mı,, -

kuvvetlerine bir emri yevmi okutmuş- Bu kadın ki, hayatını sık sık aahra)at 

tur: k ndan bizimle aynı gaye üzerinde tek başına uçarak tehlik~ cBaş uma ı kın d _ı-1 g uyıımauııfı 
v da alışan lngiliz kadınlannın te- so U§, e.w:uer aşmış, ece 

ugrun ç gündüz dinlenmemiş hayatının her dr 
miz ruhlarını açıkça meydana vuran kik b" :L.J__,_ be, bm" bil 

. . d bildirme v. bir vazife asını ırw.nııe nzemez Ş~ .Mdiseyı or uya gı ölüm tehdidi altında geçirmiş ve o deuıi' 
bılir: . iradesi, korku bilmez azmi ile bütün btl 
cŞu son gecelerden birinde ~lel: tehlikeleri yenmiştir. Bir kadının kacı-

rinin ekseriyetini ~aduınu:ın te~kil etti- olduğu için erkek pilot arkadaşların' 
tiği bir askeri fabnkada bır obus patla- Uzeştl rine i§tirak edemiyeceliJd 
dı Bir çok kadın öldüğü ve milhim bir ~rgl b'lir~ mi . , 

. hald unı! soy eye ı yız. 
kısmı da ağır yaralandığı e ~ Şu muhakkak ki bugün kadın, o1aca1' 
mesai sekteye uğramadı. Bu hAdi~ aı- bir harpte erkek kadar, onun iş gördü
rasında yaralanmıyan kadınlar nilmu- ğü her sahada çetin olabilecek vaziyelıt 
nei imtisal teşkil edecek büyük bir so- tedir. 

ğukkanlıhk gösterdiler. OnJan_n bu şeci Kadmlann 1ı.a.rp etmeaiu lüzum yolt-
ve vatanperverane hareketlen sayesin-

ksik tur: 
de mühimmat istihsalinde hiç bire . - Fak.at, bugün kadınların harp etmesr 

lik olmadı. ne hiç de bir lüzum ve ururet yokfut• cUmum kumandanlık, bu fevkalAde -" 
Cephe gerisinde erkeklerin boşalac~ şeci ve kahramanca misalin bütün ordu- yerleri doldurmak için kadına daha faı

nun yüksek takdirine mahzar olacağını 
la ihtiyacımız olacağı tabildlr. 

ümit eder.> bü • Bugün Almanya ve Framada her )ıan-
Londy Yellicov, kadınların gi bir harp halinde cephe gerisi hizınet-

yilk harp sırasında görmüş olduk- lerinin silah ve cephane fabrikalarıııllt 
ları hizmetlere dair bir kitabın temin _..ı-

kadınlar tarafından idaresini eu" 
mukaddemesinde §Öyle der 1 cek tertibat eksiksiz olarak alınmış bıJ

•Bu harp, §imdiye kadar olan harp- lunmaktadır. 
lerde olduğu gibi bir (erkek harbi) ol- Dd cins arasındaki fark asıl o...,.. 

rnamıştır. Bu harp lmparatorlutun bU- kendini gösterecektir. Erkekler cepheclt 
tün genişliği imtidadınca her ild cinsin, dövüşecekler kadınlar da allAh fabrilr 
yani kadın ve erkek mesuliyetli yilktinU 1armda aiWı' yapacak ve umumi haYr 
tamamlyle müsavi prtlar altmda yük- tın normal ae,yrinl temin edecek:Jerdif• 
lendiklerl bir harptir.• Kadınlan cephede ve siperlerde yer_. f 
Şimdi de istikbale §Öyle bir baka- mala mecbur edecek örnek hiç bir rr 

lım.. Eğer mazi, kadını bir •erkekler de yoktur. Hatta kadınlar bugün bu )r 
harbine> bu kadar yak,ndan kantbmuf billyeü haiz olllar dahi 6n~ 
ise bugünkü harp aanayünin. harp tekni- harpte erkekler harpedecek, kadınlar iti 
iinin inkitafı kadınla erlceiin harp karp- geride çalı§acaltlardır. 
smdaki vaziyetleri aruındaki hududu ta- = 
ınamiyle devirmit bulunmaktadır. Bu in- Fransız kabı.nesi 
kifaf, bilbaaa harbin korkunçluk ve vab-

tctinden kadının çekilipni ortadan kaldır- -tT __ ._a 
maia çok müaaittir. Sovyet mttzakerel_.... 

Tayyare bombalan kadınla erkek ara- konllfta-
smda hiçbir fark gözetmez. Zehirli gaz- __ ,,_ __ 

Berlin, 7 (A.A) - Bu sabah saat 10.30 tar kadınlara karıı nazik davranmak lü- Londra, 7 (A.A) ·.:_ İngiliz gazeteJeli" 

da Letonya hariciye nazın Munters ile Tadı·ı hakkında Amerika parla men- zumunu hiçte hiaetmezler. Bir dütman nln Paristen öğrendiklerine göre Fref1' 
Fon Ribbentrop, bir Alınan • Leton ade- karııaında kalan her kes bu düımana kar- sız kabinesinin dünkü toplantısında Jıl'" 
mi tecavüz paktı imz8lamışlardır. f ı· ı· d ·ık safha ıı bütün kuvet ve imk.anlan kul- riciye nazın Bonne, İngiliz -~ 

imza esnasında Letonyarun Berlin or- tosunu n a a 1 ye 1 n en 1 !anmak suretiyle mukavemet etmek hak Sovyet milzakerelerine engel olan '"°': 
ta elçisi Kreevins te hazır bulunmuştur. ve mecburiyetindedir. kUlitı izale için bir teklifte bulunın~ 

Biraz sonra yine Fon Ribbentropla Vaşll>gton, 7 (Ö.R) - Amerika mil· Vaşington, 7 (A.A) -Relsicümhunm Belki harp tayyareleri arasında vukua Bonne BaJbk devletlerinin ismini~ 
Estonya hariciye nazm Selto~ arasm~ messiller meclisinin hariciye koullsyonu doların albn hymetini del!iştlrmek, mil- gelen dllelloların b1ru eski '6valyellk ça me;,..,ubahls etmeksizin biitlln ::;;ı 
bir Almanya· Estonya ademı. tecavuz harp halinde muhasunlardan her iki la· vazene sermayesini iki milyar dolar ola- tarallan vard.r. Fobt ayni ~areler Avrupa statilsllnUn umumi -

pakb bnzalanm'fbr. Bu merasnnde Es- rafa da silih gönderllmeslni otomatik bir rak ipka ebnek ve dünya piyasan fiatl· miidafaımz bir tehlr Uzerlııde binlerce Uerl ırilrmllflilr. Bu ııwetle Baltıi< •• ~ 
tonyarun Berlin orta elçisi Tofer ha= şekilde ambargo albna ookacalt olan bir nln fevkinde bir fiatle &flmllf •tuı al- kiloluJı: bombalar kuarak o aehlrde ev- !etleri de dolayWyle garanti ..,...... bulunmuştur. dil . ini redd tmiştir leri, yüzlerce, binlerce masum çocuk, 
Müsteşar Veizacker her iki lnwı me- ta proıes e • eni maP devam -.k husualarmdald •· ihtiyar ve Jradmı mahvederken bu ..U olacaldanbr. ~ 

rasiminde de hazır bulunmuştur. Bu neüce, ulmasıbitaraflıkhakkınkanunda~~edily" llhiyetlerlnbı iki wıe daha temdit edil- mGcadeleden bir eser kalmaz ve it dol- İngiliz kabinesi d:n~ 
. · k ile ,___ bir şekle sok BMC.11 e- .:ıısıı..n1--n .. -1- bildirilen bu tarzı bul~~ Her iki pakt ta Danımar a mwa- • • ilk safhası mesl teklifi Ayan meclisinin 'henkalar rudan do1ru7a ~ -u.a.m.., UU&I'• lanan pakt gibi kısa bir metni ihtiva.,._ cek parlimento faaliyetinin • 



Kumda izle! 
-
__ .:..------:--::-c;~;ık;;~paletini .-ğ elinde, fır· 

Sofya elçiliğimizde 
verilen ziyafet.~ 

Mir bu münasebetle 
münasebetlerinden 

Türk - Bulgar 
bahsediyor 

Ankara ~Radyosu [ B O R SA 1 
DALGı&:N:LUCU t>zUM 

1639 m. 183 Kca./120 Ww 
T. A. P. 3L70 m. 9465 KC9,/ 20 Ww. 
T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 

246 Esnaf ban. 
100 Alyoti bl. 

88 Albayrak 
41 Üzilm kurumu 

12.30 program, 12.35 Tilrk müziği 475 y ket 
l - Neveser peşrevi 2 - ~adctUn Kay- 6830G7 i cF..s~ yckO.O 
nnğın - Neveser şarkı - Hicranla hnrnp 683542; Umum! yekitn 
oldu. 3 - Snlahettin Pınarın - Nihavent No. 7 

10 50 
J3 50 
14 
17 25 

14 
15 50 
15 25 
18 

- Battarafı dünkü sayıda - .. 
B . d d .. ·ı rım' den hırı - enı ııarı a muşterı e 

- ÇabF ~n Iind• tutardı. değil mn 
çaJarını da so ~ den blkaıak ister P,i 
l(apes isltefl'lleaın 

§arla - HAitı yaşıyor 4 - Santur Taksi- No. 8 
12 7 
13 25 
13 7 
14 '1 
18 

idi: E t evet. dedi. 
- ye • • •• le pek uzun boylu 

bcltliyor, kendisini T omdayk ila tanıştı- gar münuebetlerine getirip töyle demek

tedir: 
_ Bilhassa bizi Türklerden ayıran 

mi S - Nihavent şarkı - Körfezdeki dal- No. 9 
gın suya bir bak 6 - Ncşe_tk!\rın Mahur No. 10 
şarkısı - Gücendim ben 8ml8 7 - Mahur No. 11 

racağun dedi. Siz de bizinile gelir aıili
Qİz) Z nnederı.ın oy d 

- a ak alt armak ka ar. 
- Nasıl bir iı için? diye sordum. da deiiJdi: Bef ay ' b~ p dar· bıyık· 

Sofya - Mir ıazetesinde memleketi
miz hakkında ötedenberi dostane yazalar 
yazmakta olan muharrir Gospodin Bızit· 
eof, yukandaki bqlak altında yazdığı bir 
fıkrada Sofya üniversitesinin kurulu§unun 
60 ıncı yıldönümü münasebetiyle Sofya
da muhtelif milletlere mensup ilim adam· 
)arının toplandığını: mensup bulunduk· 
ları milletlerin dçiliklerinde verilen zj • 

herhangi bir mesele mevcut değildir. 
Mazi, bizi yckdiğerimizden ayırmaia de· 
ğil, sadece yakınlaıbrmağa ve biribirimi· 

ze bağlamnğa hizmet edebilir. Bundan 
5 00 aene evvelki hiidise.lcr hasebiyle hiç 

kimseye hiç bir oey için kwnağa hakkı
mız yoktur. Çünkü, bugün 1939 yılan
da parfümlü milletlerin de aynı ,eyi yap· 

tıklanna phit olmaktayız. BahU9us ki 
bugünkü Tür~ler de maziden memnun 

değille,rdir. 

snz semaisi 18.00 Memleket saat ayan, 

_ Doğıu.u ben d pek bilınü'orwP-- • .-JJllll başı araz • . 
Bir - . e • r Bunan içİD ~ ve bnşık .. Bu öy:le mı? 

ltıF aoylemek istenu7° • • ,. _ı. laJI da U%1ID • anamıyordu. o• T ... _.-J:.: ü.-..P Dlll"" ., __ )tulaklarına ın 
, orndayka aömnı-- ID • Mr. ,_.,-- _ _. idik. Bir müddet 
d-. Gerçi dostumUZUll hiç btr ~ Doin-'1 biz de o7•~ 
valf.it olmadıiı prUlaılt ptT ..-ık- ,5oara ~: • -"'-= dedi. Am· 
....... hu. _,_ - Tıpkı .c;ylediiUUZ K""• . . 

