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1 
Günü ııeçmİ4 nüahalar (25) kmuttur. 

- TELEFON: 2697 

llirı münderecahndan ııazetemiz meauliyet kabul etmez. 

• lsveçte yol kazaları 
Stokholm 21 (A.A) - Bu senenin ilk üç 
ayında 1aveçte 10,300 yol kazaa kaydedil
mİ§tir. Bu kazalar neticesinde 112 kiti öl
miif, 1400 kiti yaralanmı§tır ... 

------' Yeni At. Matbaasında B.n!nuttw. 

SeylAp felaketinin acıklı neticesi 
Sular henüz ·çekilmedi .. 

Ölenlerin sayısı beşi buldu 
, · Münakalit Vekil 

şehrimize geldi · 
l' abiatın bu acı darbesine uğrayan mıntakalarda bütün 
Yardım tetbirleri alındı. Erzurumda da bir felaket oldu 

Samsundan biT 1114nzaTa 

Nüfus 
Kayıtları 

- - --tr·---
lslAhtan ziyade 
Yeniden t sise 
l'llahtaçtır .. 

-*-HAKKI OCAKOUU 

Moskovada anlaşn .. a içiıı 
ümitler fazlalaştı 

As eri ve siyasi anlaşma müzakere
leri ayni zamanda devanı etmektedir 

Londra, 21 (Ö.R) - Öyle sanılıyor ki mesinin güç olduğu kaydedilmektedir. 

Halkımıza sıkınh veren, bütün ~ardis ve Lon~gila' aras~claMfikirk' teatilfi': •. B. Mo~otofun askeri anlaşrnay~ verdi-
ııa,,.. ti • b' .. 1 .. d"" • rın en sonra .ın tererun os ova se - gı hususı ve baş derecede eheınıruyet se-

,.e ere ragmen ır tur u uzenı- · . .. d il . talim İngiliz' · · · 
ile • l I d b' . d rıne gon er en yenı at bebıyle bu tavızın, Sovyei Rusyayı da 
t gıremiyen mese e er en ırı e So t .. k 1 • So t bükü. •• ın· ı · d · tin' niç .. • .. vye muza ere erme vye - taarruzun tar mese esın e vazıye ı 

liıtıdtuphe yoktur kı nufus muame- metini tatmin istikametinde yeni bir te- tadile sevkedeceği ümit edilmektedir. N:· . . . . .. .. . . rakki adımı atbrınıştır. İngiltere ve Londra, 21 (A.A) - Press Associati-
~ fus ıdaresıne ışı duşup te şika- Fransa şimdi siyasi ve askeri anlaşma on yazıyor : 
et etmiyen bir vatandaşa çok az Uzak' 1 . · · d in ·liz Fr h"'k'" tl · İ · t'flstlan . . m ere erının aynı zaman a cereya- . gı ve -~sız u _ume erı~ ~~ 
M abılır · nını kabul etmişlerdir. Halbuki evvelce liz - Sovyet müzakerelerınde takip edi-

l evcut kayıtlara nazaran çok de· reddediyorJardı. lecek hattı hareketi tesbit için yeni bir 
)~.evli e~kekler bekar .gorunur. El- Buna mukabil bilvasıta taarruzun ta- istişarede bulunmuşlardır. Hafta bitme· 
~1 •nde nufus tezkerelerı bulunan ba- rifinde İngilterenin vaziyetini değiştir- den Seeclse yeni talimat gönderilecektir. 
ltq l'avrular~~ ara~ıldığı zaman e~a~ Londra, 21 (A.A) - Lord Halifaks, 
ha. l'ıtlarda ısımlerı bulunamaz. Eskı dün öğleden sonra Fransız büyük elçisi-

- - " gununu 
hazırlanıyor 

Tren yolunun vardığı köyler kur
banlar kesmek suretiyle sevinçle
lcrini izhar ediyorlar .. 
Erzurum, 21 (A.A) - Erzuruma va· 

racak tren yolu fer~iyatı Aşkale ka· 
zasının Pırnakaban mıntakasında 

Kaptıran köyüne varmıştır. Bu ayın 
25 inci günü Aşkale istasyonuna 
varmış bulunacaktır.Ferşiyatta çalı

şan amelenin hahlşle milli şarkılar 

söyliyerek ray döşemeleri görülecek 
manzaralardan biridir. Trenin vardı
ğı köyler kurbanlar kesmek sureti
le meserretlerini göstermektedirler. 
Erzurum, trenin varması münasebe
tiyle yapılacak merasim, hazırlıkla· 
rını ikmal ile meşguldür .. Vilayetin 
giriştiği imar işleri trenin vürudun
da ikmal edilmiş bulunacaktır .. Bu 
arada büyük iki hastane, bin kişilik 
bir sinema, bin kişilik Halkevi, bü
yük bir tayyare şube binası, bütün 
oyun sahalarını ihtiva eden modem 
- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE ->' rflerden yeni harflere girerken le görüşmüştür. 

tııaııılan yanlışlıkların tashihi için ----------------------------
~·lltlaka mahkeme ilamlarına lüzum 
b?sterilir. Hele uzak vilayetlerden 
bıt kayıt celbine kalkışıl~cak olursa 
~ \t ınesele halledilmez bir dava hali-
e ~elınek istidadını arzeder. 

b,, Bu ınevzuu mütalaa ederken uzun 
ti l'lu şikayet misalleri aramağa ih
~~ç Yoktur. Nüfus kayıtlarımızın 
hk .n~ksan ve büyük bir intizamsız
~ol tçınde bulunduğunu her zaman 

Dost lngilterenin Ak
deniz filosu amiralı 

N~lıkla İspat etmek mümkündür. 
~ Ufus dairelerinin bu vaziyetin-
eıı b' 1 tıı ızce yalnız nüfus memur arı 
~il} tutulamaz. 

ga ~r Şeyden evvel nüfus kadroları 
~ Yti kafidir. Bu dairelere modern 
~ta1'ına •İstemi girmemiştir. Vaktile 
tııa l> harflerile tutulan defterler ta
Qo}ren değiştirilmemiş, harpler, iş· 
~lk' bir çok kuyudatın da ortadan 
S~asını intaç eylemiştir. 

~lı 'le ııöre mevcudu ıslah eylemeğe 
ler)~~ak bizi iktihamı zor müşkül-

N·· arşılaştırır. 
Yeıı · ~~s dairelerinin çalışmalarına 
Yeıı~d ır istikamet vermek, kayıtları 
~ h 1 

1~n te•is eylemek daha kolay bir 
a ınded· B ır. 

la.t :nun için de önümüzde bir fır-
19 ardır. 

l>ıiaca~ senesinde umumi tahrir ya
lıı~nla tır. Yani Türkiyede yaşıyan 
alıııa kın tamamı yeniden kayda 
l~k~ Ve medeni halleri tesbit edi-

() r. 

Dr. Muallim Abdi Muhtar 

Bugün 
6 mcı sahifemizde çok 
faydalı bir yazı seri· 
sine başladık.. 

Hasta mısınız? 
Hastalığınız ne olursa olaun bu 
yazılar sizi tiddetle alikadar 
edecektir •• 

Sıhhatte misiniz? 
- - -··- - -

0 halde bu yanlan daba büyük 
bir alika ile okumalısınız ••• 

Çünkü bu değerli seriyi gazete· 
miz için kıymetli doktorlarımız
dan Dr. Muallim 

Abdi Muhtar 

3 Ağustosta lstanbulda parlak 
simle istikbal edilecek 

mera-

Istanbul 21 (Hususi) - 3 Ağustosta Istanbulu ziyaret edecek olan Ingil
terenin Akdeniz filosu b~ kumandanı şehr.i.nıizde çok parlak merasimle kar 
şılanacaktır, Bu münasebetle dost memleketin denizcileri şerefine muhte · 
ziyafetler verilecektir. 

Zi!aat Vekili 
Bu sabah Antalyadan 
vapurla lzmire geliyor 
Vekil zirai müesseseleri ve Kültürparktaki 

ziraat pavyonunu ziyaret edecektir 
Antalyada inşa edilen büyük kanala Haber aldığımıza göre Ziraat vekili 

su isalesi törenini yapan ziraat vekili akşama kadar şehrimizde kalarak ziraat 
B. Muhlis Erkmen, refakatlerinde evkaf vekaletini alllidar eden müesseseleri 
umum müdürll B. Fahri Kiper bulun- ziyaret ve tetkiklerde bulunacaktır. Zi
d • hald b hah An tal d şehr". raat vekilinin Bornovaya giderek ziraat 
~gu 

1 
e kt~ sa ya an 1 mektebini, haşeratla mücadele istasyo-

Vekil dün Turgutlu istasyonunu açt 
Manisada tetkiklerde bulundu 

- SONU 2 İNCİ SAHİFEDE -

Rumen kralı S. M. Karo) 
Hususi yatı ile Adalar denizinde seyahate 
çıkıyor. lstanbulda tevakkuf etmesi muhtemel 

Kral Karolun IzmiT limanında alınm'I husuai yatı 
lstanbul 2 1 (Hususi) - Rumen kralı ı müddet tevakkuf etmesi muhtemeldir. 

Majeste Karo!, hususi yatı ile adalar de- f Bükret 21 ( ö.R) - Kral Karo! Köa· 
nizinde bir seyahat yapmak üzere Rumen f tenceye giderek Yunan sulannda bir se .. 
sahillerinden ayrılmıştrr. Kral Karolun yahat için yatına binmiştir. Kral on gün 

limanımızdan geçerken tevakkuf edip Şarki Akdeniz sularında kalacaktır. Bir 
etmiyeceği henüz malUm değildir. Maa- Rumen harp gemisi kralın yabna refakat 

mafih seyahatinin dönüşü lstanbulda bir 1 edecektir. 

1 

o 

( 

lııe8~f ukça külfetli bir iş olan bu 
lııj~etC}'e hükümetimiz azami ehem
~kitıı:n Verınekte, asla fedakarlıktan Bilginer 

nuze ge ece ır. nunu, bağcılık istasyonunu, zeytincilik 
Ziraat vekilini hfunil bulunan vapur istasyonunu ziyaret etmesi, öğleden son- Birinci Sivrisinek - Gel canım hem em.eriz, hem de bir iki 18.f atan.ı. 

ilk yazı birinci 
sahifemizdedir ... 

, eınektedir Yazmaktadır. 
!'IO'.'ıu 2 !~et SAITTFEnE -

41CK1 OCAKOGL U 

saat onda limanımıza gelecek, vekil va- ra Kültürparkta Ziraat pavyonunu gör- Ikinci Sivrisinek - Y ook ..• Aylardan beri bizi öldüreceğini sa.ndığı ga.zva{t& 
purda vali, belediye reisi, komutan ta- mesl muhtemeldir. Vekil ak§am üzeri kııtulannın rekllhnlamuı kanıp ta, varını yoğunu sar/eden akıllının kanı lıcılt4 
rafından karşılanacaktır. İzınirden aynlacaktır. ' dokunur. Adiııö m<m§er .. " 



TAR1Hl ROMAN 
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1940 da 

Yapılacak umumi 
tahrir için hazırlık 

Ri 
Elektrik ve tramVay 

tarif el eri tasdik edildi 

Nüfus 
Kayıtları 

----tr---
lslaııtan ziyade 
yeniden tesise 
muhtaçtır .. 

-*~OCAK<>eW 

Gecenin karanlığında denizden: - imdat, 
kurtaran yok mu, kofQn Allah 
aıkına di ye aesler geliyordu 

can 940 senesi içinde yapılacak umumi nü- 1 Temmuzdan ı·tıbaren m eri yete gi- - BAŞTA.RAFI l tNct SAllİFF.DE 
liı$ sayımı hımrhklarına başlanınqtır.. Nüfus siyasetimizin temelini te 
.935 senesi say:ımmda esasları bazıihn- f ~ J ı J ., · ki k kl kil eden nüfus tahriri qinin müııak 
mıı olan numaratajm yeni nüfus S111Jı- Ten QTıTeae esas l ueglŞl l yo Ur ~a götürmiycn faydalarını bir def 
mından evvel ikmal edilmesi için bele- daha burada izaha kalkacak değiliz. 

B!!ILül• o··.,-;.,u•• _ _]_ devam etti Mu- Fenen· .ı _ _,..iler Artık Cibaliyc diye t~kilau mesai sarfedttektir. İzmir tramvay ve elektrik şirketinin ·ve llıtiyacab beytiye için 14.50 kuruş ve o·· .. d .. w.. .. b .. t hrı"r 
wu • ..,. ııue · ae ti"~" ••· .. 1 . . . • , • . . • uşun ugumuz u umunu a 

•iki fenninin bütün inceliklerine va- yak1aşmışlardt.. Yakında.~üfus ~ çalLF'n an hak- l .~emmuz tariJunden ~tibaren ~ ay 1 smaı tatbikat ıçın 7.25 kuruş, Buca ve den istifade ederek nüfus kuyudatı 
kıf oldnöunu aösteren bir ustalıkla Bu sırada, muhitin derin sessizli- kmda Dahiliye veldl~ti tarafmdan icap muddetle tatbik edeceği aziml tarifeleri Bornova semtlerinde tenvirat ve ihtiya- ·d t · J -'- '-- tla 

-c 0 den direktifl öoderilccektil". h • k • ·u:r .. 1.-;..1_ kar......1~_ t yenı en esıa ey cmcıı;. e .ıt.ilYI 
bütün perdelerde ve makamlarda ge- ğini birdenbire yırtan acı bfr çığlık e er.~ .. · usus~ 0~ ı--..-...,,.ıc. ~....,- ı natı beytiye için 15·25 kuruş ve sınat tat- alfabetik esasa istinad ettirmek, mu 
zindi .• Gazele rast makamile başla- duyuldu. _Son .beş sene içinde ~~~ bij.. tırıldıgı veçhile vekaletçe tasdik . olun- bikat için 7.5o kuruştur. amelelerin selamet ve sıhhatini e 

S d . l bav H d Ah t k.. kl · b {ilk: bir artma kaydedildigı muhakkak- muştur .• Fakat (Bu devrede komısyon- 2 T tarif 1erini Güzel lı 
mıştı... onunu a yme rast a g- ızır ayı Ye me ure en ı- .. ~-'-- - ramvay e n. ya niyet altına almaktır 
1 d "---ı· b. :-~· y ktılar H - - d fı d.nl tır. Geçenlerde belediye inun&Ui;itı için ca hayat bahah1ığı endeksi nazar.ı itiba- Ko k b" . . ki 7.50 ır.~- iki . · 
a ı... ~ ı ıtınıı... e sustu. :8 ... er UÇU e etra ı eme- ham:lanan defter kayıtlanna nazaran 45 ra nlınmadan teshit edilen taıifelerln na. ırıncı mev ~ ..... ~ ncı lstatistiki mahiyette bir nüfus 
Hızır dayı: ge koyuldular ... Sakın aldanmıı ol- nüfusun ".-.». ~-~l-r.._.o.r.- afık .. .. 1 . k f" u· • u mevki 5.50 kuruş, Karantina - Konak ririle, kayıt tesis maksadile yaoıla 

B • . d w•L G"' b""l 1 ... 4'""0" o""'U.UU~......... lllUV gonı mcsı ey ıye nın, VeA.cs- birinci" • ki 5.50 !1..!--' ki 3.15 1 
- u ınsan sesı egı •• uya u - masın ar... -*- 1 t 1 .. tl . . . mcv ve~ mev cak bir tahrir arasında bazı fark arı · · · l k 'k · · e çe ame e ucrc ennın geçınme en- .. 

bül ötüyor sandım ..• dedı ... Şnndıye Hayır... Bo.! u ta. bu ses: ı ın~ı T dcksle.riyle alakalandınlması icap ede- kuruş, Karantina - GUzelyalı da ayni mevcut bulunduğunu derpiş ede 
kadar binlerce ses dinledim .. Hiç bu ~ef~ ?larak yüks~klı... Bu se~e~ hı· Ürk - A 1 m a n cefi hakkındaki esas prensiplerden fcra- mikdar fızerinden tatbiki uygun görül- liriz. Amma her iki maksadı temi 
kadar tesirlisine rastlamadım .•. San· rıncısınden daha tız, daha acı ıdı.. gpt manasmı hiç biı· zaıııau tazammun milştür. edici bil' çalışma •İstemile her iki g 

ki bir ok. insanın ta yüreğine kadar Hızır dayı: . . K/ering hesap/arının etmemek) kayıt ve şartiylc tasdik edil- Tenzilcitiı tarife yukarıdaki şekliyle venin birden elde edilmesini ço 
İ§liyor. - imdadına yetişelım .. Mutlaka V • t · miş bulunrnakıadır. Nafıa vekaletince tasdik ve vilayete bil- miirnkün Q;Örürüz. 