IU--~,. . • . - lü anlıyamayorwn. Sız hıç 
·~ uyamıutti' ıaa ben bir tur K d" •. 
- Gel" dedim- - J.e9İZ ODU taJlJYOrdunUZ. en ısını 
I'\.._ • ı,yorwn. beni orta ~ ta- tuP .ı_ı.. nerede gördünüz"> 
...,.ancıa, Brodn"b ~ He- _.. o-• erim. kendisini hiç görme· 

~illan kibarca bir adaınl• .,_..._ - ZaaDed · "d" O ~ T · ·. ~ ..-- . Ben;mki sadece bir farzıye ı ı. 
. roodayb tPtö· • 

0 
ol '8lkik dial- n 14 Ajustoıta ay· 

L .. P«ll''*"•aid• bir ~., ade•• ~ · · be 1 ~ord nJdıim1 zannebDem ıçın bazı se p er 

Brod:iı, hiç bir mab"d_.,. llsalD yar; .oaradaa ne yaptığını da bilcüğ~ 
'2- Fakat biz devam edelam. 

Runııaemelaiziıı' - - .-!11-'"nden .aJll)"Of1llJl. •• • 
- Azizim dedi; siz• ... ~-- EfYUUU. Loaclraya gondermıt dı~oJ'S1l• 

... v ~ ' . d" D! • .-ı• nraut. d--ek ki, niyeti doğrudan ~ogruYJl 
H'K', S'IJlpeai getir J11L UU DUZ. ,.._ • .. b k 
o- • • baII endi wor. dönmek deii)dir. Belki de once aş a T=.yk Z veril> .ordu• bir yere ujTayıp orada birini görmek ia· 

- Ne çefİt Wr ..--1•1 'ile. tİ,J'ordu. Sizin fikriniz ne} 
Brodra. ~ 1ıı1r •as ~ _ Bilmem. ama kabil .• 
_ ~ lis Wa=Ö_., .t.dlı Y,. _ O adamı gördüğünü farzedelim. 

~ lüç bir plT .a,1.oJtor• Onunla konupnua. dostça bir konuşrtia 
IC.pe. gül~I • iDi olacaktı}. 
_ Evet. dedi. çok bir ıeY .&1l~ _ Zannetmiyorum. Asıl korktuğum 

telim. Fazla bir ıeY anlataed 0~ da zaten o değil ma Zanne erim o adam 
alze. bana ait 01ını7aa bir ;aın te.dİ et- bir talwn ağır tekliflerde bulundu; fakat 

~ olmaktaa it~ fÖ • keadia buna hakkı olduğu kanaatindey-
- Elbette hek ..... yar •• F~ di.. Benim de iyice bildiğim bir §CY yok, 

Je --1 bir ....ıtmat ~ sadece zamıecliyorwn. O halde aiz onun 
i:feiil mi1 . 

1 
ite Ö· ancak adını bilmiyorsunuz; ben de şim· 

1 Jote Kendıı ı g d'l.k .. l v· 'h d V• - Ona ça 11ınm· · . bir su· ı ı soy ememegı terca e ecegım.. 

)'Üfmek istediğim bir zat, g;:cı .. den - Zaten fimdilik lüzumu da yok. 
rette, ortadan kayboldu. e i81ftt ti· - Onun sonradan ne olduğunu bildi· 

al.J.~ zaaıB.ll yax a 
ıııon defa haber U05'aı "t ğinizi söylüyordunuz. 

- d · kenanna gı • 
.ini geçirmek uzere en~ --ı.. Londra· - Bildiğimi zannediyorum. Fakat 
"'itti. Mektubunda. ert_. •--:- ··n ı· b k döneceiinl söylilyordu. Bar kaç 111 evve a ir ontrol etmeliyim. Bir ıey öğ· 
ya, • •-~· ... · aöy tenince size de malWn.at veririm. 
•oora evine aittim. daha eeıa-llPD' -
lediler. Fakat eıyası tam ııöyfenen günde Kapes fazla bir §CY öğrenmeğe çalı~-
gdmit- Demek ki bulunduğu yetden mu- madı ve kartını verip çıktı. 
fıakkak ıurette yan1mıı. Fakat o g\inden· Ertesi pazar Tomdayk ile ben, bu fn. 
beri hiç bir haber alamadım; ke.ndial bu- cianın ilk perdesinde olduğu gibi, gene 

raya dönmediği gı'bi ev sahibi kadına da Sandviçten denize gid n yol üze.rinde 

~iç bir mektup göndermemiş. idik: Fakat bu sefer )'Anımızda. köpek-

- Ne kadar uman oldu? leri ile maruf R.obertıon da vardı: ıen iyi 
,..._, 'a k .l--- yetiştirdiği köpeklerden birihi de bera· 

- .ı..ıu Y au.u- •• 
- Son aldığınız mektubun nereden ber getirmişti. 

geldiğini sorabilir miyiz}. Sahile inince gene geçen eefer ki yolu 
_ Onu söylemesem daha münasip takip ettik. T omdayk birden durdu. 

'olur. Bana ait olmıyan fakat dostumu ya- - Geldik, dedi. -§U gördüğünüz ağaca 
kından alakadar eden bazı meseleler. bu dikknt etmiıtim. Eşya burada. bu çukur· 

lıuausta aize mümkün olduğu kadar az 
pıalUınat vermemi icap ettiriyor. 

- Peki, bize söyliyebileceğiniz bu ka· 

dar mı~. 
- Öyle. Fakat ıunu söyliyeyim ki ar· 

kadaııamı bulabilirsem kendisine, giriıı· 
Jnek istediği ve benim. fena netice vere· 
~ sandığım bir İ§ten vazgeçmesi 

için iyi bir nasihat verebilirim. 
Tomdayk, uzun uzun düııündü. Bord

rib, memnuniyetini gizlemeden, onu tet

kik ediyordu. Birdenbire arkadaıun ba· 
ıını kaldırdı: 

- Mr. Kapea dedi, siz hiç bilmece 

oyunu oynadınız mı} 

Kap es hayret etmifti: 
- Evet, ama, dedi, ıimdi bunu niçin 

!JOrduğuııuzu anlıyamadım. 
T ondayk. aükunetini hiç bozmadan: 
- Hadi aizinle bilmece oyunu oyru

)'alun, dedi. Ben aize bir takım sualler 

eoracağam, siz de bana cevet> veya dıa· 
yır> diye cevap vereceksiniz. 

Kapes bir müddet düıündükten aon-

1a: 
- Hepsine cevap vereceiimi vaad 

edemem, docli. Fakat hele bir sorun da 
~ecriibe edelim. 

- PekfilA. McselA size şunu sorayım: 
~on yolladığuux mektubun tarihi. 13 
Ağustoı mu idi) 

Kapes yerinden sıçradı, ağzı açık kal· 
mıştı: 

- Nereden bildiniz} dedi. Olur fCY 

değili Evet hakkınız var. Mektubun ta

rihi 1 3 Ağustostu. 
- Alal Bir şey daha sorayım: Mek· 

lup Brodsten civannda bir yerden mi 
geliyordu} 

Kapes, yıldımnla vurulmup dönmüt
. tü. 

Kabil değil, dedi, bunları timdi keş· 
fetmiş olmanız kabil değil .• Muhakkak 
biliyordunuz. Adanı söylemedim ama siz 
hu işin kime ait olduğunu zaten biliyor· 

•unuz. 
- Ben, Brosteyn civarında kaybolan 

!>irini hatırladun da.. Size onun nıuııl bir 
adam olduğunu anlatayım, bakalım ayni 

adam mı) 

da idi. 
Orayı daha iyj(:e teshil ede bilmek için 

T omdayk en yakın kum tepesinin üze· 

rine çıktı ve bastonunu oraya dikip. 

- lşte, dedi, biz bu merkezin etrafın
da döneriz. Gömülmüı bir şey varsa, 
muhakkak bu civardadır. Haydı .. 

Robertaon köpeğe uzun bir ip bailadı 
ve hep beraber, merkezden yava, yavaı 
uzakl.,arak, fakat mütemadiyen daire

ler çizerek etrafı aramağa başladık. Ya· 
ram saat geçtiği haldde daha bir §ey el· 

de edememi§tik. 
Ben de artık bir ııeY çıkmasından ümi-

di kesmiş, sabırsızlanıyordum. Fakat bi· 
raz sonra köpek bir yerde durup kokla

mağa, sonra kumu hızlı hıilı eomeğe baı· 
ladL T orndayk koPJp geldi ve elindeki 
kazma ile. köpeğin açtığı çukuru büyüttü 

ve: 
- Burada bir teY var, dedi. 
Kazma artık iflemiyordu; ben de bak

tım, onu durduran bir ıey vardı. fakat 
yumu~kça bir ,ey .. Etrafını açbk ve on 
dakika sonra meydana bir omuz çıktı. 
Az sonra kafa da gözüktü: Hatları hayii 

bozulmuıı olmasına rağmen, geçen sün 

Tordaykın Knpese anlattığı çehre. Fakat 
başka bir şey daha vardL Sol ıakağın, 
tam kaşın arkasına gelen noktasında bir 

yara, sanki çekiçle a.çJmıJ bir yara. 
Trondayk lcafatasını muayene ettikten 

sonra: 
- ölüm ani olmuş. dedi. Bakın katil 

aleti de burada: kau1 onu da ihtiyatla 

davranıp gömmiif. 
Filhakika çukurda, ölünün yanında bir 

de kocaman çekiç vardı. Arkad.,ım. 
- Artık bizim i~miz bitti, dedi; Öun· 

dan aonraıına polis karışır. Bakın, Ans· 

tey, ceaedin üzerinde yalnız fanila ile 
don var. Gömlek te yok. Ben de böyle 

tahmin etmiııtim. 
Yavat yavaş ,ehre döndük. 