D. l d•v• "h" l" . . .nd b" .. ~ l ı dedi azrve l B iha ~-L-".~ ın e ıgı o sı ır ı .esm tesm en ırmı UU1:>az ıyor ar, · • • ı - Elektrik kilovat saat azamı tari- dirilmiF. Vılayet keyfiyeti belediyeye u. nı yet cann.r memın 
hala kendini kurtaramamış olan kü- Fakat nereye gideceklerdi? .. Va- ~-~~ya ile ticareti- feleri İzmir ve KArşıyab.da tenvirat tebliğ eylemiştir. verit"!Cek talimatta tahrir cetvell ... " 
çük Mehmet, o dakikada başka bir loa onu, birbiri arkasına, iki defa her ınız normal bır şckı~ ~mağa başlamıştır. Tltn birer nüshasının nüfus müdü 

..l·· •• •• d M h J '- d •· - de d ymu la• f ... k ... t bu l"'TÖ>hgtv - İthalBbmız arltJ~ ıçm Alman devlet. M k 1 v 1 ''"L'-~-- dü ___ 1_1..._ şev ousunuvor u. eç u na nen e- uçu u •, .. .. :r·"' • · • • & _ • _ •• A t k e e uxıerıne tev e mllVilK&at m 
nin söylediği srazel, ona, yakın bir nereden geldifiini kafi bir surette ta- bankası Türkiye C~y~ ~ una a a e 1 1 TtlUY1ar istihdanu su:ıetı1e de bu 

-· • L•:.'.-~'-" b' ka h .__) t- yı"n edememislerdi.. bankasından aJacak!ı lken şımdı Rayş eli - ka·--'--ma. •ve aıt UUllll ır va yı Bu.• a ~ bankt 1 _ _ -:ı.- k t v -e gorc esas ,..ucu uı t 
Mehmet~ an auıcagmuz on uuzyuu mar ı e- \ah,"l(J" 

mL"tı... O k' d T l cah ... ti liyel' decl' Havkmır ~avUz etmiştir. Almanya, son sene için- n_,;:.· bô le bir -='*~ h 
Evet... V8 ıt • : 8~ 1 şaır L· - erk_.ı ımd, ... 1 -'·:. --.ıed· ie ithalattan ziyade ihracat yapmış ve h • • ld • ocı 1 y • tr::oıct.XJUS ta 

Yahyanın bu şnızelını olc:umuıııl,.rdı: s:ımse. ar aaa • egı ' onumuzu ır.. lnldaki fnrkı kn ttıldmı başka bor - ş e rı mı z e ge 1 "llasraflanm binz: daha arttın\ 
Üç.ün~. S~ltan Mur~d.bir ~n Si~~n Bana ~vle ~ldı... . l.umıştır. Bu ycni~iyet bir bakımdaçn •..a~. nüfus m~bnm ...-w; .. n .. _ 

paııwt. k~une srehnl§tı. Hasta ıdi.. Ve ılerlediler .. Bıraz Sf>nra Meh- lehimize mütalaa edilmektedir ve mtızaımm t-mm IÇUl bundan~ 
Kö-\te hımr bulunan aaz takımın": medin yanılmadığı anlaşıldı.. -*- · 1<a .ı" çare yoktlU'. 

Ev ecel, bu şrece belde, ammn al, işte ileride. Cibali tarafında, sahil- - BAŞTARA.Pf 1 fNci SARIPEDE - TaıcAal.a Eqer mevcut bvıtlann ıslahı üze. 

iste hunu çalm diye emretti... de kıyamet kopuvordu... Mı·ııı" Ku·· me tzMtRDE ..\nde durulacak olursa bu.na bizİd 
Pek büyük bir ustalıkla tertio edil- Biraz önceki ırihi tek hrr haykırm,. Targutbı. 21 ( H..m Mababirimiz,.. ..es1'""1izin ömri'"fl;;-r. kaFl gelmi 

miş, bu me hur, ağır, matemt beste d~l, ~u .efer bi'1:~":e •• kan~~ ;'" D d k ( Vdrili' lıamil blrhmım ben Mıat f9,3S den) _Geceyi Upk c:in.nDClaki iatu- :;j"i kabul etmek linmdtr. 
çalınırken sarayın önünden donanma r.ok bagın~alar, gurultuler ıq tıl ı. JŞI n a j erin de Karşıyabya gelmi1 ve fıalknnrz mü- yonlardan birinde, trende geçiren mü- Btmun bir t'l"anası da halkın niifus 
gecivordu .. Top bp padi ahı selam- Kalın erkek sadı:-1~ arasın_da. hay~- nahlat vekilini kaTŞ1lamrştrr. Orada faz- nakalat vekili B. Ali Çetinkaya bugün -t .. rrderinden önü arkaqı kect~'"'iyen 
ladıl r ... Fakat patlamanın havıtda ranlann kadın oldtıgu'lU vost~re~ ·~- maçları tehir la tevakkuf edı1miyerek Alsancağa ge- saat tam 16 da Tw:gutluyu tcıeDendir- '\ilr~vet~!l.,,. devam edecciiidir. 
husule getirdikleri ihtizaz, kö§kün :e. b~r takım yav,..~ralar, kesik ke.sık liıımiştir. mi.ştir. Şehir donanmıştı. Binlerce lıalk Basit b;T kayıt isini bir lnızntsu:ıt' 
bütün camlarını şangır ungur yere mıltıler de duyuldu. ed i 1 d i Mi.maka At ve.kili t tam 20. t > ele gar binası önünde toplanmıştı. luk, hir s;kıntı mevzmı halind a 
du··-"!-..Ju··... - Can kurtaran yok mu) ••• Can .. . Alsancakta trenden inm· ludir. B. Çe- Vekı1, refakatlerindeki zevatla birlik- ~atm"'hı:\ hiç bir menfaatimiz yok-

.. urn :Milli k.. d ~~~ ka1aıı kul 1 r Pad" b had"sed k.u,.taran yo!t mu}..... . 1
':1 .. ..-. up e ın tinkayayı Alsancnk istasyoounda vali B. doğru yeni gar binasını fereflendir- tur. Bilakis zarar az vardır. 

, V 1elcmliu h" .;ad ~ teşeum et.. Ve f'"kasınd'='11: Ankara. Istanbul ve Izmirdc yaptıkları Ethem Aykut, belediye rem Dı. Bdv;et mişler n Manisa valisiyle diğer zevat Bi.- rok rfıafalar br .- ~ı~nr tek 
tı.. cB d 1:,.1 ~ ~ _ - KO"Un. Allah irin.- Bi?\ b~- maçlar neticesinde her \böl~de birer Uz, lzmir komu m tümgereral Raııim tarafından hararetle istikbal edilmişler- rar ptt:k. Yine tekrar edebt1iriz: 

- u ana egın tot> R\1- vorlar d1ve rok acı. keskin bir ha - takım ~ampiyon olmuştu.. tanbulunSü- Aktoğu, parti vi!Aye.t idate hey&ti reisi clir. Halkımızın pek coğunun de"let 
r~ltü~cri duvdu da kınlmadı. dedi... bnna' vübddi... leym:ıruye • Şişti m~~cliti, Ankaranın B. Atıf inan. deniz yollan müdürleriyle Merasime saat on albYl taç geçe baş- .,,üesse~u·lerile teması, niifm ve~ 
Sımdı ne oldu ••• KA.firler hemen lunl- H-~! wl Ah t. Harbıye tnkımı, fzmır.ın ttçok ta.Kum ı1-'-"'--~--~ :.;Jctme midürü, vil .. et erkim f G 'il.! b kT l d •_J_ l ·1 . d 
•.ı Ah h h" & vid - mıı ~ um rne • ' üıd A kar d fi a1 • • =ı;1LJH<;..1 .,. ,, anmıştır. ar oması ayra arımız a o- ·~re ,.,., f':, ]an 
b~· .. : '. u B ıze ~ ~~e.. e~ veti"ldirn ••• B!r takım r.d... ~ ~ tcmnı~dı. e n a a ın ıçın çar- kar.::ıbınış_laıdıır. unınıth Menuime. i.stiklal mar~ ile b.ş.. Tadır. Halkımız icin. idaıe OM:bııJJl~I 

ır ııııarettir... u seo omrumuzun nı- ı,.. ın e.l. • bazı " n ~ ~ pşıca Minal-alat Yekı1i B. Afi Çetmbyaya fanmış ve devlet demir yoOan yedinci 'lle.mızm t,,.kamttl ö1rirsü bu temas· 
haveti olmak gerek... lar Ga Beden terbiyesi umum müdürlüğün-

,., t u • TI!TIJıahyız.. fc_ . 1 Afyon mıntakası puti mii!cı_. 'W: A~- işletme müdiiril 8. Calip bir açılış nutku l:ı,.da. gördüğü kofayhk veya zor-
,... ___ La.en ---,· niinu- suı-- Mu- ;:. c! b. c.._ • den .wnirdeki t~Hat reisliğine ge en 

d~:__xt~ tmo ~~1= o~• LGU l'""mJ' tllV'I !?' ta?f"~n VC"• 1 bir yazıda rıruıı ffiU~'Tarının, futbol roeV- .ltn DMa.'YJ B. AdDan Mendres_ Afyon 'JÖylİyerd: idarenin Çalışmalnrffil. gar hi• lııktur. 
l"8 'YCDl ~ l;:oıı.l... -~! • •• L..____ 1 a.- ~ - _L ___ L_ an r-'t!- ....._ "'- • fl J .,. L. _ _1_ =-1- • _ _ mcaı tt'4'Cl. C\ tt >uuı r< • ··u~ sinıinin ı,eçınesi dolayısiyle sonbahara m:::u~ı n... ~· ın..-unz• vaman. ve- nasmm ınsa rnasra arını an atmıştır. ıac.n ve !UIUaStio ~n eıt:aaı.-ı 

İste kücuk. M:hmet. o dakikeda ~1~ f f'"'ı..· }-;y ~""""~ o!du- tehir edildiği bndirümiştir. ke.lct aut ınüşaviri B. tlbevit Çerçd, Bunu 1nnisa valisi B. Faikin Lir nut- volandadır_ En büyi.:.Jı:: aba! nd
bu tariht hAdiscyı habr~mı .. Ar- q.unu ~~ '"'; _ı. b5r i t;~T "" Bu maçların füıaü ilkteşrin ayında zat ~leri mücrriii B. Nam Kat refal."at h takip ederek devletin demiryolu siya- f."u drurderindedi:ı. u mdctm-tk 
tık ora~ • durmalanna. bir aebet> 0_!- mf"'-uetle sand!ıh · etmcğc k~ Ankarruıın 19 mayıs stadında yapılaca!t- etrn61P.ci.-r. 1etine verdiği önemin }'urda kazandırdığı "a\kçc bir :hülnimet için birinci safta 
m~dığı ıcın Hızır dayı ile Ahmet kü- yu du. tır. Galip gelecclc taJ..,ma Beden Terbi- Vekil bl'Ş'!lay1eılnnn e.flerini sıkmış. \aklardan bah.1etmiştir Manisa belediye bir vazifedir. 
rekl·TC.astldılar.... • • Arbk hay).:, tıl'mn \. .. yesi te§kUatı tarafından bir kupa hcdi- .esken ihtimm kttasivfe poli~ kıtasını tef- reisi ve Turgutlu kaymakamı da birer Kiiriik 1" tcft e ni'"'us daird~ 

V ıt çok ılerlemışti ••• Eyü Ün 1a-nı" ~Mı ... B Tad -r davı - - ye edilecektir. ti eylemiştir. B. Ali Çetinkaya doğru nutuk söylemişlerdir. ;;nünde halkın: söV\edikleııini dinle-
önünrJ n ~,.ken ezanımn -kleri h ra'm. $2-n~ .. 1 n ir tr"?.h - -*- AlsımcaL"tnki demir konağa gid'ereli.: kar- Münakalat vekili B. Ali Çetinkııya, "llek, tesbit etmek bu ~tJUIS 
oku duğunu duvdular... " mzli, uzun, keskin bir pala çı- 1938 de şıfayıalarln mfüıafafında hurunmu~tur. Cann kaptSJndaki kurdelayı keserlcen k.ı- .. h~tini td::ıorüz ettimıeğe k"" 

Ezan eeaini duyan Mehmeı. pek kardı: Veln1in Tetkifderi bir hitabe irat ederek. uğur dilemiş ve fidiı:. 
ziyade ~ kaldığını ve bunun İçin - N~ olu-.. ••• Ne o'"'8z. •. R·lki tJ.. EVLENE:3.BR,. b şanlan • terle iktifa edilmiyerelc çalııı· Umami ~ ~in-iri örriimii29 
evde üzüleceklerini dü ÜnCYek Hızır lazım <'llll' .. l • kull n""ahsın. di- LA R Münablat vekili B. Ati Çctinkaya. malara hızla devam edileceiini lıeya.n. l:.ir fırsat çıkanTOr. Bu fır ttan is.tr 
<lavıya kavığı daha hızlı ilerletmek .yeyek M met beye verdi kendilerini ziyaret eden bir muha.rr~imi- bayurmu!11ardır. Eade .-l-~ ~h-r-:.T ~-1;..'7 .•• 

lazırn<"eldijini söyledi ... lhtiv r ye- A wöı orada ... lun bit .. n i~ ri ~ Başvek 1 istatistik~ ~~Ü- ze. vekaleti alakadar eden işleri ve mü- Vekil k.orddiyı kesince. davetliler pr B 1 nl!AKOCLU 
veni A nmedi de teşci etti •.. Ve aan- .,.öst•.reeek eler ecede kuvvetli bulunu- ~ tarafından !18zır= hır . istat~ esscseleri tetkik için lzmirde bir lcac; gün bi'nuına • • lerdir. Car b • guı1mB 
dal, Halicin durnun s·vah su~n iis- yordu.. gare 938 sen:.sııılmde_"- ~de 1~ 9• bl.,caklarıru lüUe be ey vcmisafirleT.çokzengino büfedeizu KüJtürparkta 
t;;nde tıpkı bir ku«i vibi k"'natlanclı.. lcıte iki "<hl, }-.irb; .. ; e biti "k bir kazalaıı;a 92~ 0 

LJA ~~-"'"''4 ev.~~ Bueü birinci kordcm ve nhtımm l>eledi- edilmişlerdir. 
R.. .. "bi v L-ftladı • "li ,_ • \ wc vak ası olmuştur. .umu şehrıuuı: d • . ·ı al Vı ıcil L_n__ lan Tı Beun s..ın· :ı•ı. p•nar S?:l Ucmarru ClG:l"' ••• Vaztyette ,. ' n Y\ll'!'tanil D• k bi k ., t +,..,.;., ?OO. :m, ... _ı.,._.ta R eYTt m ı e iM santr rnf!SC· eK naııan ar- .;p e._._.__ U _., ff 

F - t A S _.ı B l ._ . . . es at l)ıye e...-,ı ~ m\lltliO&Aa• t • t tk"k d'I f • l _ı __ L ___ ı.. • • --ı:. ... -.. JıaJ 
VUT') en !\ODra yVanS.;ıu"ay.. On• nu.,' yatıyow .. n ""nD l'et' .. b k' esı e •ı e 1 eceKttr. gut UUAP ı=~et dmiştİY-· IJ,.,._.UU arına 

R I.. B'"t'" b k 1 -..:...1 d bo F L_ L d b" ..__l__ 110 olmak uzere 399 oşanına va ası mu··sa:.. s..:- _.._ ra " 'lt... u un u ıyı arı tS~ .... e e c:tu... a1mt &ıyı a ?r UU'JIIl tcsbit edilmiştir. R ,,.... '1>UHU 

bırahılar.. "'ölqeler mi~tema~iven kn>ml mvor, -*- Ok • • s ı •hl• ptı,.,lacalı .. 
Amk F nere vakla 1 idiler... -iü er ve kalkar a;bi hir az\vette bir- SIJen a l ı Kültürparkm spor sitesinde beledi,... 
Bu dakikada Haliç tamamile ten- birJ .. rile iticıio kakışıyorlardı... Bı· r ko·· y de ce in edilecek atlı spor kulübü. mildi"' 

ha bir vaziyette idi .•. Civarda hiç bir Kadın\anlan ibaret olduğu sesini- ----.ı:}-- --+-- sesderi için belediyece teknik ~ 
kavık f!Örünm•yordu .. Kıyılann ili- nin inceliğinden anla ılan maP:1up Satq fiatJeri dün Kayınalıaını Hiflldye ynpbrıhnaktıdır. inşaata esas oını# 
tiinde. ıstanbuı, gecenin siyah örtü- taraf muttasıl yalvarıyor. etraftan Cıkan ates har- tesbit ediıdı müfetffP oldu ii:zeı.-e tetkikat yapmak ~mütal~ 
sü altında bir kat daha büyümüş rıd- yanhın1arına gelinmesi için havkırı- , , o ·· fi tler' · tesbit tayinine Salihli. 21 (Hususi) - Mülkiye mü- alınmak üzere binicilik mütabassısJaO" 
bi oörüne.n o azametli heyhetile, vordu .. Buna muk bil ise galip ve manları su .. pu .. r Jü Cah olan ıa~ ~ L YO ibin foıti§liğine terfi eden kazanın kaymaka- mızın izm.h.e:gönderilmesi alakadar ınY 

., L_ k l a 1 !3.r uı 11:anmı mueı ce B K al ~-• b .. tal--- olan 
bacıtan ba~a ıcçilrnekte idi ... Faırnt, uvvct i taraf, kalın erkek seslerile .. .. . fzmirde beş metre nınm Uit !ıir ı- ok- nu · em .L!IL"GL ugun mın .a.-;ı karodan rica edilmişti. 
sade karanlıktan ibaret kocaman bir tehdit ediyor ve bu arada ~irkin, ga- Torbalı kazasının Hortuna koyu cıva- sijenin :bil :etfi. Kony:_ya _hareket ~~tir. Sa~de bu- Tetkikat yapmak üz.ere. alba;J Saiuı .,. 
k .. tl ekl"nd fa k 1 uyordu liz bir çok küfürleT y<aadırıyordu rıııdald .harmanlarda bfiyiik bir yansın ~kaç~ ımtr E!a!ği . lundugu ıki sene ı.ç.mde ~ısıyle hal- binicilik mütahassm. M. Potan A.nkad" 

u ı e r o un ..• • H d d 1 k d ~ çılmış ve hasara sebeb~et vermişW:- ye ve ticaret odası tarafından tetkık ve kın takdirini ,..,..,,..n olan k--'·anu- .r __ ~ı...· . ı~ı~ln- • T,,,, ... ___ .. ıt,. 
Karanhl!tan ve kos koca kara bır ızır ayının san a ı uma egP-r ··~ İ + ___ • . • . --- .. ,,.UKU'. \liU4 ~---.ımız.e. ge~. 'e .LU&.U.wpou--

v d "b t - .. .. d E değmez icindekiler arbk dayanama· Yangın, ogretmcıı B. Ahmet. ~umı stanhWdaa v.mu:e kadar nailiye ve dı- ~ hararetle t~ri olunmu~uı. Beledi- ta tetkiklerde bulunmuşlarcln:. 
rw~ ~ı. ~~t~. are k~oru_.nuy?,r uc·· ~: dılar .. Önde Hızır dayı arkasından hannanındaki çardakta, atılan bir k ğer bütün :masra&r t 't edilerek bir ye tnrafmd kayma b!r r.ıuket. Haber aldığunıza göre- KültürparJ.dl. 
e.: ' ıL .u b11.n ı~ı. T sonn_ıu<1 .. k. oru Yal Ahmed en ,.,criiİe d L .. ··k sigaradan çıkmış "-c dığcr harmanlnra tüp oksijenin 570 kuruşa satılabileceği . taldim olunmuştur. beynctmilel binicilik ınüsabakalar-

nu .. ,..e nıe ır zıv xcrresı yo tu... çın • "' n e ~uçu d · t t ·dı.. · ü · t d-
y d ki b k l w 1 b'l M-'- t L en suva atlad 1 a sıraye e mı.:t- · ııe c.esme. "Vıuılm.ış. 'Ve bu. hususta ktısat -11-- müsait bir saha tanzim ettirilmesi u-

er e u aran rna mu:.<a ı • ~me nem · 1 ar... y ı •-'L.1..:•--tt b' b kl 760 ·..a. _ .. .. . . H da d J k.. .. · · Ah apı an ı..wllUMl n ın ayar a a, müdüriyeti! ile Belediyeye ve İktısat u- c .. ılma tör eni piş edilmiştir.. Kültiirpark bu iş ı~ 
gok ı7u ıcııklar panlhlar ıcınde ya- ızır yı san a m ureguıı, - b • .ın.. TOQ 135 ·ar . . eı-

d B' t ' f b t · dem:rli kalın bit sopa aynr U&\ia,J't ayar arpa. ~ kaletine key~ lildllilmiştir. Bugün- Karşıyakamn Ömek köyünde yaptırı- ~>gun görülmüştür. Aynca manej Y 
nı'f'0~ u.b. ;r ara ~ a~.v~ ununl~t- m~ ;se u~u M hmet de ise Hız lıurçak. 50() ay yulafın Y ıöıtill- den itibaren İzınirde bir tilp oksijen fan mezbahanın a~ töreni bugün ya- lcrl, bakım yerleri de yapılacaktır. 
ra ı a m erce, ,yuz m Pd'!'CC yı ız 'd'a a amış ~·:-· kese k. al b' l ır milştür. 570 kuru~t.ın fazlaya satılamıyacaktır. 'pı caktır. - • -
fe7.,.da nanl mırı yanıyor u... ayının verwgı ın P a u unu- Tahkik devam edilmektedir. VALİ HVA vtMt 

Ve bütün bu 7;veılann ak ile Ha- yordu.... Bayındır civarında, Fn1aka köyü isti• 
li6n üstü, tmkı cilalı bir avna pnrçası Kadınlarla u~n herifler, o da- kametinde Güzellik tepesinde de bir Vazilesine basladı taP 
aiLi bacıtan basa parlamakta idi... kikada fcvblade m-·1 oldukları yangın çıkaı:ak köye ait 80 hektar ara- ş h • G e Vilayetimiz vali mua;inliğine 
~ r> ~Muı edilen B. Emin Kirış" dün sabah. yeni '"' 

J:' rafta Clt yok... İcİn, mağJupJara harir.ten imdad gel- zide 1 armut B C: yanmıpır. e ır azınosu 
Bu dl"rin sessizlik kinde sandal di0 ini sezemerr ·-:'erdi. Yangınr köylüle%io gayerti.yle silruHl- zifesine başlamıştır. 

iJe .. 1 .. ...,ekte devam ediyordu.. Yardımcılar. bu wz:iyette, haydut- rülmüş ve buna sebebiyet veren Sinan Ecnebi ;;,*;rlere 
~ ehmet, diimen kulJl'lndı?jt icin lan oafil avladıl r.. oğlu Muharrem yakalawıuştır. 

saPcil'lın takin etmekte olrfuou yolu Taarruz edenler iri. yan, güçlü: -- Her Akşam çalısına müsaadesi 
tetHk t'lmehle beraber, Halicin hn kuvvetli üc kişi idi.. A ıkta kalan verildi.- . rol' 
mehtaplı gecede ~airane bir nrı~lJi'k Kıstırdıkları üc kadınla saçsaça, em.arlar c Ki • k M •• • k Hava Gazı fabrikası için getirı~ 
ikti p eden narh·k man7~rasına bak- ba .. 1..asa ui!rasıvorlardı. Açık almakta olan ~ az ve ası . uzı kinelerin kurulmasına dc"-am c ~ 
mcıaa da vakit buluvordu.. Jld tarafın kuvveti arasında uy- mcmml::unnm listesi ~ete tedir. Makineleri kuracak olan~ 

Sandal. kuvvetli kürekler.le sulan qunluk olmadığı icin, savas arbk ne- MiiDbal '\.U ela. açık I~ n:ıemw.:- brnir" emsı1s· ~utmım me41enı bir bahçenin ycşillikJcri arasında tııbüyctindeki iki ecnebi ınil 1' 
yarar k ilerlerken, pesinde. gümü" ticelenmek. ı. · .. - .. ı,. i: .... - idi.... Iar.ın tayin dilmesi ve .i~ten bir. .;pn.· f seyntmck Ye em .......tcrıc bazlıı ~ile:r i~ için yegane yerdir. ınontörün istihdrunınn hük~ınetçc bUdl-' . aı•aa&t•• - 'L..!1..l!-~ s:ıadc cdiln:ıi ve keyfiyet ıiayete 
köpi"klertlen ibaret uzun, beyaz bir - & ~• - yapılııu:ımas ~ete i&M.Wol-

. . rilınistir. 
çizp-İ h rakıyordu.. mıstır. · 



Istanbul 

Beyaz kitap hakkında 
Yerli mallar sergisi 
Baltaya açılıyor 
İstanbul, 21 (Husust) - Yerli mallar 

sergisi önümüzdeki hafta çarşamba gü
nü başvekilimiz tarafından açılacaktır .. 
Serginin evsafından bahseden vali bay 
Lütfü Kırdar, •İzmir fuarına mfuıi ol
mıyacak tekilde hareketi de hesaba 
katmaktayız• demiştir. Avam kamarasında yapılan tenkit

lere karşı verilen cevaplar 
KAÇAKÇILIKLA 
MUCADELE .. 
Ankara, 21 (A.A) - Geçen bir hafta 

içinde gümrük muhafaza teşkilatı Suri-

Londra 21 (A.A) - Muhaliflerle zan itibara almamı§ olmakla muahaze edilmesi lllım olduğunu beyan 
t . ye hududunda : 34 kaçakçı, 424 kilo 

e mı§- gümriik kaçağı ile 89 kesim hayvanı, 17 

kaçakçı hayvanı, İran hududunda : İki 
kaçakçı ile 40 kilo inhisar kaçağı ele 
geçirmiştir. 

llluhafazaUrlardan Duff Cooper, dün 
••aın kamaraeında müstemlekit nezare .. 
linin tahsisah hakkındaki müzakereler 
eanaıında lngilterenin Filiatin ıiyaıetini 

\'e beyaz kitabı tiddetle tenkid etmifler
'dir. Bu müzakereler, amele fırkaoı tara
fından verilen ve tevbih makamında ol-

ebniotir. tir. 

Mumaileyh, araplarla yahudilerin bir Bu tenkitlere cevap veren B. Makdo-
federasyon ıekli albnda meaat birliği nald, parlamentonun beyaz kitabı bir 
yapmalarını milletler cemiyeti korıaeyi- kaç hafta evvel tasvip etmi§ olduğunu 
nin mandalar komisyonu raporunun )n.. habr]atmıo ve milletler cemiyeti konse

giliz parlamentosu tarafından müzakere yinin lngiltere hükümcti nazarında Fi

edilmesi anına kadar beyaz kitabın tet.. listindeki mandasında t8.dililt yapma!ı 

KAYSERİDE 
AT SERGİSİ 

inak üzere müstemlekit nezareti tahsi .. ltikini tehir etm~ini istemiştir. zaruretini istilzam eder mahiyette telakki 

llıbndan 1 O lira tenzil&t yapılmasını tek- B. Duff Cooper, lngilterenin Filistin- edilecek bir karar ittihaz etmesi takdirin
lif eden takririn 119 reye kaqı 188 rey deki siyasetini de tenkit etmiş ve §Öyle de hükümetin parlamentoya vaziyet hak
ile reddedilmesi ıureti1e neticelenmiştir. demiştir~ kında miital8asını izhar etmek ve kararı-

Kayseri, 21 (A.A) - Şehrimizde her 
sene yapılmakta olan at sergisi önümüz
deki pazar günü Pınarbaşı kaza merk<>
z.inde açı1acakbr. Bu sergide yetiştirici

lere 5130 lira mükafat tevzi edilecek, bu 
meyanda yeni teessüs eden yüz tay !ık 
yeni deponun da küşat resmi yapılacak
tır. 

Amele fırkasından \Villiamiı. manda- lngiltercnin araplar ve yahudilcr ara .. nı vermek fırsatını bahşedeceğini beyan 

lar daimi komisyonunun beyaz kitap si.. sındaki prestijinin ve halk beynindeki etmiştir. 
1asetini tasvip etmekten imtina etmiş ol- oöhretinin her zamandan daha ziyade Müstemlekit nazın, Filistindeki yahll- NAFIA VEKİLİ 

istanbula gidecek 
İstanbul, 21 (Telefonla) - Nafıa v<>-

<luğuna. lngiliz aiyasetinin Fi1istindeki dü~kün olmasından korkuyorum. di mülteciler meselesini kendi başına ha] 

ınuvaffakıyetaizlik]erine ve kanuni mu- Hatip, gayri kanuni muhaceret sebebi- edcmiyeceğini ilAve etmi,tir. 

lıaceretin mülteciler meselesi tam hi.d le kanuni muhacercte nihayet verilme- Mumaileyh, gizli olarak muhacirlerin 

lafhasma girmit olduğu bir sırada tatil sinin muvaffakıyetsizliğin bir delili ol- ekseriyetinin Almanyadan değil, Polon

edilmiş olmasına işaret etmiotir. Muma- duğunu ıöylcm.i~tir. Yahudiler, araplar· ya ve Romanyadan gclrııektc olduğunu 

Deyh, mandalar komisyonu raporunun dan daha feci bir mevkide bulunmak- söylemiş ve demis:tir ki: 

kili general Ali Fuat Cebesoy Erzuruın
dan Trabzona geçecek ve oradan da İs
tanbııla gelecektir. 

lstanbulda sıcak-J.ııeşrinde vukua getirilen tcehhürden do- tadırlar. Beyaz kitap siyasetini muvaffalcıyet
layı hayret izhar etmiıtir. Hatip, lngil- Hatip, Fili•tinde yahudilerc kalacak sizliğe ulh•tmak İçin tertip edilmi~ bir 
tere müfrit arap elemanlan lehine hare· ve muhtariyeti haiz bir devlet, te~kil e:de- hareket karşısında bulunduğumuz işi

lı:et ederek mutedil arap un•urlarını na- cek hakiki bir milli yahudi yurdu ihdas kardır .... 
lar devam ediyor 
İstanbul, 21 (Husus!) - Sıcaklar şid-

Milli Şef Istanbulu 
şereflendireceklerdir 

s 1 "' f ) "' k • • detle devam ediyor. Bugün köprüde ey a p e a e tının yaşlı bir kadın bayılmış ve tedavi altı-

k 1 
• • na alınmıştır. Bütün plajlar tatil günl<>-

3 C l 1 netıcesı rinin kalabalık manzarasını arzetmekt<>-
dirler. 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - DEMiRYOLU 
köyü ar82.isini basarak hayvanatı ve ara- S birinci teşrinde 

Vali ile Başvekil Büyükadada 
konuştu ve izahat aldı 

balan sürüklemiştir. Erzurumdadır 
Samsun merkez kazası ile Çarşamba İstanbul, 21 (Telefonla) - Demiryolu 

ve Bafra kazalarında seylaptan ölenle- birinci teşrinin beşinde Erzuruma var
rin yekfuıu beş nüfustur. Tabiatin bu acı IIll§ olacaktır. Takriben 165 kilometr<>
darbesine uğrıyan ınıntakalarda icap den ibaret olan Erzurum - Sarıkamış 

· lstanbul 21 (Telefonla) - Yalovada 
lotirahat etmekte olan bqvekil B. Refik 
Sa,.dam buııün oaat 12 de Sakarya mo
törile büyük adaya gelmiılerdir. Bir 
müddet ıonra vali Lütfi Kırdar biiyük 
adaya giderek bqvekile mülaki ol
DıU§tur. 

Bqvekil, -.aliden vilayet itleri hak
lında izahat almı§, öğle yemeğini vali 
\'e adalar kaymakamı ile beraber ye-

mittir. eden tedbirler alınmıştır. Çarşamba ve arasının demiryolu etüdü de münakasa-
B. Refik Saydam müteakıben tekrar Bafra kaymakamları seylap mıntakala- ya. konulmuştur. 

motörle Yalovaya dönmüılerdir. nnda çalışmaktadırlar. Vali de Çarşam- İNGİLTERENİN 
B k·1· d 1 ı· . .. .. .. d k. baya gilrrll§tir. Köylüler hükümetin gös- Yenı· Parı·s se";..; &fVl! ı ın a a ara ge ışı onumuz e ı ... .. .. ,. .-.... -. 

h f .. d h . . . fi d. k terdigı buyük alaka ve yardımdan dola- B l d 21 (A.A) G l I a ta ıçın e şc rımız.ı ı~re en ırece .. kkir - .. ili lmaktad e gra , - azete er, Be .. 
1 M·ıı· Ş fi h ti · il l•k d yı muteşe ve mutese 0 ır- c.ıdaki ın· · ı· firi' ' R ald C o an ı ı e n seya a en e a a a ar ] B .. k ~ S vil" . ~ grau gı ız se sır on omp-

g örülmektedir. ar. ugune a amsun ayeti çev- beli ahiren tayın· edilm· Id - p · 
· d b k d b.. ..k b. la ·· ış 0 ugu arıs 

ismet lnönü pazartesi günü AnkaTadan r~slın de .... u .. al ar kuteyudir ır sey p go- biiyük elçiliği vazifesini ifa ebnek üzc--
ru me ıgı soy enme . 

tehrimize gelecek, Floryadaki riyaseti- E 21 (AA) n·· lG re yakında hareket edeceğini yazmak-
rzurum, . - un saat tadır] 

cümhur köşküne misafir olacaklardır. ar. da Kop dağında yağan şiddetli yağmur-

Maarif' Şurası komis
yonları çalışıyorlar 

lardan mütevellit seller Pınakaban köyü I n gi l iz cim ir alı 
civarındaki üç köprüyü götürmüş ve bu 

suretle Erzurum - Gümüşhane arasında /stanbula geli Y OT 
münakalat münkati olmuştur. Pımaka-
ban köyünde on evi ve bir oteli sel gö- Londra, 21 (A.A) - Röyterin diplo
türınüştür. Bu köprülerin ve harap malik muhabiri, Akdeniz filosu başku
olan yolların yeniden yapılmasına baş- ~andanı Amiral Andrev Cunninghamın 
lanmıştır. Münakalat çok kısa bir za- ~gustosun ilk haftasında amiral gemisi 
manda temin edilecektir. ile resmen İstanbulu ziyaret edeceğini mİ§tİr. Ankara 21 (A.A) - Maarif Şi'irası 

22 temmuz cumartesi günü saat -1 O- da 

Umumi heyet halinde toplanarak komis-
Erzumm, 21 (A.A) - On beş günden teyit eylemektedir. 

Reislik makamından kendisine havale ---~---

8 - Dilekler komisyonu: 

l'onlarda tetkiki bitirilen meseleler ve I edilen dilekleri ve raporları tetkik ederek 
talimatnameler üzerinde müzakerelerde ait oldukları komisyonlara tevdi et-

beri münkati şekilde yağan şiddetli yağ-
murlar ve dolular Erzuruma, mülhaka
tında yer yer tahribat yapmıştır. İspir, 
Dınus, Oltu ve Tortum mmtakalarında 
yağan yağmurlar ve dolular insan ve 
hayvan zayiatını mucip olmuştur. İspir
de sekiz insan, 150 hayvan zayiatı var
dır. Yağmurlardan doğan seller aylarca 
çalışma suretiyle yapılan yolları ve 
köprüleri tahrip etmiştir. 

buunacakhr. miştir ... 
Komisyonlar bugün de faaliyetlerine 

devam eylemİ$tir. 
1 - Plan komisyonu: 
Türkiyede tahsilin bugünkü durumu 

te ana meseleleri hakkındaki tetkikleri
ile devam etmittir. 

2 - ilk öğretim koınis;vonu: 
A - ilk okul programı Üzerindeki ça

Jı~rnalanna devam etrnjştir. 
B - Maarif müdürleri talimatnamesi· 

ilin tetkiklerini ve raporunu ŞUra reisli· 
İine vermiştir. 

3 - Orta öğretim komisyonu: 

A - Llseler. Orta okullar inzibat ta
limatnamesi hakkındaki tetkikatını bitir
llıi~tir. 

B - Liseler. ö~etmen okuH~r1 ve 
0 rta okullar sınav talimatnameleri üzerin
de müzakerelere devam ~tmi!tir. 

C - Su komisvonlarda Metamatik. 
l'ibbive, Türkçe - Edebiyat, yabancı dil
ler, Fizik, Kimya programları ile pansi

l>on nizamn?ıme!llİ. kasket talimatnamesi, 
l'ebancı di1ler talimatnamesi. sanator· 
Yum 

6 N · k · - f"!'lnyat OIDTClVOnu: 

Okul kitanlannın Maarif vekilli~i ta
tofınd b 1 an a~ı ma"ına ve yav1lma•1n"t dair 
t ı· a. ırnatnamf"nİn tetkikfe,.l"li tamPmlamı!ll. 
"•um ·h h umı eyete arzedilecek raporunu 
azırlam1 ,.tır. 

7 - Beden terbive~i komi~yonu: 
l li:ı1e Ve orta okt•I miifrcda~ pro...,.ram~ 
•rı üz . d k. erın e ı çalı1mal3:nna. devam et-

Orman nizamnamesi 
İstanbul, 21 (Telefonla) - Orman 

koruma kıtalarında vazifelerine orman 
teşkilatı ile münasebetlerine dair nizam-
name meriyete konmuştur. 

lngiltere ve Polonya 
arasındaki görüşmeler 
Kredi meself!sinde bir anlasmazlık mı var , 

A skeri işbirliği müzakerelerı iyi saf hada·. 