Yalnız kalınca Tomdayka 

§Öyle anlattı: 

sordum: 

yafetlerde Bulgar alimeriyle çok samimi 
bir surette temaslarda bulunduk~annı: 

Sofyadaki elçiliğimizde verilen bir ziya• 
rette de böyle samimi ve nezih bir hnva 
içinde gÖrÜ§üldüğünü anla~tıktan sonra 
umumiyetle ilim adamlarının politika i~· 

leriyle meogul olmadıklara kanaati mev· 
cut olmamıa rağmen bu toplantılarda 

alimlerin mükemmel politı1t görü1tneler· 
de bulunduklnnna P-}ıit olduğunu söyle· 
mekte ve beynelmilel politik konferans· 
larda diplomatlann maalesef dünya ha· 
disderini ve problemleri böyle ilmi ve 
nezih bir surette ve her türlli ihtırasdan 
Ari oları& görüpnediklerini ilave etnick
tedir. 

Muharrir, elçiliğimizde verilen ziya· 
Cette edindiği bu kanaati anlattıktan ve: 
cOünya politiknsınan mümkün olsa ela 
alimler tarafından tadvir edildiğini gör

.ek.. ••• > dedikten aonra sözü Türk - Bul· 

Bundan maada gerek Türkler 'Ve ge· 

rek b~ daha yakın rna7.İye ait bazı oıilli 
kahramanlık günlerimizi tesit etmekte· 
yiz. Bunlara da gücenmek doğru Lir hn
ı"t:ket elartiaz. Dedelerimizin ve babııla· 
rnmzın habralanna anmak: ıre onlann 
memlekete olan bağlılıklariyle iftihar et• 
mek işinde her hangi bir kimseye husu· 

met telkin edilı:nemekt~dir. 
Hülaaeten: Türlclerle çok kolay an1a

ınbiliriz. Çünkü, ııenelerce ve 11sırlarca 
mügterek bir hayat geçirmiıı bulum.ıyoruz. 
Billıun içindir ki ara sıra ku1UTlarunızı 
görmek affetmek de mü~ündür. Kaldt 
ki bugün artık kusur da görmüyoruz. Bu, 

şükrana şayandır. 

lngiltere her ay 
100 tayyare imal ediyor 

cSunday Timesin siyasi muharriri, İn
giliz hava endilstrisi istihsalinin şu son 
aylar znrfında ç.ok inkişaf etmiş olduğu
nu ve şimdi propagandanın gözettiği 

mühletten nltı ay ileride bulundui:'Unu 

ve istihsalin şimdiki vaziyeti 1939 sonu 

için göı.etilmiş olan miktarı bulunduğu
nu yazıyor. Bu mu'harrir iHhre ediyor: 
Bazı mcsul mahfillerde bugünkU istih
sal ayda 1000 i.ayyarc olarak tahmin olu-

çirilince hava bakanlığının ihtiyaç ha
linde normal istihsali üç veya dört mis
line çıkannak için llizumlu tedbirleri 
alınıs olduğu farkedillr. 

Bu gazetenin muharriri İngiliz ordusu 
tayynreleıinin teknik evsafını tebarüz 

ettUe Hawker Hurrican avcı tay

rinin Alman hava kuvvetlerinin 
en seri avcı tnyyarcsindcn daha süralli 

o~duJ!ınu söyl{.\yor; esasen bu Hurrisane 
nuyor.» tipi ·'layynrclerln saatte yaptıklan 330 

Bu şartlar içinde, diyor, muharrir, mil, saatte 365 mil sürat elde eden Spl-
tngiltcrcde ve dominyonlaranda tatbik • . • 

dilin kt l 
· 1 'el . b' tllre tıpı tarafından nçılmlŞ'tır. Bu tay-

c e e o an gcruş eme proı c.rı ır 1 • • • 

k tah
_1 _·k k -.3'- l d yorclerın her bınnde sekizer makineli 

errc i.lA u L"UJ.Uce, 1arp znmnnın a "f k d "ki ki 'lik 
:1:- ] v a 35 1.. tu. en var ır, ve ı şı avcı ta.yyarc-

Ing~ imparator ugunun sene c ı u 

40 b
. ..ft n•"'""'ı mümkün oln lcxlııde bir çok makinclJ tüfcn'klerle si-
ın ... yynre ya,......... • l"hl .. • .• 

caktır. Bu suretle her 5 veya 6 haftaaa ~ 1 donen hır kule mevcuttur. Dıgcr 
bir ön saf tnyyarelcrl tamnmiyle y~- hır takım. Uı~arclcr. ae serl ateşli top
lcnmiş olııçaktır. Geçen 18 ay zarfında lnrla teçhız edileccktır. 
tesis cdilmi§ olan fobrllUılar gözden ge- La Republipu.e 

lerini aiymifti. Ama tdıre çırçıplak git· 
n:İlf olmaıma da imkan yo'ktu. Çok ga

rip bir bal: inaan hemen cinayetten fÜP• 
hdeniyor. 

cBuldağumu.z bastonla benim bas • 
tonu ölçtüm, hemen hemen ayru boy, 
bir parçacık 1'.ıaa. Demek. ki U%un boylu 
bir adamın bastonu: Kund'Jralann değil, 
ayak iZlerinin .. hı'binin bastonu. Golf 
aahasının vestiyerinde bir ,ey dana 'ket
f ettim: Elbiıeden çıkan kum, biç te bu 
tarafın kumuna, eksibe kumuna benz~ 
miyordu. Eksibe kumu, rüzgarla giuiği 

için, gayet temiz olur. Daneleri de yuvar· 
lak ve eşattir. Sahif kumu ise bilakis kalın 
ve kabadır. Ekseriya da civardan gelen 
ba§ka maddelerle kan11'lc olur. Elbiseden 
çıkan kum da öyle idi: Kömür ve tebeoir 
karı§ıktı. Şelncs kumunda tebeşir pek 
bulunmnz. Kömür ise ekseriya batmış 

gemilerden gelir. Kömür, e"vvela dibe 
çöker, sonra bir doğu fırtınası olunca 
Tanet sahilerine çıkar, claeriya, Dump· 
ton veton ve Brodsteynte bulunur. 

cKumun, Tanet tarafandan olduğuna 
bnidim. Fakat kaybolan adam, Roskof 
bep burada kalını§, kum tepelerinde golf 
oynamı§tı. Bu da beni elbiaeleri tekrar 
muayeneye sevketti. Bakın ne buldum. 

cCeket, pantolon ve kasket ayna ku· 
maştan; onlar da. çoraplar, kunduralar 
da kısa boylu ve semizce bir adama ait· 
ti 

c Y ele1'. gömlek, çamqır ve buton 
ise uzun boylu bir adama aittir. Birinci· 
nin elbiselerinde Tanet kumu vardı va 
eksibe kumu yoktu. 

cYeldt ise <:kaibe kumu ile doluy
du; gömlekte ve çamaprda da biraz o 
kumdan vardı. Demek ki kısa boylımun 
qyasında sade aahi! kumu. uzun boylu· 
nun qyaamda iae hep ekıibo kumu bu

lunuyordu. 

cKısa boylunun olup ta birakJan q

ya, uzun boylu bir adamın dikkati cel
betmeksizin giyemiyeceği şeylerdi. Kay

bolan qya iae, ydek. gömlek ve çama· 
§lf gibi uzun boylu bir adaman da kim· 
ıeye farkettirmeden giyebileceği ,eyler• 
di. 

cK•slcette be, taae ean saç teli bul· 
dum. Bunlar bilhaua daz kafalarda çıkan 
kıvrlk ıtellerdi. Demek o adamın a&nf1Jl 

ve daz olduğuna hükmetmek kabildi. 
C~etin içinde uzun bir bıyık kılı bul

dwn. Ceketin •i yeninde bir takım boya 
Jekderi vardı. Ressamlar, fırça tutan el
le:rıAİ palet tut.en ele 1ıötürürlten ekıeriyıı 
kollarına böyle leke yaparlar. Lckder 
sağ kolda olduğuna gore ressamın sol 
eli ile çalıştığını anlamak zor değildi. 

Paralann kana olmam o adamın liatik 
kullandığını gösteriyordu. 

CÇalOöa kurıun kalem için bir aiiz. bir 
de ressam !kömürü törpüaü vardı. filditi 
ağza gelince o, paleti kazımak içindir, 

çüıikü çelik ağız boyalan bozabilir. :Bu· 
nu ancak pek ihtimamlı resaaınlar kul· 
lamr.> 

T omdaykın sözlerini hay.etle dinli· 
yordum; benim teaadüfe haınlettiğim 
bulu§lar, meğer sadece dü§Ünme ile anla
şılacak şeylennİj. 

- Ya bu cinayc:tin eebebi> diye ıor· 

dwn. 
- Orasını kestirmek zor, dedi. Fakat 

Kapesin sözlerine bakJlıHa o ıeeeam pn· 
tajcı bir adammıı: burayll Roskoftan pa· 
ra sızdırmağa gelmiş olacak. Roskof ta 
onu buraya getirip öldürmüı .• Ama bun· 
dan tamamile emin değilim. 

Kapeain ııonradan anlattıklan, arkada· 
ııman bu huauıta da yanılmadığını isbat 
etti. Reaaam Jozef, Roekofun bir zaman
lar hapse girdiiini bilinniı ve bundan is· 
tifade ile ondan para koparmaia çalt1" 

IDJf. 

nj:ı'~ ve meteoroloji haberleri 13.15-14 IZMIR SiCiL TiCARET M 
Muzık ~~şık pro~am 19.00 Program MURLU<'.iUNDAN: 
19.05 Mu1.ık (Melodiler - Pl) 1915 Tilrk D "d b t• et •t .. . . İn · · avı ga ay ıcar unvam 
muzığı ( ce saz faslı - Safiye Tokayın • • d l b d d 67 "Fak.iyi ) 

20 00 
M 

1 
k ızmır e yo e eıtanın a nu .. 