Londra 21 (ö.R) - Finansiyal Tay- bit olduğunu ve lngiltere ile Lehistanın 
mis gazetesinin dipJomatik muhabiri ta

rafından bildirildiğin• göre lngiliz - Po-
lonya mali müzakerelerinde Polonya de
legasyonu bir uzlaşma zemini teklif et-

vere yakla!'ltırmı,.tır. Romanya, ln~iliz 

mali rnahfellerinin lütüf yaoıyorlarmış 

gibi tavrından ~Ücenmiştir. Eğer Mos

kova müzakereleri de inkıtaa uğrıyacak 

olursa muhakkaktır ki Almanlar binat 

her taanuz hareketine mukavemet az ... 

minden §Üphe edilemiyeceğini yazıyor. 

lngiliz generalı Ayronsayd ile Leh ku· 

orduları arasında pratik bir iş birliği va

sıtaları yakında tayin olunacaktır. 

Londra 21 ( Ö. R) - Lordlar kamara-

laşmazlık göstermemesi 18.zımdır.> 

bir sulh teklöfi yanarak R,.,!arla anlaş- Hükümetin mümessili şu cevabı ver-
mai(a muvaffak ol•caklardır.> miştir : •Leh silahlanmasının muvaffa-

ln<:iliz - Leh mali müz0kerelerindeki I kıyeti namına hükümet fili olan her yar
hafif salah münasebetile cTaymİs> ga- dımı yapmak arzusundadır ve elinden 
z~tesi lngilterenin dostça niyetlerinin sa-1 gelen hiç bir şeyi esirgemiyor. • 

Erzurum 
Demiryolu 
Ray döşeme faaliyeti 
büyük bir hızla 
devam ediyor .. 

- BAŞTARAFI 1 iNCi SAHİFEDE -
bir spor yeri ile ılıcada modern iki 
banyo ve vilayetin muhtelif yerl<>
rinde 31 büyük mektep bulunmakta
dır. Cünıhuriyet caddesinin İstanbul 
kapısına imtidadı tesviye edilmiş ve 
yenı kestirilen parkelerin döşenme
sine başlanmıştır, Vilayetin muhtelif 
kazalarında da ayni hummali faali
yet mevcuttur. Her kazada yeni hü
kümet konakları ve mektepler yük
selmekte ve köy yolları yağınur ve 
sellerin tahribatına rağınen ıslah ve 
tanzim edilmektedir. Erzurumdaki 
elektrik tesisatının da ikmali yaklaş
mıştır. Şehrin bu ay sonunda nura 
kavuşacağı alakadarlarca temin edil
miştir. 

Bugün 2 ŞAHESER 
2.00 - 5.15 - 8.30 seanslarında 

.. AYSEL 
TURKÇE şarkılı, gazelli, Zey-

bek havalı yeni kopya 
3.30 - 6.45 - 10 seanslannda 

KARYOKA 
Dans ve çılgınlık filıni 

Çinger Rogers - Fred Astcr 
FİATLER : 20, 25, 30 .. Talebe 

salon 10 KURUŞTUR 

Hakimlerimiz Avrupa
ya tetkikata gidiyor 
~bul 21 (Telefonla) - Adliye vekaleti Mkim ve müddeiumumllerdeıı 

murekke~ bir heyeti tetkiklerde bulunmak üzere Avrupaya göndermeğe ka· 
rar vermıştir. Tetkikat bir yıl devam edecektir. 

M ntrö mukavelesinin 
yıldönümü kutlandı 

Istanbul 21 (Telefonla) - Montrö mukavelenamesinin imzası yıldönüınU 
";',ünase~~yle bugün Çanakkalede bayram yapılıruş ve şehir bayraklarla 
suslenıniştir. Gece tenvırat yapılmıştır. Halkevinde de güzel bir miisamere 
tertip edilmiştir. 

lngiltere bize yirmi 
milyonluk yeni 

bir kredi mi açıyor? 
. Lo~dr~ 20 - c~aily Herald• gazetesine göre Ingillz hükümeti, Türkiyeye 

yırım milyon sterlıng tutarında yeni bir kredi açmıştır. 
Bu kredi Türkiyenin teslihatına ve yeni istihk8mların inşasına sarfedil<>

cektir. 

Liseliler Atatürk anıtı
na çelenk koydu 

Samsun 21 (A.A) - 20 günlük lise kamp devresinin nihayete ermesi mil
nasebetiyle liseliler muntazam bir kıta halinde dün Atatürk arudına gelerek 
çelenk koymuş ve and içmişlerdir. Ebedi Şefin göstercliği yolda yürüyecek
lerine ve Milli Şefin etrafında sarsılmaz bir bağlılıkla faydalı birer unsur 
olmağa çalışacaklarına dair gençlerin söylediği hltabeler sürekli alkışlarla 
karşılanmıştır. 

Töreni müteakip liseliler tarafından yapılan geçid resmi çok muntazam 
olmuş ve gençler çok alkışlanmışır. Törende vali, komutan, sivil ve askeri 
erkan ve bi!yük bir halk kütlesi hazır bulunmuştur. 

Stokholmda jimnastik 
ve spor bayramı · 

Stokholm 21 (A,A) - Isveç şfiirlerinden ve lsveç jimnastiğinin mucidi 
Ling'in ölümün.Un yüzüncü yıldönüınü münasebetiyle mumaileyhin hatıra
sını tebcı1 etmek maksadiyle ve dünyanın her tarafından gelmiş olan 8,300 
genç delikanlı ve kız, Stokholm stadyumunda kral ve kraliçenin ve 30,000 
seyircinin huzuriyle hep birden bir spor tezahürü yapmışlardır. 
Almanyayı 1.400 sporcu temsil etmekte icli. Şehir, bir hafta bayraklarla 

donanacaktır. 

Siyam Çin tacirlerine 
3 milyon dolar mükafat 

Chung-king 21 (A.A) - Siamdaki Çin ticaret odası reisi B. Yi-kwang-y~n 
tayyare ile Hong-kongtan Chung-kinge gelmiştir 

Mumaileyh, 3 milyon dolar getirmiştir. Bu parayı Siamdaki Çinliler, Çin 
davasına müzaheretlerinin bir nişanesi olarak göndermişlerdir. 

Chung-king 21 (A.A) - Harp esnasında Çinde kültür meselesine müteal
lik olarak yapılan bir anket, 95 üniversite, yüksek kollej ve teknik enstitü
nün idare adamlarının sebat ve maharetleri ve hükümetin akilane yardımı 
sayesinde dahili Çine nakledilmiş olduğıınu ve hali hazırda orada memnuni
yete şayan bir surette çalışmakta olduklarını meydana çıkarmıştır. 

ltalya Otarşi komitesi 
içtimaa davet edildi 

Mühim meseleler de konuşulacakmış·. 

Roma 21 (A.A) - Dün akşamki gazeteler muazzam başlıklar altında B. 
Mussolininin Sicilyada büyük emlak ve arazi sisteminin fiilen lağvine karar 
vermiş olduğunu yazıyorlar. Şimdiye kadar işletilmemiş olan arazinin kıy
metlendirilmesine imkan verecek on yıllık bir plan yapılmıştır. Bu iş için 
icap eden para devlet tarafından tesviye eclilecektir. Bununla beraber, hususi 
müesseseler ve arazi sahipleri sonrada tesbit edilecek bir nisbet dahilinde 
bu masrafa iştirak edeceklerdir. Arazi sahipleri Duçe tarafından verilecek 
kararı tatbik etmeclikleri takclirde, hükümet bu araziyi istimlak hakkını mu
hafaza edecektir. 

Roma 21 (A.A) - Duçenin riyaseti altında bulunan ve bazı nazırlardan 
mürekkep olan Otarşi komitesi mühim bir takını meseleleri müzakere etmek 
üzere yarın Veneclik sarayında toplanmağa davet edilmiştir. 
Yarın Duçe, dört senede bir açılmakta olan sanat sergisinin kapanma me

rasiminde de hazır bulunacaktır. 

Sovyetler bugün Dünyanın en büyük 
tahtelbahir filosuna sahiptirler 

Moskova 21 (ö.R) - cPravda> gazetesinde bahriye halk komiseri tarafın
dan neşredilen bir makalede iddia eclildiğine göre Rusya bugün dünyanın en 
büyük tahtelbahir filosuna malik bulunmaktadır. Diğer taraftan 1942 sene
sinden evvel denize indirilecek bazı Sovye! z..-lılıları dünyanın en kudretli 
zırhlıları olacaktır. 

Moııgol hududunda Ja-
poıılar rüya görüyorlar 

Tiyençin 21 (Ö.R) - Domei ajansı bildiriyor: Kuantug (Mançuri) ordusu 
tarafından neşredilen bir tebliğe göre: Japon hava kuvvetleri Vir gölü ci
varında 80 Mogol - Sovyet tayyaresiyle kar~ıla.5ınıştır. Akşam •aat 11 de Ja
ponlar 39 Sovyet tayyaresi düşürmüşlerdir. Yalnız bir Japon tayyaresi üs
süne dönmemiş, iki Japon tayyaresi de IVIançuri arazisine inmeğe mecbur 
kalmış. Mürettebatı :Mançu-Japon kı!aları tarafından toplanmıştır. 

Y.A. - Japonların bu tebliğlerine göre Sovyc\lerin elinde ha.15 tayyare 
kiılmış olmasına hayret edilebilir! 
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HAYALI REPORrAJ-

Osmanlı 
Çeviren : Haşim Samı 

Saltanat 1 arihinin 
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Cennetler 
1 .. 1.1t1.~.1.t&s.1.1 

il eminde 

Parti müfettişi ite 
başladı ve yeni Parti 
reisi ıeçllcU... 
Aydın, 21 (A.A) - Parti müfettişli· 

ğine tayin edilen Mardin mebusu dok· 
tor Ali Riza Levent, dün Denizliden 
şehrimize gelıniş ve kendisi hazır oldu
iu halde yapılan seçimde vilAyet Parti 
başkanlığına ilyönkurul üyelerinden be
lediye reisi Etem Mendretı ittifakla ... 
ç~tlr. Müfettı, ild gUne kadar Mul
laya gidecektir . 

Heyecanlı Bir Safhası 
-76-

~ Reis Vilsonun 12 maddede'- .iJ>aret 
sulh projesi pek manidardı 

....... Dl 5evİnJ'e, aiz tamamiyle bir göğsünü ~ire oiJire kırların eaf .,.havasını 
k.aı. tipiae malik.siniz... Hatti. endam neden böyle i§tiynkla teneffüs ettiğini. 
a..ıe b• bile .izden daha büyükçe- etrafında kunılan tuzaklardan, vaziyetini 
,mn.... B.U. elbi.emi siYecek olanız telıdit eden büyük tehlikelerden çekinme
Iİ&e bV az büyük bile ıelecek ... Vaziye- sindeki ıebebi sarih bir surette anlamış 
ti* " pndılıpnaz iıcabı. merhametli. ve kavramıştım •••• 

Yozgatta 
Sıfat darap açıldı 

ölüm meleği - Bravo ... de edesiniz. lHenüz projemi bilyük biraderim Abra- Yozgat, ~ı ~A.A) - BugOn yeni Sıfat 

f1Uır1f ı...alar zümraine mensup olduiu- Sir Aıııôaldle birlikte bahçeyi geçerek 
.... için çocuk terbiyeııinde §iddeti bit- kayığın beklediği yere kadar ilerledik ... 

Vilson - Projem, bir çok mahfı1lerde 
ve idare ettiğim yeni dünyada büyük bir 
sük!e uyandırdı. Fakat, ceviz çürüğünü 

pek andıran dar ihatalariyle projemin 
ruhunu anlıyamıyan Avrupa diplomadan 
benimle iatihzaya kalktılar. Hatta bir 
aralık projem, büsbütün kabul edilme
mek teklikeleri bile geçirdi. 

Belki de projemde bazı noksanlar gö-1 ham Linco1ne (Amerikanın kurucuJa- durafı merasimle a~. Vali FeJll 
·· ·· ktır ... ı 1"' R adan 1 d Link I ) anlatın dıv i . Gürel söylediti nutukta dlmhuriyet ba-2unuz.e çarpaca • .ıuese ca usy 

1 

rın an o en a gun çın . 
hiç bir cihetle bahsetmemekliğim ha~e· kat'ı §eklini alm11 sayılamaz. kümetinin yaptcı eliyle pek kısa zaman. 

labi terviç odemiyoraunuz... Ledi Edit de peıimizd en gelmişti ... tinizi uyandıracaktır. Bunun bir sebebi, Amerikanın eski reisi bizi süzerek:::. Y~zgatta ~7 :: ~da 
hem de muhik bir hedefi vardır. Rusya •Hepsi bu kadarı der gibi tebessüm et.- 8 \d urağının. ço. 8~ ı.:: 
tam yirmi yıl, kendi işlerinden vakit bu- ti. Mektubumu, bu mülakatı müteakip ~ ~ :u,

3
:;1!;: lanı ~ bi-

Ola. pek i7i amma bu kadın artık ca- Bana öyle geldiki. Arfibald huit bir 
- akı:ror... Ona terbiyesini vermek göz işıuetile onu da birlikte gelmeğe da· 
lılltıronım. .• Falcat sabreddiın ... l§te Ser- vet ettiği için, kadın bu hareketinden 
ao'riç alaylı bir lisanla bu mütecaviz ka- bir az fllfUtnlf görünmektedir ... 

larak Avrupa ve Asya haritası üzerinde yazarak cihandaki bil tün diplomatların er . le IAbo . 
1 

at qı r : 

tadiUit yapacak bir hareket yapamıya- tetkiklerine arz.ediyorum.• knasıy eı' b rabaletu~nulany e, eezanesiybu • mil-
Wıı.a cenp veriyor: Ledi Falldand henüz oradan ayrılmı· Beni dinleyen adamların anlayışsız

lıklan önünde müsbet bir iş görüleceği
ne dair, mevcut kanaatimi değiştirmek 
zorunda kaldım ve anladım ki büyük 
ateşleri bol sudan zi}'8de daha büyük 
ateşler teskin ederler Dostlanmın lculnk· 
lanna bu kanaatimi fısıldadığım zaman 
beni tebrik ettiler ve bravo nidalannı 

caktı emm a llJJ müeaese 
Ş. r.di d dün h"dise' . . ..zd 6 sayesinde bundan sonra ild iiç bin iuı:r--1...edi Edit. .. Zevahire aldanmayınız. yan Sernoviçin yanında. salonda kalmı~

Maqt. Duiıı vaziyette görünü~teki enda- b. •. 
un e, ya a .ı.erını go en - - '1 tohumlama -·ı--k ı..ıı..:ıL. 

geçirelim.. AHRETrEN İKİNCİ MEKTUP vana sun ya..--. "".ırua 
Rusya, şu Anda bir harbe girmeyi kat- randrnan alınacağını aöylemif ve bu .... ._. raimen. Sir Ar§ibaldle yapacağı bir Kayığım rıhtımın basamağına yaklaş· 

ıalreı,te. muhterem dostumu pek büyÜk tı... Demir parmaklığın 11olunda, bosfor 
.n,külata uiratacaimdan eminim... kıyısında. sulann üstüne yulanm11 bir 

iYYen istemez .. Harpte menfaati yoktur. Bu yazımda dünyalar ~eminin çok Y~ ~: beri =aş~ Ta,~ 
Fakat ideoloji kavgalarına bigane kal- aciz sakinlerine, ahretler aiemi hakkınv me .ırd er y~ ı::~tlew ür 

M tl • . t ananesı.n e sevgısı m ·&IW: yqıyau ınak elinden gelmiyor. u aka çarpış- da bınız ıçli dışh ma Gmat vermeğe ça- at neslini ıslah eden ve millt varlı v Çok tuhaf)... Acaba Serno'Yiç bizim vaziyette duran eski. harap paviyonl~ 
pM'tinin tarafta~ığma mı geçiyordu).. tekrar karşılaştım ... malarda onun sesi ve izi görünecektir. lışacağım. Dün gece ölüm Meleği, pos- . . gınma 

Şimdi bana içinizden biri çıkar da tacı neferlerden biriyle Jmlağıma §U ha- yenı ~ kudret vev servet °:ynağı. ekli-ftte bu bal cidden tuhaf... Evet ... Bu bina, hayaundan bıkan İn· 
Daha hayretimi gidermeie valcit bula- sanlar için en münasip bir kÖJe gösteri

a-.ıma.-birdenbire Sir Aqibald İ§e ka- tine malik bulunuyordu... Kayığıma 
a.-.. Kat"R bir lisanla münaka§ayı hal- atladım... Kayık sahilden ayrıldı.... Ar
let1iı şibaldle Edit ayakt~. ikisi yan yana ve 

ayuka çıkardılar. 
ölUm melejn - Bravo ... 

Vilson - Gelelim yeni projeme, na· 
ııl beyenecek mi,iniz bilmem. Her halde 
pek kötü bir şey olma!la gerek: 

Fransanın harp hakkmdaki vaziyetini beri fmldattı : ~en bır eser olacagını tebarüz ettirmi§-

sorarsa şöyle cevap veririm : Fransa kat- - Cennetler aleminde bu gece zifaf tır. 
iyYen harp taraftarı değildir. Eğer bir var .. Zifaf eğlenceleri pek cuip olacak. 
gün harp Fransızlann taliine mukadder- Bira% sonra bana intizar ediniz.. Mata 
.fie1 mutlaka i<itemiyerek buna razi ola- Barinin nıhu ile Madam Doktorun ru- Yeni harp 

Fransa 
- CGcenmediğinizi ümit ederim, Ko

l&ıel ... Cenç kızlar latifeden bir az fazla 
l.()flaıurlar .•• 

Cocuia gelince. ona verilecdc terbiye 
İMD hakkında fikirlerimiz arasında ufak 
'-ir mabayeaet mevcut olduğunu görüyo-
r-... 

F.kat bunun ne ehemmiyeti var} ... 
Babmz. bnmla da bu hu!usta ib1af ede
blfFonrz... Bu mahdut, kıymetli dakika
r......zda artık bunlardan bahaebniye· 
lb. .. 