1 j e t · , .. emhabee Jeriet saat ayarı, maralı mağazada aaat bayiliği ti 
a ans ve me eoroıoJı r . 20 15 Ne- ·ı - d "d b · 
eli laklar_ R. 20.20 Türk m .• ~ _ care!ı e ugratan a~ı agayın ı 

§ P • . Uz.iği 1 bu tıcaret unvam tıcaret kanun 
Rast pcşrcvı 2 - Abdı Efendinin - Rast h"'k•• 1 · ·· • ·ı· 2523 . u um erme gore ııcı ın nu 
şarkı - Senın aşkınla çAk oldwn 3 - Fa- ma k yt t ·1 . a·ıd· ... · . . . raıına a ve eıcı e ı ıgı 

·~. Beyın ~ Rnst şarla - Bir ~c düşür- ilin olunur. 1950 ( 1154 
du ki benı 4 - Tnnbur taksimi 5 - Lüt-
fi beyin - Hica7.klr prkı .. Sana noldu 18.55 Prag : Dvorakın eserleri 
gönül 6 - Arif beyin - Hicazkar şarkı 20.45 BcromUnster : Vebcr, Schubc 
Açıl ey goncai sadberk 7 - Arif Beyin ve Brabmsın eserleri 
Hicaiktı.r şnrkı - GüldU nçıldı gene 8 - 21.15 Kopcnhag : Brnhms, Dôbussy v 
Acem kürdi şarkı - Bir vefasız yere düş- sair hcsteghlann cserl6rt 
tilin 9 - Şemsettin Ziyanın - Hicaz şar- 21.20 Breslnv : Mozart. Bccilıovcn v 
kı - Kim görse seni 10 - Hallt türküsU sair bcstegilrlnrın eserleri. 
Akşam olur kervan iner yokuşa, 21.00 2L45 Doyçlandzendcr : 'Hande'!, Bacll 
Kon~cuna (Zlrnat saati) 21.15 Mliz.ik "R. StrBllSll vesait besteglrl 

(Flüt solo - Mükerrem Berk : T:rcmolo eserleri. 
(Varyasyonlu parça) 21.25 Müzik (Kü· 22.05 Viyana : Serenatlar 
çük orkestra - Şef : Necip Aşkın) 21.45 22.50 Lükscmburg : Sc'humnnn ve Fa 
Konuşma 22.00 Müzik (KUÇUk brkestra renin eserleri. 
Şef : Necip Aşkın) 22.40 Müzik (Opc- 23.45 Hilvc.rsum I: Brahmş, Bccthovc 
retler - Pl) 23.00 Son ajans haberleri, 7.l- BaCh ve Mozarbn eserleri 
raat, Eshnm, tahvilat, kambiyo, nukut ODA MUSİKİLERi 
borsa.g (Flat). 23.20 Mfizilt (Cazbant pl. 19.05 Lnipzig : Muhıclif parçalar 
23.5524 Yannki program. 20.20 Milnih ; Seçme havalar 

OPEKALAR n OPERETLER 
21.05 Prag : Fener 
21.20 Saarbrücken : Toska 
22.05 Londra (Rcgionnl) : 

nahın eğlenceleri 

22.05 Roma : İl Conte Ory. 

Haşmctpe-

SOLiSTLERlN KONSERLERİ 
15.45 Hilvcrsum : Piyano konseri 
17.35 Varşova : Muhtelif havalar 
18.35 Stokholm : Piyano kameri 
19.05 Saarbrückcn : Viyolonsel ve 

BÜl".ÜK KONSERLER ynno ile İspanyol musikisi 

Elengüllü Ilıcası Açıldı 
Aydının Germencik Nahiyesi civannda meşhur tifalı Elengüil 

ılıcalan 1 Haziran 939 tarihinden itibaren i lemeye bqlamı br. 
llıcamwn Romatizma, Siyatik ve envaile Böbrek, Ciğer, Mide, M 

saııe ve bilumum kadın hastalıkları için kükürtlü ve çelikli banyola 
cilt 1ıasta1ık1arına br,ı çok tifah çamuru ve Mide, Barsak ve Bas 
hastalıklanua kartı da emaalıiz içme suyu mevcuttur. lbcamızın tif 

._.ııaaıNUan bir çıok aayın doldorlanmmn tavsiyeleri ve halkımızın sen 
heri devam eden tecrübeye müstenit rağbeti ile aabittir. 

llıcaya gidip aelmek üzere her saat için Germencik istasyonun 
müteaddit kamyonet ve tenezzüh otomobilleri mevcuttur. Muhtereıı 
müıterilerin istirahati için her türlü tertibat alınını§ yeniden bir t 
İn§aat ilin edilmiflir. Ayni zamanda gayet temiz ~e ucuz bir lokantı 
~ gibi aynca radyolu ve bol eğlenceli bir de gazino tesis olu 

muıtur. 

S~cak yaz günlerini en ehven ıerait altında aerin çamların gölgea" 
de tıf~ ~e hayat bahıeden bu cennet köıesinde geçirmeyi ihm 
.=yınız... Sa. 7 

Senenin En 

Beyenilen Kokusu 

Siyah ıaıe 
Bahar 

Dalya· 

Alhn Damlası 
Ful 

Bef Çiçek 
Yasemin 

Krep Jorjet 
Manulya 
Revdor 

Kokularını yaratan 

S. Ferit 
Eczacıbaşının 

En Son Şaheseri 

Kapes cevap vermeğe rau oldu. 
- BiT sanatkar, bir ressamdı, de~il 

/'1i} Hem de boyalanna çok ihtimam 

- Evvelii. ayak izlerinden ba,lıyalım, 
zaten dikkatimizi ilk çeken de o izler ol
madı mı) Elbette hatırlarsınız. Ben iz. 
lerin ölçüsünü almı~tım. Sonradan ayak
kabılara da baktım. O ayakların o kun· 

duralara girmesi kabil değildi. cKısa bo:Ylunun qyuında marka yok· 
tu. Uzun boylunun Cfyuında iae ya var
dı, yahut o etya, meaell baıton gibL ça-

Kapea haoka bir teY bilmiyordu, Roa-

c.Fevk.alade ehemmiyetli olan ikinci 
nokta. Denize giren adamın pri dönmiit 

kof adı ile dolapn pbun hüvi:Jeti l.e bir 

türlü aalafılamach, polla onu ele geçir

medi. 
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T. C. Ziraat Bankası Milas şubesinden: 
Satılığa çıkarılan gayri menkullerin 
Köyü Mevkii Cinai Dekar Metre Hududu 

Ağaçhyük Orta salma Tarla 756 337 Şarkan Murat. Garben Galip. Şimalen Bodrum yolu. Cenuben 
Bahçe (Halil Mente§e namına tapulu) 

« Suluk 

« Bahçeköy 

« « 

« 

« Suluk 

« Orta salma 

« Boztoprak 

f( 

« 

« 

(( 

« 

« 

5 514 Gündoğu: Mehmet Tekeli. Günbabai Uz Osman. Poyrazı au 
arığı. Kıblesi sahibi senedin müfrez tarlası "(Nahit Mente§e 
nanıına tapulu) 

20 224 Gündoğu Ahmet Akgün. Günbatısi Ali Cengiz. Poyrazi Galip 
Kıblesi Murat Mentete ile çevrili (Halil Menteıe namına ta
pulu) 

20 224 Gündoğu Uz Osman. Günbatı Mehmet Tekeli. Poyrazİ Galip 
Kıblesi Murat Mente§e ile çevrili (Halil Mente§e namına ta-
pulu) 

33 772 Gündoğusu lbrahim Gezen. Günbati:si İbrahim Özer. Poyrazi 
Akif, Kıblesi Galip ile çevrili (Halil Mente§e namına tapulu) 

5 514 Gündoğuau Nefise. Günbatısi Ali Varvil. Poyrazı Murat Ak-
gün. Kıblesi Ali Cengiz ile çevrili (Nahit Mentete namına ta-
pulu) 

« 14 708 Gündoğusu İncirli kuyu. Günbatm Nefise. Poyrazı Uz Os
man. Kıblesi Mehmet Tekeli ile çevrili (Halil Mente§e namına 

Nısıf 191 
tarla 

152 

tapulu) 

Şarkan Halil tarlası. Şimalen Cemil Garben Akif. Cenuben 
Çay ile çevrili (Halil ve Murat namlarına mÜ§terek tapulu 
olup yarısı borçlu Halile aittir) 

insanlara ölüm ve dehşet saçan bu korkunç haşaratı 

ile 

öldürünüz 

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

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

FAYDA bütün haşerat öldürüıcü 

mayilerin en iyisi ve müessiridir
Kat'iyyen leke yapmaz. Kokusu ıa. 
til ve sıhhidir ... 

Orta aalma Tarla 14 708 Gündoğusu Murat Menteşe. Günbatıaı Nefise. Poyrazı Murat 
Akgün. Kıblesi Ali Cengiz ile çevrili (Halil Mentete namına Adi gazı boya ile lıarqtıraralı "e 
tapulu) süslü A"rupa "e Amerilıa etilıeti "e 

« Küçük cingen « 
tepesi 

56 997 Gündoğu Ali Ören. Günbatısı Yusuf Karaca. Poyrazı Halil 
Mente§e. Kıblesi Deli dere ve Akif Mente§e ile çevrili (Halil 
MentC§e namına tapulu) 

« « « 777 727 Gündoğu Hüseyin Pınar ve Murat Mente§e. Günbatısı Nefise. 

Kuzyaka Kara kut Zeytinlik 82 

:Afaçliyüli Boztoprak Tarla 27 

. « Gübyan Me- « 975 
zarlık önü 

Vesile, Murat, Galip. Poyrazı Kq dağı tepesi Kıblesi Hüseyin 
Pınar, Yusuf Karaca, Halil Mente§e, Ali Ören, Ömer Çoban, 
Memif Yörük, Hasan Pınar, Ömer oğlu Mehmet, Mehmet Ço
ban ve deli dere ile çevrili. 