Aqlhald ıözünü bitirir bitirmez, Ledi 
Falklanda C>nle sert. öyle müstebit bir 
balaş1a baktı ki, buna maruz kalan sanki 
benmitim gibi, o dakikada derin bir su· 
,ette eandmaktan ve üzülmekten kendi
.W alamadım .••• 

V:aktin o kadar geç olmasına rağmen 
bu-adan kaçmak için bir vesile b\ılmak 
bere dütünüyordum. ... Nihayet sefaret
tekl itlerimi ileriye sürerek onlarla veda· 
lafton. •.• 

Yemek denm ettiği müddetçe iki çih 
lidcırdı bile söylememi§ olan Ledi Falk

landm elini öptüğüm sırada, dudakların· 
da yof1ı'IO, hüzünlü bir tebessüm belirdi .. 

Zavallı, talihsiz kadın.... Koltuğunun 

derinliklerine gömülmüş. o kadar harap, 
bitkin bir vaziyette duruyordu ki yüzüne 
bakmağa cesaret edemedim ... Gözlerimi 
başka tarafa çevirdim ... 

Ve o dakikada, hürriyete karşı neden 
Lu hdar düşkün olduğunu. lstanbulun 
tenha eolcaklannda kol kola dola~tığımız 
vakit bir çocuk gibi ne için sevindiğini ve 

·····························-····--······ EYARD , EN l!t tlK: • • 
5 ViCDAN ZEVKİDİR.. : • • 
: YURD YAVRULARI : • • • • 
: Okuduğunuz mektep kitaplanru : • • 
: "-uk F..sirgemc kanununa verine- : 
a":r"' • 
i Diz yeni yılda kitap alanuyacak ar· : 
i kadaşlannıza yardım etmiş ve kü. : 
!~üldükıe bu zevki tatmış olursunu&.: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

kollar biribirine yapışmJt bir vaziyette 
hafifçe eğilerek başlarile beni selamladı
lar yarım bir tur .... Bu sefet arblanndan, 
onlan tekrnr vöriivordum. 

-BirMEDi-

SinemacıJar 
---~---

1 s tan bul Yahudileri 
Alman filmlerine 
boykot mu yapmı~lar 

Molteke - Sizi dinliyoruz üstat. 

Vilson - Projemi iki kısma aymnak 
mümkündür. Biri Avrupa hidiselerini 
ve Avrupa haritasını alakadar eder. Di
ğeri cihanşümuldür. Başta japonya ol
mak üzere bütün milletleri istifadelen-

caktır. Çünkü harpten bir kazancı ola- hu bu gece evleniyorlar. gemileri yaptırıyor 
maz ve her harp günü Fransa maliyesi Tuhaf bir haberdi bu.. Kendi kendi- Paris, 21 (A.A) - B. Campinchi, se-
aleyhine bir ı.ıyadır. İngilterenin vazi- me düşündüm.. Bu da ne demek oluyor. kizer bin tonluk ilr:i kruvazör sipariş et
yeti de bunun aynidir. Alacağını almış, Dünyalar alemi, ahretler aleminden son- miştir. 
manen ve maddeten azamı derecede ra bir de cennetler Alemi mi var? Eğer Chateau - Renalt ve Guichen isimle
kuvvet1enmişti.r. varsa, insanlar bile bunun hakkında rirü taşıyacak olan bu kruvazörler, ha-

dirir. Projem §Öyledir: Hatıra Yugoslavyanın vaziyeti geli- bir çok şeyler söyliyorlar .. Acaba bil- lihazırda nşa edilmekte olan de Grasse 
1 - Karo1in ad11lannın idaresini, bi· yor. Yugoslavya Faşi~ değildir, fakat diklerimle göreceklerim arasında bir kruvazörü tipindedir. 

taraflığı dolayısile Norveçe terk eyle- buna meyyaldir. Menfaati olduğu için alaka bultınacak mı? Ayni zamanda B. Campinchi, her biri 

mck. değil de, Fa~t düşmanlannı oyalamak Bu haber beni çokça sevindirmişti... 800 ton hacminde sekiz tahtelbahir si-
2 - Çini miistakil bir Asya devleti için .. Yugoslavya İtalyaya evet diyeme- Her halde enteresan çehreler, enteresan pariş etmiştir. 

haline getirmek ve uzak §arkın siyaseten di, Almanyanrn cesaretini kırmadı, men- vaziyetlerle ka1111a~caktım.. Kendi tr.ALY ADAJf 
idaresini Cine terk eylemek. sup olduğu Balkan Antantı ile alllisını kendime seviniyordum. Dünyaya iade Kaçan İtalyanlar 

.3 _ Almanyada kimya ~anayiini men kesmedi. Yugoslavyanın siyasi durumu edilince, senelerce bu mevzuu ele ala- Bal, 21 (Ö.R) _Hudut muhafızlan
etmek ve kimyagerleri diğer ülkelerin bir maceranm siyaset tarafıdır. Siyahını rak milyonlar kazanır ve insanlan ar- nın nazarı dikkatini celbetmeden hudu-

1stanbul - Şehrimizdeki sinemacılar, d f 1 k diyor, beyaz bana dosttur, diyor. Diyor kanıdan sürüklerim. du g--k +-·~ ..ı_ı..:ı=-...ı_ -~'-sanayii nefise i~lerin e tavzi ey eme . -~-- .l.SVlr- UdlJ.J.UUUe .,. __ 

yeni sezon için şimdiden büyük hazır- amma, bu tereddüdü dakikası daha uzun Sonra batınına bir nokta daha geldi. .• .::-'erce kilometre mesafe katet•~l..4-
lıkla:ra ..;..ı-.:~1 d 4 - Çinden dışamıının münasip ol- ru.w ua.1CD 

~~··~er ir. süremez. Mutlaka ya beyazı, yahut ta Acaba burası cehennemler alemi mi, di- sonra İtalyadan Jta ..... n iki 1•-'--- ai...:ı:. o~.:ıi~:-ı ..... göre bi...-nk müeueae- madı~nı. dıP,n çıkanlara anlatmak.: ~ .... ,.öil ........ 
!>,.~ ~·...._ -:ı- siyahı tercı'lı edecektir. ye hntırımdan geçlrdin:L Ne olursa olsun Bal civarında AI.sasa g--ı.. isterken l Al fil · .:... - k 5 - Japonyada sanayi hareketlerini ~~ 

er man mı gew.ı ~memege arar ver- Yugoslavyanın vaziyeti umumt harp her halde faydalı bir gezinti yapacakv bir jandarma ile karşıl:ıanıcolardır. Bun--• 1 dir B b I b b. İst menederek bu ülkede ziraati terakki et· ~··~ mış er • unun aş ıca se e 
1
• an- arifesinde İtalyanınkine pek benziyor ... tını. lar, polis komiseri huzurunda, üç 8elle-

bulda bilhassa EiaUar indirildikten sonra tirmck. Son dakikada son kozunu oynıyacaktır. Yerimden kalktım. Zifaf gecesine gi- den beri i§siz olduklarını ve memleket-
sinemaya çok alaka gösteren müsevilerin 6 - Sanayi ve hnrp luğatine yeni ke- Yugoslavyanın Faşizmi bu kadar içli deceğim için kendime çeki düzen ver- terine dönmcıneği hararetle 81'2U ettik
Alman filimlerine kar~ı adeta boykot limeler ilavesinin memnu olduğunu bü- komplimanİarla oyalamasının sebebi, ya- dim .. Ahı hayattan bir nebzesini yüzü- lerini söylemişlerdir. Yirmi frank para 

yapmalarıdır. tün insanlığa kabul ettirmek. kın komşularıdır. Dostlarına göz dağı me sürerek rengimi beyazlattım.. Nur cezası ödedikten sonra Fr~a doğru 
Diğer ecnebi filimler 1500 - 1700 lira 7 - ltalyayı cümhuriyetle, Fransayı vermek istemiyor ve alabildiğine vaat- gibi bir delikanlı olmuştum .. Dünyada yollanna devam edebileceklerdir. 

hasılat ynptıgvı halde, Alman filimlerinin k 1· J "d J k k ed 
ra ıyet e 

1 
are ey eme · lerc inanmış görünüyor. i en görem iğim Mata Harl ve Frö- Tuhaf bir tesadüf eseri olarak ayni geliri 500 liraya diicomüc:tür. 8 D · k "d d it 1 ge 1 · d k nımak k h 

..,,. :.- - anzıg orı orun a a yaya - Bulgaristan iki ateşin arasındadır. ayın o toru ta pe oşuma gi- jandarma LUsernde bir Alman farri as-Bu vaziyet sinemacıları tellişa düşür- 'd k d kt 
çı verme · Vaziyeti, Yugoslavya kadar nazik ol- ece i. kerini tevkif etmiştir. Bu asker zabitle mı;.,, Alman filmi yarine Avrupanın di- 9 ı ·1· d · 1 · l k t 

~ - ngı ız omınyon arına §ıma u • mrunakla beraber, kararını verdiği hal- •• BW .. EDI •• kavga ederek İsviçreye kaçmıştır_ O da ğer yerlerinden filim aramağa sevket- d · ı k A IQ. 
,..,;..+:... bun a yeni imtıyaz ar verme ve vam de hiç kimseye sezdirmiyar. Sezdirdiği Fransaya geçmek arzusundadır. 
~,,.. kamar••ında Hindistana dair sual tak- ·· 1--- ktır F-1-at esti" • iki" B M A ~~._, .a-, & Şehrimizde 35 sinema vardır. İstanbul _, gun, ı:uuanaca . öA o, pr JlDl • u şan of ~AAAAllA 

riri vermevi yasak etmek. tarafa da dirhem dirhem satmak eme- Bltaraft-._ ~--'8 tarafından yeniden iki büyük sinema ya- •ua ncanun 
1 O - Versay muahedesinin muaddel !indedir. İN pılmaktadır. Bu itibarla aralarındaki re- Londradan Parise V AŞ GTON, 21 (A.A) - MOmessil-

kabet çok şiddetlenmiş olduğundan bu §eklini tesbit için Dr. Göbelsin riyasetin- General Molteke - Reis ... Japon-Çin hareket etti- 1er meclisi hariciye encümeni reisi bay 
sene dünyanın en iyi filimlerinln lstan- de bir icra komitesi faaliyete geçirmek. harbi hakkında ne düşünüyor? Bloom, bitaraflık mesel . hakkında ~ 

il - lrlanda ve Oroguay arasında Vilson - Ha, bu sual işte mühim. Ne Londra, 21 (Ö.R) - Bulgar mebusan esı 
bula getirileceği temin ediliyor. clisi . i M f Lo dr dan p . lwnbia üniversitesi reisi B. Murray 

Bu arada' geçen Sezonda ragvbet bul- serbest ticaret esasına müstenit bir ticaret düşünüyorum .. Ben Çinden olsam, der- me reıs uşano n a arı- Butlerin nlerde L ndi. ~ 
se hareket e+,..,;0 tir. Orada BB. Daladi- . wgeçe -.e~ a~r-ması dolayısiyle Arap filimlerine de anlaşması yapmak. hal Japonya ile anlaşırım. Irk ayni, ga- B .... ll ilzakerelerd bul mış oldugu bir mektubu Dıe§tttm.İ§Ür. 

mühim bir yer verilmiştir. 12 - Milletlere Patagonyada yeni yeler arasında pek cilz't bir fark var" ye ve eryo e m e u- Murray _ Butler, diyor ki: 
h 1 k Ç'nin Japonya ·ı ~~1~-ak s ti I nacakbr. Londrada B. Mu~nof bir çok Sinemacılık, hükümetimiz.in vergileri hayat sahaları azır ama · 1 1 e .u~ıu ure Y e . •Eğer infirat siyaseti takibine tuaf-

indirmesi ii2erine memleketimizin en Aziz dostlar, çok nazile ve anla~lı Asyada kuvvetll bir devlet kurmaları ~' .. ~yetler ve parlAmento erkAnı tar olanlarm emelleri terviç edilecek 
kazançlı işlerinden biri olmuştur. dinleyiciler .. Size bu projeyi, sırf istifa- ve ayni gaye için yaşamalan pek mfun- ile mühım muhaverelerde bulunmuştur. olursa mütecaviz devletlere yardım et-
Bazı sinemacılar, halkın mühim bir de etmeniz için arzediyor ve icabında kün .. Bir gün, her ilci milletin de zaMa ,___ mek suretiyle harbe sürükle w• 

kısmının yabancı dillerden hoşlanmadı- tatbika geçmeniz için swıuyorum .. Ben uğrıyarak .postu başkalarına kaptırma- General Ayronsayd Mektup sahibi, yeni bir ca:btne 
ğını göz önünde tutarak getirecekleri ye- dünyayı ve insanlannı yakın müşahede- malarına hır sebep olamaz.. Varşovadan mani olabilecek yegane siyasetin B. Hu-
ni filimlerin ekserisini dublajla burada !erimle tanıyorum. Çok isterim ki siz Ne~~ce : 9~ dünyası için bun~ da- Lonclraya dölldti Iün siyaseti olduğunu ilave etmekte ve 
türkçcleştirmeei muvafık r,örmüşlerdir. ele ayni şekilde tanımak imkanlarını el- ha muessır hır merhem farzedilemez... Londra, 21 (Ö.R) _ Deniz aşın İngi- netice olarak bütün dünyanın bu nazik 

1!!!!!!!!9!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~;;~;;:~~~~~~~~~~~~~~~~~!!"!!!!!~~~~~~~~~E::'.lb~L~b~'-~~~~-~~.~.~di~.w;:.~.~.~t~b liz kuvvetleri umumt müfett; .. i general günlerde kongrenin hattı hareketini 

E H R A Z A D Elbakbuk da razı oldu. Halbuki evin aa· a .. U11; o gece guveyı gır gı ıçın e - •ws 
h.b. d -· . b'L · · Vakit rik etti. imamın tebrikatını duyunca El-1 Edmond Ayronsayd Varşovadan hava ehemmiyetle gözönünde tutmakta oldu-

Büyük HALK Hik~yeleri 
-62-

güzel kadını muhakkak orada görüyordu. 
Fakat gözleri ona ilişince güzel kadın ba· 
tan kızarıyor, bazan gülümsiyor, hazan 
da gözlerini ,cankj utanıyormut gibi aşa· 
ğı alıyordu. Güzel kadın kızanp, gülüm
ıeyip, göz süzdükten sonra. bulutların 

arkasına gizlenen ay gibi, perdelerin ar
kasına saklanıyordu. işte bu oyun Elbak
bukun ciğerini dağlıyor, yüreğinin yağ
larını eritiyordu. 

Elbakbuk bu güzel kadının nerede ise 
kolları arasına düşüvcreceğini sanıyordu. 

Bu düşünce ile dikişini dike dururken nğ
zı eulanıyor ve dikişini bir an evvel bitir
mek için azami gayretini sarlediyordu. 
Akşam oluncn dikip bitirdiği şalvarı kö
le kızı ile hanıma gönderdi. O gece ya· 
taiı sanki kebap imiş gibi Elbakbuk sa· 

cbana bundan gömlekler yap• dedi. El
bakbuk hemen işe koyularak, akşam eza
nından bir az evvel yirmi kadar gömlek 
dikmiı bulundu. O gün o kadar çalışmış, 
ve kendisini o kadar zorlamış idik, ak
şam olunca ayakta duracak hali kalma
mı§tı. Oikhıiş olduğu gömlekleri ev sahi
bine götürdü. 

Elbakbuk böyle ayılıp baYJlırken öte 
tarafta genç kadın Elbakbukun kendisini 
nasıl sevdiğini kocası olan ev sahibine 
anlatmı~tı. Hatta karı koca birlik olmuş· 
lar, ve Elbakbukla ıılny etmeğe. ona hiç 
para vermeden elbiseler diktirmeğe ka· 
rnr venni~lerdi. Diktirecek ba§ka bir §ey
leri kalmayınca Elbakbukla başka türlü 
alay etmeği kurdular. fJbakbuku guya 
köle kızla evlendirdiler. Elbakbukun gü-

baha kadar hiç uyumadı. Yatağı içinde veyi gireceği ak§am onu evin alt katında-
çırpmıp durdu. ki değirmene götürdüler. 

Ertesi gün Elbakbukun dükkanına evin Ona cbu geceyi burada geçir. Yarın 
efendisi uğradı. Beraberinde getirdiği ko- sabah seni karın i1e birleştiririz. ve bu 

ea bir top kumafl Elbakbuka göstererek suretle muradına ermİ§ olursun> dediler. 

ı ı egınnencıye ten w el:mıl}DUf. I 1 il d"' k öğ' led Lo dr ğun k · · ti ka 
geçipde sokaklardan el ayak çekildik- bakbukun kan tepesine fırladı. yo u e onere d en sonra. n a- "b" u ;.e .. ongr~ndın v~!eha ~amanuş 

Sen d . . f ~: b ya varmış ve Kroy on hava limanında gı ı gorunmesın en mute yyır bulun-
ten ıonra değirmenci Elbakbulca, car- - ne ıyoreun ımam e enuı, an• ! 'it d ki Leh ask t h ti . . duguw nu so'"yle kte.J:_ 

· d .. v.. h . 'ffaf . d h . ngı ere e er eye reısı ge- me wı·. kadnş demiş bu değirmeni her gece öküz gı ugun, angı zı gecesın en, angı 1 Ra ki 'l p 1 r__ k*-· S &FRANBOLUD & 
• . . .. nera ys ı e o onya se~t er anı n n 

çevirirdi. Bu gece öküz hastalandı, değir-, gelınden bahsedıyorwn) Ben dun gece ta af dan kar ıl n. .a - . ı 
A hah k d 1- k "k .. - · r ın ş anmıştır. U9ULft F AALIYET meni çevirecek ba§ka öküzüm de yok. ta ıa a a ar &oca ara o uzun yenne 

ld V• • • d" J f d W• • Safranbolu, 21 (A.A) - Yeni bele-Eğer değirmen bir gece i§lemezse ailem-,degırmll e~ .çekvır ım. nbsa__lsızd kegırmencı Varşova, 21 (A.A) - Ayronsayd bu- diye istimlak kanunu kasabanın imar 
le aç kalırız. Sen yann muradına erecek· e e enmı ollanmı ag a ı tan sonra .. p 1 daki . tini" .tm ed . . . . 