790 Şarkan Kara pınar yolu ile Kara Mehmet zeytinliği. Garben 
Hacı Yusufa muttasıl derenin intihasından Osman dqı. Şima
len Hacı Yusufa muttasıl dere ve Kara Mehmet tarlası. Cenu
Ben Osman dqından gelen küçük dere ile Kargınlık tepesi ve 
Yamalı Haaan Süreği. (Halil Mente§e namına tapulu) 

570 Şarkan ve timalen Murat, Cenuben Kara koyun yolu Garben 
Nefise. (Halil Mente§e namına tapulu) 

978 Şarkan Şeytan tepesi. Garben au arığı Şimalen Murat Salih. 
Cenuben Galip tarlası ile çevrili (Nihat Mente§e namına ta
pulu) 

« Bahçe köy « 593 869 Gündoğusu Mehmet Ateş ve Hüseyin Şim§ek. Poyrazi Akif 
ve lbrahim Gezen ve Halil Mente§e ve lbrahim Özer ve Hüse
yin Şim§ek. Kıblesi Galip. Günbatısı İncirli kuyu ile çevrili. 
(Halil Mente§e namına tapulu) 

« « « 692 235 Gündoğusu Güllüce namı diğer Kızıl dere. Günbatııi Ahmet 
Çalık ve Hasan Avcı. Poyrazı Akif. Kıblesi Galip ile çevrili. 
(Halil Mente§e namına tapulu) 

421'9 319 
« Boztoprak (( 287 647 Şarkan ve cenuben Galip. Garben Çay. Şimalen Vesile ile çev

rili (Halil Mente§e namına tapulu) 

4556 966 
T. C. Ziraat bankası Milas ajansına 1 ve 2 sayılı teahhütnamelerle borçlu Milasın (Hoca Bedrettin mahal

lesinden lzmir Saylavı Halil Menteıe ile oğlu Nahit Mentetenin i§bu borçlarının vadesi hitam bulduğu halde 
ödemediklerinden dolayı Bankamız namına birinci derece ve birinci sırada ipotekli bulunan yukarıda miktar 
ve evsafı aairesi yazılı (17) parçada (4556) dekar (966) metre gayri menkul mallan 3202 aayı)ı kanunun 
39 uncu maddesile rehin hükmüne giren içerisindeki gayri menkul mallan, ve sair tesisat ve ağaçlar ile zirai 
i§letmenin mütemmim cüzlerini ve teferrüatını te§kil eden alat, edevat, makine ve kaffei tesiaatile birlikte 
sözü geçen kanunun 40 ıncı maddesine tevfikan açık artırma ile satı§a çıkanlmıftır. 

1 - Artırma 5. 6. 1939 tarihinde b&§lamak ve 21 temmuz 1939 tarihinde bitmek üzere bir buçuk ay de
vam edecektir. 

2 - Muvakkat ihale, 21 temmuz 1939 cuma günü saat 14 de Miluta bankamız binasında yapılacak, bel· 
li saatte alıcı çıkmadığı veya vurulan peyler borcu tamamen kapamadığı takdirde en son artıranın teahhüdü 
baki kalmak üzere artırma müddeti bankaca 15 gün daha uzatılarak 4. 8. 1939 cuma günü aaat 14 de en çok 
artıranın üzerine ihale edilecektir. Keyfiyet mal sahiplerine bildirilecektir. 
3-Artırma f&rtnameai 5. 6. 1939 tarihinden itibaren resmi tatil günlerinden maada her gün görülebilir. 
4 - Satıt pe§in para iledir. Dellaliye ve aair bilumum masraflar müıteriye aittir. 
5-Artırmaya i§tirak edeceklerin gayri menkulün muhammen kıymetinin yüzde 7,5 u nisbetinde depo

zito veya banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. 
6 - Kat'i ihale yaptırıp yaptırmamakta banka muhtar olduğu gibi kat'i ihaleye kadar borçlu borcunu faiz 

ve masraflarile birlikte öderse muamelenin fesih ve iptali cihetine gidileceğinden müfteri teminatım istir
dattan ba§ka bir giina hak talebinde bulunamıyacaktır. 

7 - Bankadan bqka ipotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların bu gayri menkuller üzerindeki hak· 
!arını, hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müabiteleriyle yirmi gün içinde ziraat bankasına 
bildirmeleri, aksi halde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça aabt bedelinin payl&§masından hariç kalacaktır. 

8 - Alıcı kat'i ihaleyi müteakıp bir hafta İçinde ihale bedeliyle bilumum masraflarını ödemediği veya 
almaktan vaz geçtiği takdirde hakkında 2004 sayılı icra ve iflas kanununun 118 ve 133 üncü maddeleri hük
mü tatbik edilecektir. 

Daha fazla izahat almak istiyenlerin Milas Ziraat Bankasına müracaat eylemeleri ilan olunur. 

VV /T/7.7'/f/ //"/T./7 /7-TLZ :m'J 

Satılık Harman 
Makineleri 

İngiliz (Roaton - Arğa) Patüs 
(Diring - ve Massa Harıa) seki· 
zer ayaklık biçer, bağlar maki. 
naları çok ehven bir fiatla satı
lıktır. Görmek istiyenlerin: Es
ki Foça Bağ arası köyünde kah
veci B. Hasana müracaatları. 

5 (1121) 
..... CillilZlll!P.9111111:1lı&::ıı:ıllfClillllmırg:Jmııi 

!ZMIR SiCiL TiCARET ME
MURLUCUNDAN: 

1954 (1151) 

lzmir cümhuriyet müddeiumu
milığinden: 
İzmir tebliğat dairesinde 6 lira maath bir piyade mübatirliği açılmıt

tır. Memurin kanununun 4 üncü maddesinde sayılan evaaf ve ıeraiti 
haiz taliplerin 12. 6. 39 tarihine tesadüf eden pazartesi günü" saat 15 
de imtihanları icra kılınacağından timdiden adliye encümeni kalemine 
müracaat etmeleri ilan olunur. 1958 (1153) 

numaralı mağazada aaat bayiliği 
ticaretiyle uğrafan moreno gaba
yın terki ticaret ettiğine mütedair 
beyannamesi ticaret kanunu hü • . 

marasına kayt ve tescil edilmit 
olmakla esas kaydının terkin kı • 
lındığı ilan olunur. 

1951 (1155) 

marlıası lıoyaralı F A Y D A yerine 

satmalı istiyenıer "ardır. Salıınmız 

FAYDA ismine dilılıat ediniz. 

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

• • • 
• • • 

Müzayede ile 
fevkalade satış 

11 Haziran 939 pazar günü sa
bah saat onda birinci kordon 
mustafa bey caddesinde 1338 in
ci sokakta 3 numaralı aparhma
nın birinci katında it bankası fef
lerinden bay suavi kösteme ait 
fevkalade zarif ve nadide mobil
yaları müzayede suretiyle satıla
caktır. 

Satılacak efyalar meyanında 
gayet tık ve nadide dört kapılı 
atetli avudire kaplamadan dolap, 
tuvalet, iki komodino, ve bir kar
yola iki kitilik, ve taburesi, kök 
cevizden mamul modern vitrinli 
büfe, yine kök cevizden mamul 
kare yemek masası ve dört adet 
ceviz maroken sandalye, masif 
cevizden mamul modern ipekli 
movare kumattan kanape, iki kol
hık, iki sattdalye, ceviz orta ma -
sası ile iki sigara masası, dokuz 
parçalı zarif kanepe takımı, gayet 
tık ve nadide tek, dörtlü alektrik 
avizoları, modern tül · perde ve 
kurnitleri, yedi parçalı hasır takı
mı, nikel portmanto, ceviz radyo 
masası, mavi fileler, pamuk ve 
yün yataklar, divan muhtelif he
zaran iskemleler, aulu ve yağlı 
boya tablolar, penbe tabak takım
ları, likör kıriatal takımı, çay ta
kımları, muhtelif sürahiler, es tor 
perdeler, soba ve boruları ısparta 
halı ve seccadeler, ve sair bir çok 
efyalar müzayede suretiyle satıla
caktır. Satıf pefİndir. 

Türk müzayede salonu 
müdüriyeti 
1-3 (1159) 

Dr.AliRiza 
•• 

Unlen 
Doğum ve Cerrahi Kadın 

hastalıkları Operatörü 

Her gün hastalarını saat üçten son
ra Atatürk caddesi •Eski Birinci 
kordon• 222 numaralı muayeneha
nesinde kabul eder. 

TELEFON : 2987 

Acele kiralık han 
Gazi bulvarında Ziraat bankası ya -

nında 18 numaralı han kiralıktır. Res
mt ve husUBl daire, yazıhane olmağa 

fevkalflde elveri§lidir. t.tiyenler Gazi 
bulvarında doktor Hulllıibey caddesin
de 42 numarada diş doktoruna baş vur
sunlar. 

Telefon: 3287 Ul34) 

• 
• 

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

Karşıyaka satış yeri Ferah Eczanesi TL. 5023 

Kapalı zarfla eksiltme ilanı 
Tire Belediye Reisliğinden: 
1 - Belediyemiz elektrik santralı ile mezbaha ve ölü nakliye oto

mobillerinin 1939 mali yılı .mevaddı mü,teile ihtiyacatı 3. 6. 39 tari
hinden 20. 6. 939 a kadar on yedi gün müddetle ve kapah zarf uaulile 
eksiltmeye konulmu,tur. 

2 - Eksiltmeye konulan mevaddı müıteilenin: 
Muhammen bedeli Miktarları 
Lira Kurut Kilo Cinsleri 

5605 50 77000 Mazot 
945 00 4500 3 ve 4 sıfır makine yağı 
396 00 1800 Benzin 

45 00 300 Gaz 
45 00 75 Stopi 

7937 50 Yekiin - -
3 - isteklilerin ikinci maddede yazılı 7937,50 liralık muhammen 

bedelin yüzde 7.5 u nisbetindeki muvakkat teminat akçesi ve 1939 
mali ticaret odası sicil vesikalarına leffedecekleri teklifnamelerini ek
siltme müddetinin sonuncu sah günü zevaline kadar belediyemize tev· 
di etmeleri ve bedelsiz olarak verilecek ,artnameleri ve icabeden iza
hatı almak için de her gün çalııma saatleri içinde belediyemize müra-
caatları lüzumu ilin olunur. 8, 13 1936 (1148) 

Jzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
1 - Mükelleflerin vergi nevilerine göre tahakkuk cttirilmif olan 

borçlan ile bu borçların:ı kartı yatıracakları paraların miktarinı kayıt
lara ve ellerindeki makbuzlara müracaat etmeksizin derhal anhyabil
meleri maksadile 2184 aayılı kanunla ihdas edilmif bulunan vergi cüz
danları her mal sandığından bez kaplılar yirmi ve methı kaplılar elli 
kuruta satılmaktadır. 

2 - Borçlu tarafından yapılacak teslimat için kendilerine ayrica 
makbuz verilmekle beraber teslimat bu cüzdanlara da kaydedilir ve 
her mükellef vergi cüzdanlarındaki kayıtlarla da vergisini ödediğini 
isbat edebilir. 

3 - Cüzdan almak mükellefler için mecburi değildir. 
Ancak bütün borç ile teslimatı bir arada gösteren bu cllzdanlar bü

yük bir kolaylık temin ettiğinden her borçlu vatandq tarafından ahn
maaı faydalı olduğu ve arzu eden vatanda§ların bedeli mukabilinde 
mal sandıklarından alabilecekleri tebliğ olunur. 

8, 15 1964 (1158) 

lznıir Muhasebei Hususiye mü .. 
dürlüğünden: 
1 - İdaremize muktazi üç kalem defatlr v~ evrakı matfMıa 15 gün 

müddetle açık eksiltmeye çıkanlmıthr. 
2 - Muhammen bedeli 700 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 52 lira 50 kuruştur. 
4 - thale tarihi 19. 6. 39 Pazartesi günü saat ondadır. isteklilerin 

nümune ve §artnameyi görmek üzere her gün muhasebei hususiye 
müdürlüğüne ve münakaaaya iftirak etmek istiyenlerin de 19. 6. 39 
pazartesi günü saat 10 da daimi encümene müracaatları. 

8, 11 1959 (1150) 

lzmir Telefon müdürlüğünden: 
Yeni Telefon rehberi baadacaktır. Bu rehbere reklam ve yazı koy

durmak iatiyenlerin idareye müracaatları ilin olunur. 
1955 CJ 14,P)_ ·- . -



s H•zb'an Perıembe 939 YENi A.SIR 

T. Bovven Rees Messageries Umdal Oli ·ier ve Fratelli Sperco Deu tscbe Le· 
ve şürekası Maritimes A~~:?m. Şürekası Vapur Acentası vante Linie 
CVNARD LIHE K V Jf p A N y A S ı ın:LLEN1c L1NF.s LTD. BIR1NCI KORDON REES ADRIATICA S. A. Dl G. M. 8. H. HAJIBURG 

Llverpool ve ANGHYRA vapuru 5-8 haziran ara- BINASI TEL. 2443 NAVIGATIONE İTHAKA vapuru 23 mayısta beklenl-
Glasaov hattı THEOPHİLE GAUTİER vapuru ı sında beklenilmekte olup Rotterdam ZARA motörü 7 haziranda gelir, ayni yor. 27 mayısa kadar Anvers, Rotter-
BOTBNIA vapuru Haziran nihaye- temmuz tarihinde gelerek ayni gün f&. Hamburg ve Anversa limanları için yük WNDBA HATTI: gün Pire, Korfu, Stt. 40. Brindisi, Valo- ;•!re::;:~. Hamburg limanlan 

tinde gelip LJverpool ve Glasgovdan tanbul Pire Napoli ve Marsilyaya ha- alacaktır. •POLO• vapuru 3 Haziranda Londra na, Durazzo, Gravosa Spalato, Zara, Fi- ..,...,.!,.S • • •. 7 h . d bek 
' ' HELLAS 15/ 17 h , li ük çıka k Tr. ''""" ~vapuru azıran a -mal çıkaracaktır. reket edecektir vapuru azıran ara- ve Anversten gc p y raca ve ume, ıesteye hareket eder. niyor 10 haziran k d An Rot.-

Gerek vapurların muvasallt tarihleri, · sınJa beklenilmekte olup Rotterdam, nyın zamanda Londra ve Hull için yük LERO motörü 8 haziran 939 da gelir terd.;;, Bremen a ı:' ab v.e':" yük 
!simleri ve navlunlan hakkında acente Her türlll izahat Ye ınalOmadt 1~- ~anıJcıurg ve Anversa limanlan için yük alacaktırl. '""RPOOL HAT!'I ayni gün Patıno, Lero, Kalimno, ı.tan'. alacakt;.,. ve am urg ıçın 
bir teahhüt altına giremez. Daha fazla rlncl kordonda 156 numara a - a ~EL~İoN vapuru ayın nihayetinde L V .ıı:t köy, Rodos, Bari, Venedik ve Triesteye . DELOS va.puru 21 haziranda bekle-
taf:ııilAt almak ı..;ft T Boven Reea ve Şr BENT REBOUL ve ŞER.IK:t vapın acen- beki "lm kt ı Rott d H •MARDİNİAN • vapuru 10 Haziranda hareket eder ruyor. 24 hazırana kadar Anvers Rot.-

r- • • •• • • . enı e e o up er am, am- . . · da B .. ' 
run 2353 telefon numaraııına müracaat tıısuıa mınacaat edilmesı r:ıca olıınnr. burg ve Anversa limanlan için yük ala- Liverpoldan gelip yük çıkaracak ve ay- BARLE'ITA motörü 14 h . 939 ter m, remen ve Hamburg ıçın yUk 
edilmesi rica olunur. TELEFON : 2 3 7 5 eaktır. nı zamanda Liverpol için yük alacak - da gelir, ayni gün Pire, Korfuaz=anda, alacakt~MEMENT R SCUULDT 

BALKANLAR ARASI BATii tır. Brlndisl Val D ' 
ZETSKA PLOVİDBA A. KOTOR •OPORTO• vapurunun yükleri Is - •. ona,. raç, Ragosa, Spalato, GLÜCKSBURG vapuru 1 haziranda 

·------------------------.,.., YUGOSLAV BANDffiALI tanbulda aktarma edilerek Denizbank Zara, Fıume, Trıeste ve Venedike ha- bekleniyor. 3 hazirana kadar Anvera, 
uLOVCENn •DUMLUPINAll• vapuru ile g~lmiştir. reket eder. R.otterdam, Bremen ve Hamburg için 

T. C. Ziraat Bankası 
KuruJsq tarihi : J888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk liraSL. 
Şube ve ajan adedi : 262 

Zirai ve ticari her nevi Banka muameleleri 

PARA BbUKTlRENLERE 28.800 LİRA 
İKRAMİYE VERECEK 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsıı tasarruf hesaplannda en az (50) 
lirası bulunanl•ra senede 4 defa çelı:ilecelı: kur'a ile aşağıdaki p!J.ııa göre ik
ramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet 1.000 Uralık 4.000 Lira 
' • 500 • 2.000 • 
( • 250 , LOOO • 

(0 • 100 • 4.000 • 
100 • 50 • 5.000 • 
120 • 40 • 4.800 • 
160 • 20 • 3.200 • 

DİKKA'r ı Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı dilşml
yenlere ilı::ramlya çıktıb takdirde yüzde 20 fazlaslyle verilecektir. 

Kur'alar lmeda 4 •efıı, 1 Eyl61, 1 Birinci kAııun, 1 Mart ve 1 Haziran tarih
lerinde çekileeektlr . 

• 

Taze Temiz Ucuz ilaç 
Her Türlü Tuvalet Çeşitleri 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 

CİTI'A Dİ BARİ motörü 15 haziran yük alacaktır. 
~~11~~~ ~ DE l günü Şuşak, Venedilc ve Pireden mu- GOULAND BROTHERS LTD 939 da gelir, ayni gün İstanbul, Pire, N NORSKE Jf DDEJ.. 

vasalat edip ayni gün Köstcnce ve Var- PİRE Napoli, Marsilya ve Cenovaya hareket ffAVSLİNJE, OSLO 
naya hareket edecektir. NEA BELLAS• eder. <?'~ovada (5.7) Romolo S/ Avus- BOSPHORUS vapuru 20 haziranda 

uLOVCENn I.üks transatlantik vapunı ile Pire - tralya ıçın aktarma alır. bekleniyor. Diyep ve Norveç için yük 
vapuru 17 haziran 939 cumartesi gü- Nev . York hattı Pire - Nev - York ııe- ROYALE NEERLAN alacaktır. 

nü Köstenc:'1~n avdet edip 18 haziran yahnt müddeti 12 gün, Nev - York fuan DAISE KITJIPAHY ASI AMERİCAN EXPORT LİNES, İNC 
939 .Pazar gunü saat 12 de: için hususi fıailer Pireden hareket ta- DEUCALİON vapuru 8 haziran 939 EXAMEL1A vapuru 19 mayısta bek-
Pıre - Arnavutluk limanları - Kotor- . .. . !eniyor. Nevyork için yUk alacaktır. 

Dubrovnik - Split Venedik ve Triesteye rihlen. (;, tl'L tarihinde gelerek Burgaa, Varna, Köo- EXCHESIER vapuru 9 haziranda 
hareket edecektir. 1 TEMMUZ lZ A USTOS, 23 EYL tenceye hareket eder. bekleniyor.. Tuna !!manian için yük 

ANGLO - EGYPTIAN MAİL L1NE Gerek vnpurlann muvasal!t tarihleri, TRİTON vapuru 13 Haz.Iran 939 ta- alacaktır. 
PİRE MARSİJ.YA ve PİRE BEYRUT gerek vapur isimleri ve navlunlan hak- rihlnde Amsterdam, Rotterd1111 ve Ham- D. T. 8. T, 

HAJAYFA -~KE~ERİYEYE hat kında acente bir teahhilt altına giremez burg limanlanna yük alarak hareket SZEGEO vapuru 25 mayıata beklen!-
•C RO Cn u Llın.S VAPURU ile D , __ , tafsi!At almak I . Birinci eder yor. Tuna limanl•n için yUk alacaktır 

Marsilya için Beyrut-Hayfa-İsken- aha .,.,.,a çın · TİSZA vapuru 5 bulunda beldeııİ-
bareket tarihleri deriye için hareket Kordonda 152 numarada •UMDAL• SVENSKA OBİENT LİNEtN yor .. Tuna limanlan için yük al ktır 

2/ 6/939 
16-6-939 
3G-6-939 

tarihleri umumi deniz Acentalığı Ltd. müracaat ~AlU>ıl LANI> motörü 20 haziran 939 TİSZA vapunı 19 mayısta 8ı:kl..i-
10/ 6/ 939 edilmesi rica olunur. tarihinde gelerek Rotterdam, Hamburg, yor. Beynıt, Portaalt ve İskenderl)'e 
24-6-939 Telefon : (072 Müdilrlyet ve Skandinavya limanlarına yük alarak için yük alacaktır. 
8-7-939 Telefon : 3171 Acenta hareket eder. 

BORELAND motörli 28 Haxlra.ıı 939 SERViCE M'ARfrlJIE , 
IZMIR 

PAMUK MENSUCAT 
Türk Anonim Şirketi 

Sirk .. tin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 
Yerli Pamuğundan At, Tayyare, Köpekbq, Değirmen, Geyik 

ve Leylak markalarını havi her nevi Kabot Bezi imal eylemekte 
olup malları A vrupanın ayni tip mensucatına faiktir ... 

Telefon No. 2211 ve 3079 

tarihinde gelerek Rotterdam, Hamburs ROUMAIJlf 
ve Skandinavya lhn•nlaruuı yük alarak DUROSTOR vapuru 9 baziraııda beki.-
hareket eder. nlyor. K&tence, Kalu ve Tuna liman-
.SERVİCE JIARITIJIE ları için yillı: alacaktır. 