. . .. .. .. .• gun o onya zıyare ı am e- plaru tatbıkatı ışlerını kolay~ oı-
sin, gel de bu gece için bana iyilik et, benı kamçı ıle dovdu, dovdu. rek tayyare ile İngiltereye hareket et- duğundan belediye meclisi fevkalAde 

d -· · d" d"' - d · Elb k imam ka§lannı çatıp derin derin dü· · · şu egırmenı on uruver. emı,. 8 
• •. •• mıştir. bir toplantı yaparak imar mıntakasınm 

bukda boş durmaktan ınkı1mı~. değirme· şundukten ıonra: Hareketinden evvel mavi üniforma ıs· timJf'k ve tanzi • • • b""tç · d 
A 1 • l a mı ıçın u esın en on ni döndürmeğe ba§lamış. Lakin bu işi - n a§Jlan °_.kızm yıldızı senın Y1 - geymiş olan bir Polonya müfrezesine bin lira ayırmış ve belediyeler banka-

öküz kadar becerememiş. Onun için El· dızmla ban~k degıl. San~, yıldızlannızın Polonya lisaniyle bir hitabe iradetmiş- sından 50 bin lira borç alrnağa karar 
bakbukun boynuna boyunduruk geçir• ~arışık o~dugu ba~ka hır k~. bulaca- tir. Bu müfreze efradı vaktiyle büyük vermiştir. 
miş. Sonra kamçısını almış ve E.lbakbuku gım. dedı. imam Elbakbukun dukklntn- harpte kendisinin kumandası altında 
kamçılıya kamçılıya sabaha kadar de- dan ayrılalı çok olmamıştı ki dükklna muharebe etmiş kimselerdir. Doktor tayinleri 
ğirmcni çevirtmiş. fettan köle kızı geldi. • --~- Emrazı sariye hastanesi asistanı Dr. 

Sabah olunca kızı değirmene uğramış. - Aman hanımım senin için yanıp ALMANLAR Firuzan Bagama Haseki hastanesi dahi-
Elbakbuku bağlı görünce gidip ellerini ölüyor, ağlamaktan gözlerinde ya§ kal- Fransadan gelen liye asistanlığına tayin edilmiştir. 
çözmüş ve guva müteessir imi~ gibi yü- madı. Sana bir defa pençereye bakmanı bütün mektupları İstanbul Darülaceze hastanesi eski 

zünü gözünü büze büze F.füakbukun ha- rica ediyor, dedi. sansör ediyorlar- asistanı Dr. Süleyman Çoruh Karşıyaka 
şına gelenlerden dolayı bem kendisinin Elbakbuk da dayanamıyarak ba§tnı Metz, 21 (A.A) _ Fransız ve İngiliz belediye hekimliğine tayin edilmiştir. 
hem de hanımının son derece üzüldükle- kaldırdı ve pençcreye bakh. Kadın pen· pullarını taşıyan bütUn mektupların Al- ---
rini söylemi§. Elbakbukun yediği dayak c;eredcn hem ağlıyor, hem de: man - Fransız hududu boyundaki Al- r ASRİH 
ve çektiği zahmetten söz söyliyecek hali - Hayin yüreğimde aJk atepm talut- man şehirlerinde mevcut sansör bürola- Dünldi sayımızda •Yapılan alivre sa-
kalmamıştı. Çözülüverince yere düşüp turduktan sonra niye benden yiiz çeYİr- nna tevdi edilmekte olduğu haber veril- tışlanı yazısında ıPamukı kelimesi 
bayıldı. Yavaş yavaş ayıldı, ve doğru din 7 diyordu. mektedir. yanlışlıkla tütün olarak, fuarın açılma 
dükkanına koştu. Elbakbuku dükkana Elbakbuk, evvel emirde hiç sesini c;ı· Sahifeleri arasına mektup sıkıştırıl- töreni ynzısında da fuarın açılış günü 
henüz girm~ti ki, bir gÜn evvel onu köle lı:armadı. Lakin kadın o kadar güzeldi ki, mı~ olup olmadığı anlaşılmak üzere bil- a20 ağustos" yerine 126 ağustos• olarak 
kızla nikahlayan imam dükkana geldi.. •• Bl'J'MEDJ •• tUn gazeteler de açılmaktadır. dizilmiştir. İtizarla tashih ederiL 
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Tam 9 ay bekliyecekti 
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Bu bir işaretti 

Sirlıe )'alnız salata 
için kullanılmaz 

--~~-
ırır ~ldamnız sfrl:enhı )'8hıız salatactı. 

Bu dokuz ay ona gebe /tatlının belıletliği 
aylardan daha uzun clalıa 1ıe ve· 

canlı ve endiıeli gelecekti·· 

Kuvvet._ ... , mi lllçlana en ma-
''! ''l•~......_Wairkenila 
.......... wal ettiği yer çok mil· 

~-Mekik kudntinl kay- ı~ Jilber ellerinde murassa farap '---oları- bimdir. late hunlardan bir kaçı. 
bedenı.de aft.rete 1111ratanlan. ımlıısus RI J Ku.p * 
bir dewa Jmif lllJi Wr mahiyet taprdı. na MIJ'JZWl f i•kiyelerinden •• yerine aiaft Shrisimk ve &.iblek aolmasma karşt 
Macua ~ pklldlr, -. aıar enealı- J 1.....__ clrzl h J k l ıcıyan yeri shb:ye batrnlmJş bir pamuk 
tında -·liiui taWellere. ~ 'Ye faraptan ao uu~ ar ve avuzaan çı tı aT parçesiyle hafif hafif ovmalı. Eter bu sırada yıldınm.dOşmDş olsay- mm intihabım yine onlara bırak. ıuruplua te.rketmqtir. Bu böyle ola.k- * 

dı Karbonopsfnayı bu kadar sarsmazdı. Bu mtıhhn tavsiyelerin tesiri altmda la benber fvma1m1oji clıedilhniz ec:aa- TARlH DtYOR Kı: lyıkaaaa-.. Mıvmn benek sulan iciıule ~ bqa, ~ .n. nb. 
Ve eğer bu yarı karanlık mağara ay- kalan Zoiçe Karbonopsina merakla so~ hk ilmi ımcunu elektiler adı ile -htfele- cÇia Velid itam eyledi. Kara fi&u.. vücutlumm bitüııa incelilderi ~ ...,._ lroklatmak ela ~ Mliıce wırir. 

dınhk olsaydı Sofi anne bu gibJel ve ha- da : ri arasmda bulundmmaktlıdır. SuBsti- lara büıiilü ve top Jiiz)ü delikanlılar bir 1 belli olaa lııe la:dar da... 8eDi lsnil kaz.. Kltft'I madddede .a.sı-.o UHna.. 
ris kadının benzinin ki11 gibi beyazlaftı- - Peki Sofi anne .. Bütfuı dediklerini maiden ~yine zafiyetle bal hastalık- anda iN ıec:e rengi öıtülenlen ..,nidalar lan idi... haetay. laol MI lirkeli • ..... 
ğını görürdü. yapacağun .• Fakat neden sen benim bu la d L-L••L lı: ~ı -L. ..a..atan 

1 
• 

r an CrA~ Uun:&UU -.. vg• - Ye ber hiri birer n.k i.ce ıa,..ı.ra. ba- Hayreti yalnız V elidin bu güze mıuye- * 
Bir kadın .. Mavi gözlft kad~nın padı- saltanat hayatı.mm endişıesln1 §imdiden lar vardır. Bu 'VUiyette onlara benden rülii eri loyafe&ini alcWar. ~em- tini göndermekte deiildi. Bu aClam bu BafllllZI her yı)md ... tan aOMa ~· 

yan yıldmnı bir bulutu 'ka.rart3cek -.e hi ediyor, bmıa bu tavsi1eleri neden tavsiye, sakın böyle hallere karşı hekim- ..,.! a.aık cemeüe bal .... idL.. Ve maiyetile .. Btt açık saçık ,~deki ktzlaf'o nızı aon defa dunılama için kullanaetılı• 
ha kadın Jse •. Kendisi o~.. . v~Sofi lim:~: -ı.+:.w ıiz iliç almasınlar. Iktid.ar.sızlık baa.n ....... ele üryan •iiaMı.n ıa.-+n U. la tl Mnnr laaricinde sanym harimine.. nız suyun içine üç çorLa bflfr sirke~ 

Sofi ene vakıl Zoiçenin aanmbimı lllllle -=ı-ın IÇIDl ~.en ruhi bu.an bedeni ve mühim esasata da- ··-' 
:.:..-._..u ""-'--t .-ıa-a. "I · S>ma • L:I!- Hekim .. •. ı·· .. . lmclan piit..,ordL• Kendi huzuruna kadar nasd gdebilnıit- yarsınız, ......,.arımz yumufak ve parf ... g~. • 111La onan ~ n u D)Eti - yanauuu gorecegı uzum uzen-

1 halinden ~k blr ttzftntö)'e bıpı)c:bğt- - Çbkü kwm, dedi, ben bili Vasili belki bir elektrik cak belld bün- Kabus. Asma be"9:nin ama baTUZO ti) o ur. 
nı farbtti. sevi.Yorum. O çoktan öWil.. ~ ol- ne ede buldulu bir h~etin ıslahına k.enanna kvndaa -. x tahtı ütiimııdea. Mısır ha~ ölülerini lıarac:a kemıek. ~ 
n- - .. -. aıoJdi.. Ellerinden tut- du.. Fakat kalbimdeki a.:ı.. hllA ilk ıün- 1

.. .. k b-ıL: ..ı...t~-: le olan hu te- bahçeye doiT1l ıırelen kalabalığı gönnilf. auretile kafa. tutan ou adama kartı ııc:rt Parmaklannızdaki meyn lekeferiıM a;m:ıueD ,,_ ı:o- ~ yuruycce , ı:uu ~,,...y 
1

_ ık k · · • k k ilan lıitiT 
t~ !erin bOtün kuvvet ve tuetiği ile Y"1P zabilratı dolayı.si, le tedavi edecek, böyle aıisafirini çevreli)Peft bzlan, Haeeh tara- d.vranmaiı kafasına evvelden yerlqtir· 1tolayca ç arnıa IÇln sar e u a -

- Yavrum, dedi, hıer ufak hicliaeclen yor. bir SU'W g~ ygüzel ilaç almak gelip fından ...e kendi eariyderitıdeft islikW mit olan hükümdar yanuıd.ki altm ııc:· ainiz. 
kendi aleyhine biiyük mwlar Çlbıma. Ve ben istiyOl'um ki Vasilin adı.. Ma- güzcl kullanmak bazan pek. mahzurlu için haztrlanmıt hzlar sanmıştr. dirdo yar ~di. . • . * 
Hangi kadın oluna o1am... Arbk sema kedoll)'alılar sülalesi BWms saltanatı bir hareket c:Ubilir. E..kiden kalma bir Velid ... Hükümdara doğra yüriidii. -Ş&mdiye kadar ülkeaüze aeldiiina· 50-ah ~~a licavert kumaılar parl~· 
saltanat yOlana engel olamıyacak. lıla- ilz.erinden eksilmesin.. Ve bu saltanat zehap vardır ... İhtiyarlar kunetmacuııu Tahtın altın basamaklarını ağır aflr dea bizi Mhesdar etmediniz. dedi. Hat· ca çok Ç&rkin. dunular. Bu parıaklıiı IJ• 
vi gözlünün parhyan yıldızını buh&tlmıı- onun süWesinden başkasına nasip ,ol- ile genÇleşirlermiş. Evet eıbklik iştiha çıktı... ti. vezirim cW.i hihni,,•dıa. M.ma p. dennek iıPa. bir~ aVk.eli aaqıa ha• 
dıracak kadın iae.. Senin dilpnamn oı.. masın..&ve sen.. KarbonopWLa. yalnız ve kudretini ihya eden ilaçlar vardır., Hükümdar Kabus. kendine mezarlık- zel ba Zaıuın öliimiae l:Nıa ele-~ rıp kumaf)arın parlıpa Y•leriai fırçal.
cak bir kadm deiil, bilAkis .enin içia sen bur;ıu temin edebileceksin.. Söyle .. bunların. etrafında 1'tife ve muziplik li- lana hakimi aüsii veren ve ihtifamı halü- air oldum. Aaıcalı M ... 5 M a. iliiıııa lJllL 

çalıpcak dost bir kadm«br. Çünk.U omm Söyle.. Dediklerimi yapacaksın değil \i hislere uyarak §1ID& buna bilmeden ka.ten bat kahinin anlattıiı derecede ol· Meli • • am • lıı- ......- ...wt et- * 
bulutu yabuz mavi &ödü kadmuı ~· mi? bö7le ~ vermek ~de zarif bir p- duğunu daha görür görms anladıiı Lu .,.... ile li9Rfl i9 Wm >•· Y.a.. Wr ~ -. .-kli k .. rm 
zını karariaGlk. • Genç kadın, bu göçmiif ve çoirmii§ ka olama.. ESMen. ~ Ye sıhhat Ü... adama ~ (azla ma&r- ve a:ıuwli merakım var. Her bMl(ll bir .......... renklen.i .... w«' •• 9l: iliat .,_ .. 

.Biru •HkO.ıet bulan Karboeopıie• kadmm. ..kalbinde yapyan ilk aşkın bil- rinde ıatife değil, c:iııidbet ga:ektir Jruy.. öriinmck ilıtemifti. gelen bir ~. hele lllzin sl>i Mr· ..,. ,...1 n W.re bk lıill. -at mda Wr 
sordu : .Jilk izl kaqısuıda müteessir oldu. .• nt macumı bugünkü ecr-~~a tarihten 

1 
Fakat Velid. büma ilvipea içi.ade iaii· w:t ""' latifam •hi1X oldalctan .,...._ çodNa ~: ~ n11Ce de ~is .._ 

- Sofi. anne.. Yarın. sahalı Edime79 - saz veriyorum, dedt. Bntnn. soy le- ıelm. müaıde seJTedilen bır iliç mabJı.. lümdann önünde~ eimit. aai GiDıi en-ell o memleketin hüyftklerirü ._ret solak .uda eene lııiır ~-- it~ ... 
gidiyorum.. Böyle lir11mmıf. Benim bu.- diklerlnl tutacaltm.. İmparatonın kansı yetini .lm.ıplr. Böyle ilaçlan hekiımıiz Mmr taMww altıa etiğine ~ ebnesi lhım değil miydi) Daha 90nra lndhunnıdı. 
radaıı, Bizanstaa m:aklapnaklaiun mu- ~ldu~ ~~ y~~ kendidaha~bmı almınnah, geüp güzel de lmllanılmama- Kollaıma söisiinıe bftlllmarak tö,.M memleketimize girmeğe tcnezziı1 etmeyip * 
vafık mı? Burada mı kalayım yoksa.. orumagı eg .. ynı zaman oğa- hdır. aöae bat'amlfb: te aurlann haıicinde ve hele bir mezar- Lastik elbiaelerden (MllflUDba, empir.. 
bana bir akıl ver... cak çocu~arımm da hayatlannı ~uha- - Ey ye7yizünön ea feyi:di •e en gil- lığı kendinize mesken ittihaz etmeniz çok metabf gibi) çamqn' lekelerini çıbmuık 

Btlyücü ve aihlrbu bdın. bir ana faza Te himaye ebne~e azmedece~·: . ' Tir ol d a n e ı er zel ülkesinin çok kudretli hükimdan... garibime gitti. için yanm lltre auya De; çorba lcafllr eirl:e 

fe.fkati ile ~ bchm iskelet kollan . ~~__.~~basti:ırnod_'°:_~b ~- [y bütün miıbutlann angili bü,.Gk hl- Velid. biiyük bir mahviyet göstererek koyup lekeli yerleri silmeli. aramda ;a..:'°" bastırd nın 01111wuuırı.rrıne aynı sa ıuau.re a15ıı 

1 
? . * 

g"'l!lı"UL'e L kalaeaflm Ve onlarm sö-zlerinden ~- 0 U v 0 r • kümdan... ülkende ve gölgende kazan- dinliyorda .. _ _ • . . 
- Git kızım.. DedL. Arkanı düşünme- rı ~jun.. • J • dığım bütün servet, bütün ihtipmımm Hükiimdar sÖ&ilDii bitirince hquu lcM.. ..::um~ı .~~ruwı =·~~ki~e~n 

da git.. Ve master:ih oL Çfuıktl ben - IW'-LW;r ed . k •~L on.. Yukarı Tirolda acaap ,eyler oluyor. ıülı:ranlannı saltanat sedirinin ~iğine ser• danla: ç rma. açın an sır e ı ey • 
• ı.~u erım mm .. .n.nu;; o~· • ab ı h . · · yıp temiZ au ile durulamalL 

keadimln de yıldızına baktım .. ~k .. Ar- ZÜD arkada kalmadan yann Edimeye g;. lt-?anlar• oradaki Y anc.ı a.n. a.yret 1nek imkanını bana, ben kulunuza bah- - HaU- vu. de& Hatta ~. me- * 
tık çlktnm.. GGnlerim ayıb .• Böyle ol- debilirsin... Ve hiç üzülmeden bi defil.. ~ilecek derecede çabuk çıkarddar. Ro- tettiiiniz için kendimi baLti,yar addedi- rakla a..ba bitila bu .. Jmlaıa •W· Yaldazh tah.tadan r•rçev-

1
--" ~--~_.--

dutu hü1e 1-lnl )'lldmm 9ellin •ita- 3lt clıoiı:ua a,y ~-~ ma- ma hiiH ıti: ,orum. deaizle Wır ~ M.... edeyim. YM kendi . . .. s-. -: ~--
nat .cllıtne ~ğım ~ sonra 'ri s&ılil bdmın dojwmasını bekJemelr- - Orada alciıimuz bazı ukeri tedbU· Bu sözler ... Kabusun gururunu sadece kendinize düşünüyor ve bana aormak i9- n_ıek ~ bualıum. ~D. hilı&• ~ 
sanecek.. Uzun müddet ömrilm kahna- llğin lazımdır .. O doğurmadan evvel ya- !ere bu ecnebiler şahit olmasın. diJor. o~~mak.la kalmadı. Aynı zamanda Velid tİyOTSUnuz ki hiT yabancı lilkenıizde J.a). s~sme ~atınlmıt bir .maer &~ 
dıtma naıtmm lllnllı ~ emeliiie b- pılecek biWla tıefebbüslıer ı..p.. Y9 ..._ Fakat Ameribhlan Dic;ia çabnnaclılar) ~OfUDIL citmeie ba.tladı. b diledill triW hanıaı bafla...lc '1ak Ye teaw& • ile clurula..a.. ve Mft ...,.... 
Vllfllralı0 .... a. pek uzak detll. De- mete mahkfun olacaktır. o.lana simleri ve fotOpaf makineleri Velid devam edi.Joordw: ealihiyetini nereden ve kimden .......... moda~ * 
tnektlr .. Yalnız - bir ricam nr .. Kim •elt _., 

8 
.. L_.ı __ L_ _ı... ____ L _ _.__ • • • • • • • • • • • • ,, - ...... ~ .,. ter~ lllıilAl'WIU aır. 

biMr •. BeDd artık '\'e bir daha da~ Karbonopaiaa Sofi annenin yanmdmı B"ltlllellttl~ l>anda bilinrniyen bir_. blmaklığım henüz daha t..wınmuza ak. Kal>m, mallatabmm yüdlne l>elctı. .~viılin ~·ı ken ~ uı.... ilb> 
rm!71z .. Yarm imparator ~~ kansı adeta sarhoş gibi ayrıldı. nr. Londra ile Paris bununla menal dim edecek minnet be~elcrimi tamaal- Ba 88zler acaba bir telufit miydi> P.•11 •M-::: "-uç ...a mıii<Wed. 
olchıtun .. Bqına imparatoriçelik tacını Kendi kendi.ne karannı vennişti. olacakhr. lnmamlf obnaldaiundanda. Bat ühinini&. Halbuki Velidin tanmda Minnetten meli -- b-sk 
g~ zaman.. Her ne olursa. 