Roumain Kumpan~a&• JOBNSToN v A&BEN LtNEs Lro. 
SUCEA VA 6 t 939 _ ~CEMORE vapuru 28 mayısta bekle-

ihind 1 kva~:,u Cemmuz ta ruyor. Burgas, Varna, Köstence, Suliıııı 
r e ge ere ....... ta, enova, .Marsil- KaJu ve İbrail llmaıılan için yük ala 
ya, limanlan için yük ve yolcu a1aralı: caktır. -

hareket Wr. V -·...J L---•--• •-~LI 
iTALYA Soc. Aa. di NAVİGAZİONE •••••uıırm ~ """"'eriyle D&Y-

. lunlardald değişiltlilderden aı:enta m• 
Trıyesteden 14/S S/NEPTUNİA Ce- ul" t kabul 

nub! Afrika . . aktarma alır s ıye etmez. 
ıçın • Daha fazla tafsl.ISt içi ATA TÜRK 

Triesteden haziran 939 da S/RO.SAN- cadd .1 148 N .da V F n 

1'eJgraf adresi : Bayrak lzmir 
DRA cenubi Afrika için aktanna alır es 0 

• • Henry Van O. 

\i.-..: ~ ·~ · ' ' .. 

· Zee ve Şsı. Vapur acentahtma mıırac. 
8 Cenovada 5 temmuz 939 da S/RO- t --'"---• rl.ca ı a ~'ti& ounur. 

MOLO Avustralya için alctArma alır. TELEFON : 2111'/ZOOI ' • ~ • ' J • ; • , · • .. • • • \ ... ' • .ıı:, 
• , ' ' • • _r-

IZMIR BELEDiYE SiNDEN: 16 ya uzahlmı,hr. Muhammen be- İIAndald hareket tarilı.leriyle navlun-

BAŞTURAK Büyük Salepçioilu hanı karşısınchı. 

1 - Kar,ıyaka il! idaresine deli 2688 liradır. lttirak edecek - lardaki değişikliklerden dolayı acıenta SPERCO vapur acıentasuıa müracaat 
150 adet komple (Kozmos Stan- ler 202 liralık teminatı, öğleden mesullyet kabul etıneı.. Daha fazla taf- edilmesi rica ohınur. 

, 
dard) tipinde ıu sayacı haf mü. ıonra kapalı bulunmaıına binaen silit için ikinci Kordonda RATEW TELEFON : Zto(. z• 

1 hendiılikteki ta.-tnamesi veçhile öğleden evvel İf bankaıına yah· 

--------------------------- açık eksiltme suretiyle ıatın al - rarak m&kbuzile encümoıne ııe -

Fenni gözlük içiıı 
ECZACI 

AKTAŞ 

nacnkhr. Muhammen bedeli 2100, lirler. 
lira olup ihalesi 23-6-939 Cuma 2 - Çocuk yuvaıınm senelik 
günü saat 16 dadır. lttirak ede - ihtiyacı için sahn alınacak 2000 
cekler 90 liralık teminatı, öğle - kilo koyun et! ile 800 adet koyun 
den sonra kp_palı bulunmasına bi- dalaııı eksiltmesi, ba, kitivlikteki 
naen öğleden evvel it bankasına tartnamesi veçhile 19.6.9J9 pa -
yatırarak makbuzile encümene zartesi günü saat 16 ya uzatılmıt
gelirler. hr. Muhammen bedeli 808 liradır 

2 - Havagazı fabrikasında İftirak edecekler 61 liralık temi
mevcut tahminen 8 ton miktarın- nah, öğleden sonra kapalı bulun
da muhtelif boyda demir potrel, maıma binaen öğleden evvel it 
köAe bend ve T. demirleri ve aaç bankasına yahrarak makbuzile 
le~halar bllf kitiplikteki f8rlna· encümene ııelirler. 
mesi veçhile açık artırmaya ko - 3 - Çocuk yuvasının senelik 
nulmuftur. Muhammen bedeli be- ihtiyacı için satm alınacak 8000 
her kilosu 7 kurut olup ihalesi kilo birinci nevi ekmeğin eksilt -
23-6-939 cuma günü saat 16 da- mesi, bat k&tiı>likteki tartnamesi 
dır. lttira.k edecekler 42 liralık te- veçhile 19-6-939 pazartesi günü 
minatı öğleden sonra kapalı bu - saat 16 ya uzehlmıttır. Muham • 
lurunaama binaen öğleden evvel men bedeli 800 liradır. lttirak 
it bankasına yahrarak makbuzile edecekler 60 liralık teminah, öğ -
encümene gelirler. leden sonra kapalı bulunmasına 

3 - Kartıyaka suyu abone te- binaen öğleden evvel it bankaaı
sisatı için 2000 kilo kurtun boru- na ya~ırarak makbuzile encüme -
su bat mühendislikteki fartname- ne ııelırler. 
si veçhile açık eksiltmeye konul- 4 - Çocuk yuvasının senelik 
muttur- Muhammen bedeli 700 li- ihtiyacı için satın alınacak 7000 
ra olup ihalesi 23-6-939 cuma gü- kilo inek ıütü eksiltmesi, baf ki.
nü saat 16 dadır. lttirak edecek- tiplikteki tartnameai veçhile 19-
ler 53 liralık teminatı, öğleden 6-939 Pazartesi günü saat 16 ya 
ıonra kapalı bulurunaama binaen uzahlmıftır. Muhammen ~deli 

.••-•ı-------------·--~,,..,.·~c:-.. ~-::::::ııı_. öğleden evvel it bankaıına yatı- 700 liradır. lftirak edect'!:ler 52 
rarak makbuzile encümene ııe - lira 50 kurutluk teminatı, öğle • 

--------------··----•••----·· lirler. den sonra kapalı bulunmasına bi-4 - 63 ncü adanın 405,50 met- naen öğleden evvel it bankasına 

Doyçe Oryen t bank 
DR E S D N R R B AN K ŞU BE S 1 

t Z M t R 
Merkezi : BERLIN 

A•manyada 175 şubesi mevcuttur .. 
Sermaye ve ihtiyat akçesi 

ı1ı,soo,ooo Raylasmarlı 
Tilrt.Q-ede ıubeleri : ISTANBUL ve IZMIR 

Mımda ~heleri. : KAHiRE VE ISKENDEBIYE 
Her tilrlll banka muamellbm ifa va lıabul eder. 

Doktor DOKTOR 

re murabbaındaki 30 sayılı arsa- yatırarak makbuzile encümene 
sının ıahfı bat ki.tiplikteki fllrt- gelirler. 
namesi veçhile açık artırmaya ko- 5 - Çocuk yuvasının senelik 
nulmuftur. Muhammen bedeli ihtiyacı için satın alınacak 15 ka-
1216 lira 50 kurut olup ihalesi lem ili.ç eksiltmesi, bat kitiplik-
23-6-939 cuma günü saat 16 da - teki fUhıamesi veçhile 1~939 
dır. lttirak edecekler 92 liralık pazarte~i günü ıaat 16 ya uzahl
teminatı, öğleden kapalı bulun - mıthr· Muhammen bedeli 589 !i
masına binaen öğleden evvel it radır. lttirak edecekler 45 liralık 
bankaaına yahrarak makbuzile teminatı, öğleden sonra kapalı bu
encümene gelirler. lunmasına binaen öğleden evel 

5 - 57 nci adanın 284,50 metre it bankasına yahrarak makbuzile 
murabbaındaki 7 sayılı arsasının encümene gelirler. 

Juvantin çsa boyaları 
INGIUZ KANZUK eeaııcsl lAboratuvarlannda hazırlanan Juvantin saç 

boyalan mm:ır ve zehirli maddelerden tamamen iri olup saçlara tabii renk
lerini bahşeder. 

JUV ANTIN saç boyalan kumral ve siyab olarak iki tabii renk llzerlne t-. 
tip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edilen renk l"hnmı.. ı
lemek hattl denluı clrıııck suttt:lyle de çıkmaz Ecıaaelerde ve ıtriyat~•
salarmchı 8ft71111Z-

ED dddt ve eııııılTeill ıııarl<adır. 

-
BRONZ Hami~ Ataman Celal Yar~ın 

ıahfı bat ki.tiplikteki tartnameıi 6 - itfaiyede mevcut 6 adet 
veçhile açık artırmaya konulmut- muhtelif tip 'f'e markalarda müa
tur. Muhammen bedeli 2845 lira ta.mel otomobillerin bat kitiplik
olup ihalesi 23-6-939 cuma günü teki fUhıamesi veçhile aablm:ıaı 
saat 16 dadır. lttirak edecekler 19-6-939 pazartı:1i günii saat 16-
214 liralık teminatı, öğleden ıon- ya uzahlmlfhr. Muhammen bede
ra kapalı bulunmasına binaen öi- li 825 liradır. ittir ak edecekler 62 
leden evvel it bankasına yatıra- liralık teminab, öğleden sonra ka- ELYAFI IMPERMEABlLtZE OLDU -
rak makbuzile encümene gelirler. palı bulunmaıına binaen öğleden CUNDAN SERTLtC1Nt MUHAFAZA 

OPERATOR DOKTOR 

Ahmet Cemil 
Oral 

Jfemlelıet hastanesi 
esfıi operatörü !\ULAK. BURUN, BOOAZ ve HAN

ÇERE HASTALIKLARI UZMANI 
Manisa, &mir caddesi No. 13Z 

.'Şe:ı sineması yanmda 

'z
,..•a ,..E,..ır .,._.,.., 8-12-16-21 1960 (1156) evvel it bankasına yatırarak mak- EDEN YEGANE DlŞ FffiÇASIDm 
..a• ..a ..aa.a:.~.a 1 - Çocuk yuvasının senelik buzile encümene gelirler. Her ecza ve tuhafiyecilerde bulunur. 

BAHANESi DABlı.trE ihtiyacı için satın alınacak 24 lca- 1961 (1157) 
JIVT AHASSISI lem muhtelif erzak ekıiltmeai, Bina •ergisi nizamnamesi nqir tasına herkesçe bilinmek üzere 
enehane : İkinci Be !er sokak bat kitiplikteki f&l'lnameıi veçhi- tarihi 11-5-939 kararname numa- aaılnuthr. 

' 'n ili.n tab- 1953 (1152) 

Her gilıı öğleye kadar Fransa haata-

nesinde öiledcn sonra Blrincl Beyler 
sokağında .• 
No. 4! TELEFON UH 
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Sovyetlerle müzakere hakkında 
lngiliz Başvekili B. 

bulundu ve anlaşma 
Avam Kamarasında beyanatta Çember/ayn 

esa$ı üzerinde mutabakat olduğunu bildirdi 

Eğer harp patlak verirse 
Sovyet Rusya askeri yardımda bulun
mak için Fransa ile birleşmeS?e hazır 

~ . ......,.~~~.__. 
Fnınnı 00,Vekili Doladiye Amerikan sefiri B11litin bir 

davetinde nutkunu dinlerken 

. 
Londra 'l (ö.R) - Avam kamarasın-

da Ingiliz - Fransız - Rus müzakereleri
nin terakk1 derecesi hakkında beyanat
ta bulunan başvekil B. Çemberlayn de
miştir ki: 

- üç taraf ta, şimdi esas üzerinde 
mutabıktır. Ingiltere tamamiyle müte
kabiliyet esasına müstenid bir anlaşma 
akdine hazır bulunmaktadır. Muhasc
mab intaç edecek her harekete karşı 
Sovyet Rusyaya askeri yardımda bulun
mak için Fransa ile birleşmeğe hazırdır. 