0~ Sofi annenin bütün dedilimini ,_.,.. Bugün turistler nezaketle defediliyor- Emirlerinizi dün tebliğ edince ftemıea n tevazudan hqka bir feY okunmuyor- CI 

bu tacı imparatonm sOWesl üzerinde cak. her De oluna olAın i.izülmiyecek 'WI .. da Muuolininin: cCermenler tarafın- bacün hasreti k.lchiım diıdanasla ··- ela. Grandı· tutmağa çalq.. Sık sık gebe kal. Ti ki ..Jı- • • L-ı.:L_ ~\...- • d -'- ded·w• T· l h dutlarında --'- L.._.. lllr. L_.ı· ol---'- v "'elid .. 1· W• ··z1 • bir otlan d lunmca kadar V ....-~ ~ten ~ ıse.- an quamaz> l&J ıro u ._- o1111ap can att.a. acuıyem lira& "'amaz v, • aoy ıyeceap ao en eY· 
d a.cak ,~ aı.- ya k sıh_bire 50=- Onun dolurmasmı bekliyecektL bir ay evvel başka turistler mükemmel ta bu elli cariyeyi kabul etmenizi rica Yelden taaarladıiı için gÖaterdiii tazim 

06.. O.wuı 015u.&uU ço m Dok b. '--b 1 .. a- B . I !I.• Al ..ı=--. ı·· .. d L b" •-ec1· • f iJ - ...A.. faza altında tut. K ndfne · damlar UZ ~ - ır 1ta u gor \L u tunst er &&.I man e..u>'"'nma. - ro u ıçın e tıp11:1 ır 11; ının are e 0 ,. -u- . 
u • ._._ ·~d emın a. N Bu şimdiye kadar ümim olarak bek· fııkası~ı. Söylendiğine 9öre bu fırkalar- Hülrümclar bü.bütün IMayrete diiftil. aamw gibi biikiimdarla adeta aJ.y edi- Grandi. artıl: ltab'anın Londra eı.ıw 

&eç.. ~"...... en ne şarap ıç.. e ı. ... w~: 1ar DisbeUe L-.ı.-- • • • • • . ..ı:.:.--· Lib rw • • • du defildir, ba uzun hfr bTpmm Mtic_, 
yemek ye .. Ne de çiçek kolda .• Sebasti.- ·~ ay a. ~~ o ~ dan barw Riv1eraya yerleflllll, ~ı • ı::.11f canye... Alainü ..... realcleri.e J'OI : d" Craa.dln.i b.,r.. Ma.olfn&.. 
yano ve Hırlstlcfl. Bunlar senin en • _ uzun bir vade değildL yaya aönderilmipir. bilriirnnü,. ince tülleT arwncla tenleıilııia - Merak.mm derbal izaleye fitap edi- ~r. 0 • mu~nzı 

. sag Senelerin geçtiğine ve üıtirasmın aön- Acaba Tirol kapdannda çizmeli daha teffafl1f, belli elli dilbeT. J'ONID. dedi._ Bir ,..bam:a .tatile M..... Dm damada Kont Ciano ıdi. 
lam dostJanndır .. Fakat onlar da artık .....ı:ıır.:-- •• ı.: lan Karbon · Grucli Londrada Centilmen. qre-ihtlyarladılar.. Sana sadık olacak ada- m"""&'..:: ıl"""-"t ? . . ~~ ~ b._ turiader mi bekleniyor) Demelc bunlar kendi can,.eleri defi- ra ilk -~ riıa ilk Yuihm ....._.. . . . . . • 

SeYPli pülar_ 

S Okumaya heftsU. fakat kitap ala
: llUyaeak kanlqleriniz i~in okudu
: iunn mektep kitaplarım çocuk 
• • 
: Esiqeme lnmnn1111a verlr.ıeniz Bil-: 
• • 
: 1111 arkaclaşlannızı çolaltmış olur-: • • :sanm.. : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

kuz ayı da aynı kuvvetlı ihtirn ümidi y L_ _ı.. L.,. 1 ··-:-...::ı ·-:... d" Onl "- L.aw..._ ,, ı·~ . 'Lbaf • • k ,_ ld m.entiD adamı ıdı, Kont Ciano mihv811JJ 
. . . . au.mc_..m ovy e m.,.uwme11..... L an oaf 11:a.nm ve ıtu istuı: ~ auza çı maııı; o u. d _.:ı __ G __ .J! R Lo d :1_ 
ıçınde beklıyecekti. b-'L' L-k L"d d ,__L eh. n.....-::- L l d ,. • N--• ,..._L_ ·-• L_ L-- a aınau.u. r~ oınanın n ra -aA&,.... a feK.U e e l&IUll var ...,__ aazır amııı eğııdL - -ı .. ....,.... evwa uaraya u.aa b '--'k b 1 d "-~ 

Ve bu dokuz ay ona. gebe kalmış bir T· L._ Al dili L ._ .. L_ıL. Al Kabu . 1 d.k'- 1 b kd- _,...._._ ... ozuşmasını ua sız u uyor u; Çu.Ma." o, 
ıroıua man 1tOD-,r- umu • s, carıye ere ı 11;at e a tı.11:c;a sıı::acnnnr nH r • • .. .. • 

kadının intizarından daha heyecanlı ve L-.ı.·ı • • 1 1 .. .. . b 1 h L!L .. ..___ E Ln...nL LftLl!ı_ ..... _ " -'d' lngilterenın muhtemel dupnanlli)DID hiç manyaya sev&cut miııptir. nsan ar auru p un ann aıtııtaten aımınn en sec;me .e - .-et ~ nutnnD011r... ~ nn 
daha endişeli gelecekti. h" -L _ ..... _,_ d:~ - t k l lduğ d'L dda ·~ı .. ............,._ V ıL ._..__ __ ._ _ • l>ir zaman ihmale 11elnıez olduiunu bai-

r muoaueae e uoy""". 11uze ız arı o unu tas ı.a:te tere ttYe eıı:m e gonı~nn. e ut1111a """""nan- du. K Cian . Hitler keadi 
- Bll'JtlEDf •• Fakat )rtg11tere, Franea ve lsveç kendi etmedi. cindeki mczarltğı malram yapmama -ye ~o~ be : 0ı: ~ dilay ~ 

_._ .. ._ milletdatılannm böyle tıiipürülüp çıkarıl- Halbuki o, Mısırın lıükümdan olduğu Mısır ölült-rinden haraç almama 'bizzat ~~1 _.ı~~ .... le • .ı. ayı 
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Hasta mısınız? 
Hastalığınız ne olursa olsun aşağıdaki sa· 

tırları okuyunuz-

Sıhhatlı mısınız? 
O halde yine aşağıdaki satırları 

dikkatle okumahsııuz 
ayni 

1 

Yazan: Dr· Muallim Abdi Muhtar 
-- 1 •• 

Son sene içinde hastalıklar hakkında-ı Bu neden böyle oluyor? 
iki fikirler, çok yeni görüşlerle zengin- Dünyada terini üşütüp te Anjin olan 
emiştir. Bu yeni görüşler, yeni anlayış- milyonlarca insan vardır, bunların hep

darı ve bu yeni anlayışlarda bir çok mü- si bir iki günde eyi olurlar, fakat bu ka
hlm hastalıkların tedavisinde yeni im- dın veya bu adam neden böyle olmuş-
linları kazandırmıştır. tur? 

Hele uzun perhizleri icap ettiren has- Terini il§ütmek ve Anjin olmak gibi 
1alıklarda, bir taraftan o hastalık ve di- Adi ve basit bir sebep karşısında, bu sap
ler taraftan onun perhizi hakkındaki fi- sağlam kadın, birdenbire yaşıyamıyacak 
kirleri kökünden değiştirmiştir. \re ölecek bir insan oluyor. 

Keza bu yeni görüşler sayesinde, bazı Keza, bu yaz mevsiminde soğuk şer-
sapsağlam adamların en ufak bir se- betler içiyor ve dondurmalar yiyorlar. 
-beple en ağır şekilde hastalanmıya nam- Bir de bakıyorsunuz ki böyle terli terli 
zed olduklan öğrenildi. soğuk şerbetler içen, ve dondurma yiyen 

Mesela, şu yaz mevsiminde plajlarda yüzlerce kişi arasında pek çokları bir 
deniz ve gUne~ banyosu almak için gi- feY olmadıklan halde, bazıları müthiş 
den sağlam insanlardan bir çokları gil- bulantılar, kusmalar ve ishallerle dera
neşin altında bir şey olmadıkları halde kap yatağa yıkılıyorlar. Kimisi müthiş 
bazıları birdenbire (40) derece ateşle karın ağrıları içinde kıvranıyorlar ve 
Ye titremekle hasta olurlar. Hatta içle- bazıları apandisite tutuluyorlar ve ame
rinde ölenler de olur. liyat masasında cerahatli ap~disitleri 

Arslan gibi bir delikanlı güneşin al- gözle görülerek tasdik ediliyor. 
tuıda talimler yapar, yürür ve yorulur. Bunun en yakın mic:alini, Izmirin ka
Bir suyun kenarına gelince elini, yüzü- dın doktoru dostum Fikret Tahsinio üze-
nü yıkar bir iki bardak ta su içer. rinde görmüş olduk. 

Bir de bakarsınız ki bu sapsağlam de- Bir gün kendisini gördüğümde ebedi 
Ukanlı yarını saat .1<>nra zangır zangır gençliği ve kusursuz sıhhati hakkında 
titriyor ve at~er içinde yanıyor. Halbu- kendisini tebrik etmiştim. Aradan üç 
ki kendisiyle beraber talim ve idman gün geçmişti ki sabah erken telefonla 
~·apan arkadaşlarından hiç birisine bir dostumun konsültasyonuna çağırıldım. 
eey olmamıştır. Ne olmuştu? Fikret aç karnına bir don-

Bu delikanlının ateşi yükseldikçe yük- durma yem~ ve bir bardak Dut şerbeti 
selir, hezeyanlara tutulur. Bir çok teda- içmişti. Olan bu idi. Fakat zavallı Fik
viler yapılır, neticede delikanlı ya güç- ret karın ağrısından kıvranıp duruyor-
lükle kurtulur, yahut ölür. du. Muayene, karnında alevli bir apandi-

Bu neden böyle oluyor? sit başladığını gösteriyordu. Hemen o 
Güneşe maruz kalmak gibi basit bir gün yapılan ameliyatında operatör Ali 

sebep karşısında, ııapsağlam görünen bu Hizanın bıçağı Azrailin yuva kurduğu 
insanların, hayatın sağlam zemini üze- feci bir apandisiti çıkarıyordu. 
rinde durduğu ıannolunan bu kiınsele- Ne vardı bu bir bardak Dut şerbetin
rin, kendilerini birdenbire ölümün ku- de ve yahut o on ku~luk dondurma-
cağında bulmalannın sebebi nedir? da? 
Güneşe kendini göstermek gibi adi Şüphe yok ki ne o bardak soğuk ıu-

ve basit bir sebep karşısında bu sapsağ- rupta ve ne <le o nefis dondurmada hiç 
lam insan, birdenbire yaşıyarnıyacak ve bir kusur yoktu. 
ölecek bir adam oluyor. Bu misallerle görülüyor ki, gerek ken-

Keza, başı ağrıyan birisine bir Piro- di nazarlarmda ve gerek herkesin naza
midon veya bir Aspirin veriyorsunuz. rında sapsağlam sayılan insanlar bile, 
Bu ilaçlar o kadar zararsız şeylerdir ki zararsızlığı herkesçe bilinen adi vesile
onları hnttA reçete getirmeye lüzum kal- ler karşısında berbad ve perişan olabi
Jnadan her eczahaneden hepiniz satın liyorlar. Demek ki sağlamlıklarına hak
alabilirsiniz. kiyle güvenen insanların bile bu sağ-

Işte kimseye zararı olınıyan bu Pro- lamlıkları pek idi ve basit bir sebeple 
midon veya diğer basit bir ilaçtan almış ve sebeplerin en adisiyle bir Anda yıkı
olan insanlardan bazıları birdenbire yıl- Jabiliyor. 
dırımla çarpılmış gibi berbad olıırlar. işte başladığım bu makaleler serisini 

Ik.i saniye evvel sapsağlam olan bir in- hasta olanların dikkatle okumasını tav
~n, birdenbire son derece dermansız, siye ederken, hiç hastalığı ol.mıyan ve 
kansız bir hasta oluyor. Bu insanların kendisini sapsağlam bulanların da aynı 
ne gibi bir hususiyetleri vardır ki bu za- dikkatle okumasını tavsiye edişimin se
rarsız ilaçlarla temasa gelmedikleri bebi budur. 
müddetçe sapsağlam oldu~ları halde bu Bütün bunların elbette ki bir sebebi 
maddelerle temasa gelir gelmez tarü- olacaktı, fakat şimdiye kadar bu sebep
mar oluyorlnr? ler hiç bilinmiyordu. Bugün bunların 

Keza arslan gibi bir kadın veya bir bir çoklarını hem öğrenmiş ve hem de 
erkek görürsünüz. Dün cereyanda otur- bu görünmez tehlikeleri evvelden keşf
muş ve terini üşütmüştür. Bugün boğa- etmenin yolunu bulmuş olduk. 
r.ı ağrıyor, Anjin olmuştur. Bu alelade Aşağıdaki satırlarda hastalığı olanlar 
\re basit bir Anjindir; fakat ertesi günü gibi, hastalığı olmıyanlar da kendilerini 
bu kadını tanıyamazsınız. Ağzı, boğazı, yakından aHikadar eden bu yeni haki
diş etleri çürümüştür, yaralar içindedir. kaUerle karşılaşacaklardır. Ve bu satır
Kanını muayene ederseniz, kanı altüst ları okuyan her kari, ne eyi ettim de bu 
ohnuştur. Bu kadın veya erkek bir kaç satırları okumadan geçmedim demek
gün içinde ölecektir ve ona hiç bir ilaç ten men'i nefs edemiyeceklerdir. 
klir etmiyeccktir. ARKASI VAR 

Bayındırda imar 
46,000 lira sarfile bir hü
kiiniet konağı yapılacak 
Bayındır belediye reisi, şehrin yapisı 

Üzerinde faaliyetle 
1 

çalışmaktadır 
Bayındır, (Hususi) - Güzel Bayındı

rın aarileştirilmesi ıçın belediyemizin 
ateşli bir faaliyete atıldığını bildirmiştim. 
Bütün imkanlardan istifade etmesini bi
len gene; belediye reisimiz Ankaradan 
dönmüştür. Hükümet merkezindeki te
maslardan müsbet neticeler aldığında 

fÜphe yoktur. 
lmar programının büyük bir kısmının 

başarıldığını görmek günü, Bayındırlılara 
pek uzak olmadığını söylemek nslü ha
talı olnmnz. Bayındır, pek yakında haki
ki bayındırlığa kavuşacaktır: 

1 - Yollar genişletilecek ve parke 
dö§enecektir. 

2 - Kanalizasyon tesisatı yapılacaktır. 
3 - Su, halkın ihtiyacına cevap vere

cek şekle sokulacaktır. 
4 - Şimdiki halde yalnız tenviratı te

min eden elektrik kuvvetinin kabiliyeti 
nrttınlacak, cereyan daimt olacaktır .. 
Elektriğin yalnız nurundan değil kuvv~ 
tinden de istifade olunacaktır. 

5 - Mevcut parkın çıplak knlmış par
çaları da çiçeklerle donatılacaktır. 

Yeni hükümet binasının İnfasına baş-

CT' zz ı anı11az '-Umanesı 

Türk -·Rumen Balkan anlaşması 
Dostluğu ve Rumen 
gazetelerinin neşriyatı 

Avrupanın bir 
istikrar unsurudur 

Universul gazetesi (10/ 7/ 1939) Bir 
dost memleketin büyük elçiliği ve büyük 
elçisi b~lığı altında neşrettiği bir yazıda 
ezcümle şöyle demektedir. 

«Esas, teyid edilecek birtakım müşte
rek menfaatlere ve halen bertaraf edil-
mesi lazımgelen bazı müşterek tehlike
lerle bir itimad ve mukabil sadakate ve 
şuura müstenit dostluk zencirinc ve te
sanüt tezahürlerine yeni bir halka. 