B. Çcmberlayn, asker! yardımın baş
laması için taarruzun tekenunill etmiş 
olmasına lüzum olmıyacağını söylemiş
tir. Eğer Uç devletten birisi, diğer bir 
devletin hareketleriyle vaziyetinin teh
dide maruz olduğunu beyan ederse, mü
tekabil yardım paktı harelı:ete geçecek
tir. dost hUkU.meiler hakkında da vazi-
7et aynıdır. 

B. Çemberlayn, bazı devletlerin sıkı 

bitaraflıklarını bozacak korkusiyle, ga
ranti kabulüne miltemayil olmadıkla
nndan bahsetmış ve demiştir ki: 

cBu devletlere istemedikleri bir ga -
rantiyi zorla kabul ettirmenin imklinsız 
olduğu zahirdir.> 
Başvekil bunu mUteekip Moskovaya, 

Ingiliz sefirini hükümetin görüşlerinden 
haberdar etmek ilzere bir mümessil izam 
edileceğini bildirmiştir. Bu mUmessil 
bir nazır değil, bir diplomat olacaktır. 

Böylece müzakereleri tacil etmek sürat
Ie bir anlaşmaya erişmek mümkün ola
caktır. 

Avam kamara!lındaki bu beyanattnn 
evvel bu sabah kabine toplanmıştı. Bu 
içtima iki buçuk saat sürmüştür. 

Moskova 78 (ö.R) - cTas> ajansı 

bildiriyor: 
cPravda> gazetesi beyn{!lmilel vaziye

tin son inkişafına ve bilhassa Sovyct 
Rusyanın Ingiltcre ve Fransa ile mü -
zakerelerine tahsis ettiği bir maknlede 
şu neticelere varmaktadır: 

«Malumdur ki 31 Mayısta halk komi
serleri reisi B. Molotof tarafından yük
sek birlik Sovyetinde söylenen nutuk
tan sonra Sovyet hükümeti Ingiliz ve 
Fransız bükü.metlerine son Ingiliz-Fran
sız tekliflerincre bazı tadilat yapılmasını 
teklif eden bir cevap vermiştir. Bu ce
vap B. Molotofun nutkunda müdafaa 
ettiği teze tamamiyle terccman olmakta 
dır. Sovyet teklifleri A vrupada taarru
zun yeniden inkişafı tehlikesine karşı 

sulhun korunması cephesini teşkil için 

lngiliz müs eaa.&ıı. .. e 

lngiliz başvekıli Çemberlayn ve hariciye 
·tıazırı Lord Halifaks 

elzem olan asgari şartları ifade etmek
tedir. Bunlar şu sureüe hülasa edilebi
lir: 

1 - Ingiltere, Fransa ve Sovyet Rus
ya arasında taarruza karşı filli bir müte
kabil yardım paktının akdi, 

2 - lngiltere ve Fransa tarafından 
taarruza karşı kendilerine garanti veri
len beş devlete Sovyet Rusyanın yar
dımda bulunması, 

3 - Ingiltere, Fransa ve Sovyet Rus
ya tarafından Uç Baltık devletine, bir 
mütearrız tarafından bitaraflıklarmın 

ihlali halinde, yardımda bulunulması, 
4 - Nihayet bu taahhütlerin tatbik 

şeklini ve metodlarını ve şümulünil gös
terecek maddi bir anlaşma akdi. 
Şimdi bilhassa kayde şayan olan hfı

<lise şudur ki Sovyet teklifleri yalnız 
Sovyet hükümetinin vaziyetini göster
mekle kalmıyarak asıl yüksek birlik 
Sovyetinin de arzusunu ifade etmekte
dir. 

e o 
Bir harp , vukuu takdirin4e çok 

mühim işler görebilecektir 
Londra, 7 (Ö.R) - Müstemlekeler na

t:ırı B. Makdonald Avam kamarasındaki 
beyanatında İngilterenin müstemlekele
rindeki hedefinin sadece İngiliz milleti
nin menfaatine değil, müstemlekelerde 
sakin milletlerin umtiıni menfaatine ha
reket etmek olduğunu söylemiştir. 

ıİngiltere müstemlekeleri yalnız ken
di menfaatine istismar arzusunda değil
dir. MüstemJekeler ahalisinin modem 
fennin, sosyal terakkilerin nimetlerin
den istifade etmelerini ve kelimenin tam 
manasiyle dünya vatandaşlan olmaları
nı isteriz. Bir müstemleke ahalisini ta
mam!yle tatmin etmek dalına mümkün 
değildir. Fakat tolerans ve anlayışlı ha
reketle buna imkan vardır. Müstemle
ke 

0

milletlerinin İngiltereye karşı dikka
te ~yan sadakatlerini bu iş birliğinden 
ne kadar memnun olduklarl111 göster
mektedir. Gerçi her iş bitmiş değildir. 

Hedefe varmak için daha çok geçilecek 
yol vardır. Maksat blitün müstemleke 
ahalisini tatmin etmektir. 
Nazır İngiliz müstemleke idaresinin 

ne kadar iyi olduğunu söylemi~ ve genç 
mcmurlann idare kabiliyet ve meziyet
lerinden bahsetmişt1r. 

Romadaki 

Roma 78 (Ö.R) - Italyan gazeteleri 
general Frankonun Fransanın lspanya
ya husmnetkar vaziyeti ve Ingilterenin 

Franko ispanyadan ayrılan 
IAkayllığı hakkındaki sözlerini memnu
niyetle tefsir ediyorlar ve bu sözleri Is
panyada Ingiltereye karşı sempati bes-

lendiği ve iki memleket arasında gittik
çe bir tesanlid hasıl olduğu hakkında 
Irlgilterede ileri sürülen iddialara bir ce
vap sayıyorlar. 

Paris 'l (ö.R) - Fransadnki lspanyol 
göçmenlerinin memleketlerine iadesi 

tedricen yapılmaktadır. En buhranlı sı
rada bu göçmenlerin sayısı 500 bin idi. 
Sonra vatanlarına iade!öi başladı. 1 Mart-

• 
resmı 

lejyonerleri te~i§ . editwr 
ta hala 450 bin göçmen vardı. Şimdi i8' 
bunların miktarı 350 bine in.ıni§tir. j 
Şubattanberi 90 bin göçmen ispanya>" 
dönm~tUr. Vatanlarına dönen1n gür 
de takriben 400 kişidir. 

Fransanın bu göçmenlerin iskim "fi 
iaşcleri için yaptığı mnsrnf heJ' §ahi' 
için günde 15 franktır. Bir aralık gündl 
78 milyon frank sarfediliyordu. Halü ~ 

günde 6 milyon sarfediliyor. Haswnr 
lerde göçmenlerden 13 bin hasta vardi' 
ki her şahsın bir günlük masrafı 89 
Franktır. 

Fransız Başkumandanı 
lngiliz ordusunun son sistem tank

larını ve S?izli silahlarını gördü 

Gaz maskeli Ingiliz topçuları 
Londra, 'l (Ö.R) - Fransız başhı- etmiştir. Sonra, bütün tanklar bir tepe- leri, istihklm teçhizab, piyade toP>" 

mandanı general Gamlen, Helderşutu nin eteğinde sıralanmışlardır. General siper topları, tank ve hava topları g'ltl' 

ziyaretinde İngiliz ordusunun en aon si&- Gamlen bu suretle hafif süvari tankları- terilm.iştir. Fian.mca konuşan tngilll' 
tem tanklarını görmüştür. Bu tiplerden m, zırhlı otomobilleri, piyade himaye zabitleri bütün bu muhtelif ~ 
b. · · izli" ·1111.. , __ lis . de uka tanklarını, yol üzerinde 65 kilometre 
ırısı g sı illllW" tesın m yyet . tek 1 kli hafif nkl hususiyetlerini izah etmişlerdir. 

silrat yapan er e ta arı ve ' 
olup umwniyetle geceleri dı§an çıkmak- yol üzerinde sürati yüz kilometre olan General Gamlen tarafından muaY 

tadır. bir istikşaf tankını görmüştür. edildikten sonra, muhtelif tip ıanıJll' 
General Gamlen, maiyeti erUniyle Bundan başka Fransız başkumanda- arazi üzerinde son süratle hareketli' 

birlikte bu tankı dış ve içinden tetkik nına kendi kendine işliyen alet makine-- yapmışlardır. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~---~~~~~~----_.,. 

derecede mühim stratejik bir mevki iş
gal ettiğini söylemiştir. Tangan iki man-

da altında bulunduğu için burada yerli
lerden asker alınağa imkAn yoktur. Bu 

arazinin müdafaası geniş mikyasta Ken
yaya terettüp edecektir. Kenyada bulu-

nan Kings African Rifles alayı mühim 

bir müdafaa kuvveti teşkil etmektedir .. 

z ;;w::;:c !"'1 w;:;a 

ı 
I..ondra, 7 (A.A) - Kenya teşrii mec

lisinde beyanatta bulunroı umumi vali 
Sir Robert Brooke Poham muhasamat 
halinde müscllfilı kuvvetlerin başku

mandanının bu müstemlekeden seçilece
ğini ve kumandanın Kenya hudutların
dan öteye kadar c'1-•rite~ni kullanacağı-

Ingiliz miistemleke askerleri bir nıanevrada Kenyanın umum! müdafaa plAnmda 

1 

. j 
Siya.sl mahfeller bu beyanatla çok' role büyük bir ehemmiyet atfedilmçkte- mahalli Arap ve Hintli kıtalarının da 

alakadar olmaktadırlar. Bu mahfeller dir. müdafaaya iştirak etmeleri d~rpiş edil-

harp zuhurunda siyasi hudutların ehem-f Parlfunento mahfellerine mensup bir mektedir. Kenya, sıcak iklimlere alış
miyeti kalmıyacağı ve yalnız stratejik I zat Kenyanın Uganda, İngiliz - Mısır ınış olan ihtiyat Hint kıtalannın killli
ha~katlerin hesaba. kat~~cağı kanaatin-! Sudanı ve İngiliz somal.iSi arazisine ya- yetli mlkdarda bulunduğu mmtakaya 
dedirler. Kenyadakı İngiliz kara ve ha- kın olduğuna işaret edeiek Aden ve Ci- birkaç günlük bir mesafede bulunmak- Floransada bvn-.. nleTde dilğiin tarenl wapıLıccık ola• Yunan kralının 
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