Biz, Romanyadaki Türk elçiliği ile 
Türkiyedcki Rumen sefaretinin büyük 
elçilere tahvilini böyle tefsir ediyoruz. 

tşte, dün Cumartesi günü, Türkiye 
cümhuriyetinin ilk büyük elçisinin, ma
jeste ikinci Karola itimatnamesini tak
dim merasimi, bütün Romanya efkarı 
umumiyesinin kayıtsız ve şartsız sem
patisinin inzimamiyle icra edildi. Bu 
hAdiseyi, hakiki teşekkür ve sevinç his
leri ile kaydetmekliğimiz gerektir. 

Dost ve müttefik memleketin bu ilk 
büyük elçisi, bili fasıla sekiz senedenbe
ri orta elçi sıfatiyle Türkiyenin menfaat
lerini temsil eden ve her işde uzlaştırma
ya ve Romanyanın menfaatleri ile ahenk
leştirmeye muvaffak olan aynı şahıstır. 
Diplomatik takati, ilıni bilgisi, yarattığı 

sempati ve dostlukları _ en mühim olanı 
kazandığı muvaffakıyetlerdir - ve Ru
men milleti ile Romanya için beslediği 
müstakar ve samimi hissiyatı ile mu
vaffak olmuştur. 

Hakikaten, dilne kadar orta elçi ve bu
günden itibaren de büyük elçi olan ek
selans Suphi Tanrıöver, sekiz sene evvel
si Romanyaya ilk defa gelmiş ve bu mü
nasebetle Rumen milletini tanımak fır
satını elde etmiş bir zat değildir. 

Hayır, çünkü kendisi Rumenleri ve 
Romanyayı çoktanberi tanıyordu. Bu 
malumatı da, tarih gibi kitaplardan de
ğil, ziyaretlerle ve memleketimizde otur
makla elde etmişti . Evet, ilk seyahati 
1910 senesinde yapmıştı. Fakat, bir tu
rist gibi değil, Türkiye ve Romanyayı 
yekdiğerine yaklaştıracak kültürel bir 
misiyonla gelmişti . Bu münasebetle söy
lediği nutuklarda, Romanya ve Rumen 
milleti için samimi hisler doludur. Bu 
nutuklnr çok mühim tesirler bıraktığın
dan o zamanın başvekili mllteveffa . G . 

Bratianu kendisine bir mektup göndere
rek Rumen hükilmetinin misafiri sıfatiy
le ikametini bir mUddet daha temdit et
mesini rica etmişti. 

Memleketine döndükten sonra bir çok 
şehirlerde Rumen milletini ve Romanya
yı tanıtmak ilzere bir seri konferanslar 
vermiştir. Ve her iki memleket halkının 
yekdiğerine yaklaşmaları hususunda da 
ısrar etmiştir. 

Bu mümtaz dostun samimi duyguları
nı tebarüz ettiren başka bir delil. O za
manlar Osmanlı imparatorluğunun ecza
yı miitemmimcsinden bulunan Makedon
yaya giderek Romanyaya dair yeniden 
bir çok konferanslar vermiş ve aynı za
manda da Makedonyalı Rumenler hak
kında da yakından tetkikatta bulunmuş
tur. 

Diğerleri meyanında Makedonyalı Ru
menleri de yakından tanıması, kendisi 
için iyi bir ilham olmuş ve Makedonyalı 
arkadaşlarımız hakkında pek nevazişka
rane terimlerle dolu bulunan cdelik kire
mitler> adlı kitabı yazmıştır. 

Türkiye büyük elçisinin bu yUksek 
yeni vazifesi, hiç şüphesiz, bugüne kadar 
elde edilen mesut ve kat't neticeler için 
bir takviye teşkil edecektir. Zira, bu faa
liyet için, en ufak mikyasta bir mania 
ve püriizlU bir iş olmadığından zemin 
çok müsaittir. 

Türkiye ile Romanya arasında bir 
dostluk ve ittüak muahedesi vardır. Bu 
muahede, sureti akdindeki maksatdan da 
anlaşılacağı veçhile kimsenin aleyhine 
müteveccih değildir. Bu iki memleketin 
ve mensup bulundukları siyasi organın, 

lamak günleri artık çok yakınla~mış sa
yılır. 20 bin liralık havalesi gelmiştir. 

Keşif bedeli 46 bin liradır. 26 bin lirasını 
ödemek borcunu daha evvelinden Bayın
dır halkı üzerine almış bulunuyorlar. El
birliğiyle iş görmesini pek seven Bayın
dırın gün görmüş ahalisi taahhütlerini bir 
hamlede yerine getirmek İçin i,aret bekli
yorlar. 

En adilane usul, mahsulat üzerinden 
bir nispet dairesinde bir şey almaktır. 

Tüccar ve esnafta kendi kudretleri dahi
linde (ayrıca bir nispet gözetilecektir. ) 
Taahhütlerini seve seve yerine getirirler. 

Hükümet binası 32 odalı modern bir 
bina olacaktır. istasyon caddesi Üzerine 
ve parkın yanına olacaktır. Yeni binalar 
hep bu cadde üzerine dizileceğinden bir 
kaç yıl içinde istasyon 'ile kasaba arasın
daki yol, Bayındırın yeni çarşısı olacak
tır. 

ccR~t • Bronzer» 

(Yazan: Mato Vuştetlç • 11La 'J'rilJune des Nationsı>) 
Enternasyonal matbuatta Yugoslav- mamen yersizdir. 

yanın diplomatik siyasetinden çok bah- Bazı kinuelere göre 1937 de Yug"a
aediliyot. Bazıları hu siyasetin mihvere lavya ile Bulgaristan araısmda akdedilen 
tabi olduğu mütalaasındadırlar, diğerleri ebedi dostluk paktı, diğerlerine g6re de 
de Avrupayı tehdit eden büyük harbin son zamanlarda Türkiye ile lngiltere ve1 
dı,ında kalmak arzusunda olduğunu, hiç Fransa arasında akdedilen ittifak muahe
değilse, iki cepheden hangisinin üstünlü- deleri Balkan antantını kuvvetten dü,ür• 
ğü daha sarih olarak tebeyyün ederse müştür. 
ona iltihaka karar vereceğini söylüyorlar. Balkan paktının bugünkü kıymeti hak-

Bütün bu iddialara doğru olan taraf ]undaki bu nevi tefsirler hakikate uygıın 
var mıdır) değildir. 

Yugoıılavyanın bugünkü vaziyetini an- Bulgar ~ Yugoslavya muahedesi d6rt 
lamak için bu memleketin dış siyasetinin Balkan devleti pak.tiyle aynı maksadı ta• 

Bükreş elçimiz B. Suphi TanrıötıeT' ana hatlarını kısaca izah etmek kafidir. ıır: Balkanlarda sulh. Bu muahede Yu· 
yani Balkan antantının gayesi, her han- Yugoslavyanın genişleme emelleri goalavyayı Balkan paktı akidlerine karti 
gi bir devletle teşrikimesai bağlantılarını yoktur. Balkanlarda statükonun muhafa- taahhütlerini inkara mecbur etmez; eaa• 
sıklaştırmak ve arazi ve milli statükola- zasına kat'i surette bağlıdır. Onun içindir sen bu devletler Bulear - Yug08lav pak· 
rını muhafaza etmek suretiyle sulh faa- ki sulh muahedeleriyle tespit edilen arazi brun akdine muvafakat ebnitler ve hlı 
liyetini takviye etmektedir. nizamını daha iyi emniyet altına almak paktın diğer Balkan devletleriyle Bul· 

Fakat, her ne kadar muahedeler l'ür- maksadiy)e 19 34 de tesis edilen Balkan garistan arasında bir İrtibat vazifesi gö .. 
kiye ile Romanya beynindeki münasebet anla,masının (Yugoslavya, Romanya, receiini düı1ünmiiflerdir. 1936 Sel&nill 
için bir zaman teşkil etmekte ise de, bu Türkiye, Yunanistan) faal azasıdır. anla}Jllası bunun bir neticesi olmuıtur. 
münasebet daha ziyade her iki memle- Yugoslavyanın Balkanlarda kendi le- Gerçi o :ıamandanberi bu ya.k.ınlaıma ye• 
keti idare edenlerin ve efkan umumiye- hine arazi tadilatını mucip olacak her ni adımlar atınıı deii}dir. Fakat Balkan ... 
lerinin, bu münasebatı ihlale saik ola- hangi bir siyasete girişi]ebileceğini aanan- larda sulh ve müaalemetin temini yolun
bilecek en ufak mikyasda bir pürüzlü lar, yaradılı,ı milliyet prensiplerine müs- daki faaliyetlerin bu yava,lamuı her teY• 

işin mevcut olmadığına dair esaslı kana- tenit olan ve bu itibarla büyük bir Av- den evvel Münihten sonra Bu1gari.tan
atlerine istinat etmektedir. rupa devletinin Avrupanın siyaat hakimi da hudutlann tadili tarafdarlarmı takvi-

Bu mütekabil sadakat ve itimadı yara.. hal" 1 · d h" b. f ti. J tm" la · · zih d kU J ıne ge mesın e ıç ır men aa o mı- ye e ıt o n revızyonıst · niyetin çıi-
:,nı ~ ~~ t; geçişnltinnek doğru değil- yan Yugoslavyanın hayati menlaatlerin- nndan çılı:rnaısına hamlolunabilir. 

~~zl· . r . e: e . ~e baer ,kybekili~ğerllerininB. den tamamiyle tegafül ediyorlar. Billkis. Bulgar revi:ıyoncu1arı yalnız sulhçu bir 
go erının ıçerısıne a yor ar. u b'" ·· h • 
milnas b t 

.. d .. dah d utün ayatı menfaatleri bu memleketi, revizyona taraftar olduklarını tembı et• 
e a ın, gun en gune a osta-

b
. kil 

1 
d b l Avrupanın büyük devletleri aruında bir mektedirler. Fakat onlann mazileri bu 

ne ır şe a masını arzu e en un arın, 
b b 1 

kuvvet muvazenesi siyasetine müzaharet teminatın samimiyeti hususunda bize tam 
ir ir erine karşı arkalarını çevirecek 

gizli bir maksatları da yoktur. etmiye sevkeder. bir emniyet veremiyor. Bize daha :ıiya-
Büyük elçinin tesisi, her vakitten da- Avusturalyanın Almanya tarafından de emniyet veren ıey bulgar milletinin 

ha ziyade bu arzuyu ve azmi kuvvetlen- ilhakı neticesinde, Yugoslavya Alman- A1manyanın yanında yeni bir lıarbe aü
direcektir.> yanın komşusu olmuştur ve bu itibarla riiklenmiye muhalif olmasıdır. Çünkü 

11/ 7/ 1939 tarihli Semnolul gazetesi de garp hudutlarında iki mihver devletinin hafızası eski hatırayı unutmuş değildir. 
dünkü ve bugünkü Türkler başlıklı ya- komşusu bulunmaktadır. Üstelik ihraca- Onun içindir ki mihver diplomasisinin 
zısında ezcümle şöyle diyor: tının 'lo 75 kadarı ltalya ve Almanya Bulgaristanı açıkça ltalyan • Alman 

cTürkiye, Bükreş elçiliğini büyük el- tarafından çekilir {ki % 50 8 i Almanya~ mihverine iltihak ettirmek için sarfet
çiliğe tahvil etmek suretiyle memleketi- nın hissesine isabet eder.) O yüzden, Yu- tiği gayretler demokrat devletler AJ
mize karşı beslediği dostluğun ehemmi- goslavya için, esasen hudutlarında müref- man - Italyan genişlemesinin yolunu 

. k kesmiye azimli göründükleri mildd~tin-
yetmi gösterme istcm~ir. Türkiye ile feh, kuvvetli ve müttehit bir Yugoslavya 
R B ık ce akamete mahk!im bulunmaktadır. 

omanya a an antantında, Balkan görmeyi arzu ettiklerini mütemadiyen 
memleketlerinin menfaatlerini muhafa- teltrarlıyan bu iki devlelA!I doatane müna- Berlin ve Romanın bir Budapeşte 

uht 1 alis 
.. Belgrad - Sofya milsellesi vücuda getir. 

zaya ve m eme empery t tecavuz- sebetler idame etmek hayati bir elıem-
1 k k f 1 b 

A mek ve bunu demokrat cephesine iltihak 
ere arşı ço aa irer amildirler. Tür- miyeti haizdir. 

k 1 eden Romanya - Türkiye - YunaniStan 
iye i e Romanya arasındaki dostluk Bu mütalaalar Yugoslavyanın bugünkü müsellesine karşı kullanmak hususunda ... 

çok samimidir. Beyinlerindeki sarsılmaz · t" · • h t ı 935 d b · vazıye mı ıza e mez ve en en ki gayretleri de boşa çıkacaktır. Reviz· 
bağlantıların samimi bir ifadesi olan te- b 1 k ti Al 1 ı ·1 
maslar, hiç bir zaman kesilmemiştir. Ha- [u me~. e e bn l . ~anyl:L v~ . ta ya ı .. e yoncu sa.hada bir Bulgar - Macar işbir-
. . . o an munase et erını u an ıçın yaptıgı liği mu·· mkun·· olsa bı'le Yugosla 

rıcıye nazırımızın Ankara seyahatınden vyanın 
h 

"k· ml k tt k" 1 ilikl . gayretlerin hakiki manasını anlamak için Sofya ve Budapeşte ile birlikte sulh mu-sonra er ı ı me e e e ı e ç enn 
b .. ··k 1 ·1·kı talı il clilm · T"" k Ufi derecede beliğdir. Fakat hu gayret- ahedelerinin tesis etmiş oldukları arazi uyu e çı ı ere v e esı ur 
Rumen dostluğunun bir tetevvücüdür. ferin uzun zamandanberi Yugoslavya ile nizamını altüst etmek için Balkan antan-

Türkiye ile Romanya beynindeki dost- garp devletleri arasında dostluk ve iti- tından ayrılmasına neden lüzum hisse
luğun ilk ve başlıca funillerinden bulu- mat münasebetlerini değiştirmek gibi deceğini biz keneli hesabımıza kestireme· 
nan bay Suphi Tanrıöverin büyük elçi bir maksadı ula yoktur. yiz. Hem Yugoslavyayı Romanyaya bağ· 
tayin edilmesinin pek büyük bir manası Yugoslavya milleti Avrupanın bugün lıyan rabıtalar o kadar kuvvetlidir ki 
vardır. 1931 senesindenberi memleketi- geçirmekte olduğu müşkül anlarda tarihi bütün diplomatik kombinezonlar, ne ka· 
ınizde bulunan yeni büyük elçi, Roman- mesuliyetlerini tamamiyle müdrik bulun· dar mahir olurlarsa olsunlar, Romanya 
yanın eski bir dostudur. Ve Rumen maktadır ve diplomatik gerginliği arttı- Yugoslavya münasebatını gevşetmek 
mnhfillerinde de çok büyük bir sempati racak hiç bir şey yapmıyacaktır. Bu iti- maksadını güdünce bir iskanbil köşkü 
kazanmıştır. Türk hükümeti, Bükreş barla Yugoslavyanın demokrat devletler gibi yıkılmaya mahlnlmdur. 

büyük elçiliği için kendisinden daha mü- aleyhine olarak mihver devlerine müza- * 
nasip bir kimse bulamazdı.> haret etmiye çalı~tığını iddia etmek ta- Fransız - Türk ve Ingiliz - Türk mua-

Muharrir bundan sonra Suphi Tanrı- hedelerine gelince, bu muahedeler şarkı 
överin biyografisini kaydederek Kema- luğun yüksek bir ideale ve daiınt miiş- Akdenizde ve Anadoluda toprak nizamı
list Türkiye hakkında sorduğu suale terek menfaatlere istinad ettiğini tebarüz nın muhafazasına matufdurlar ve her 
müşarilcyhten aldığı şu cevabı neşret- ettirdikten -sonra sözüne şöyle nihayet halde Balkan paktının diğer üç akidini 
mektedir: vermiştir: cTahaddüs eden bütün hadi- hiç bir suretle taahhüt altına solonazlar. 

cBugünkü Türkiye, içtimai, siyasi, seler ve vaziyetler istikbalde çıkması Balkan paktı ancak Balkan hudutlarının 
iktısadi, kültürel ve ahlak! bütün mü- muhtemel Mdiseler ve vaziyetler, bu müşterek müdafaasını gözetir ve dört 
esseselerini radikal bir surette değişti- dostluğu takviye ve tarsin edecektir.> müttefik devletin Balkan harici hudutla-
ren bir memlekettir. Ilk sahüesini baştan başa Türkiyeye rını mevzu dışında bırakır. 
Osmanlı imparatorluğu yarı tokratik ait muhtelif manzaralarla ve resimlerle Balkanlarda vaziyet - müstakil Ar-

bir şark memleketi idi. Türkiye cüm- sü.iliyen 10 Temmuz tarihli Romanla navutluğun ortadan kalkması mUstes
huriyeti ise layık bir garp devletidir. gazetesi de Türk - Rumen dostluğu baş- na - Balkan paktının imzalamasından 
Kemalist ihti1Ali, Asyanın en derin kö- lığı altında neşrettiği bir başmakalede, beri ehemmiyetli hiçbir tahavvUle $a
şe1erine kadar nüfuz etmiştir. Bugün Türk milletinin asaletinden ve doğrulu- mamıştır. Sulha sebatla bağlı olan ve ta
bu ihtilfilin ideolojisi, şark milletlerine ğundan tarihi misallere istinaden hara- mamiyle anti revizyonist olan dört dev
serbestileri hususunda bir din olmuş- retle bahsederek bu iki millet arasında letin tesanüdü bu mıntakada sulhun ve 
tur. Dıtilulimiz, şark ve müslüman dün- günden güne kuvvetlenen dostluğun si- Balkan milletlerinin istiklfilinin en iyi 
yası üzerinde garp medeniyetinin zafe- yasi ve pek büyük bir ehemmiyeti haiz teminatı olarak kalmaktadır. 
rini temin ederek insaniyete büyük bir olduğunu tebarilz ettirmektedir. La Tribune des Nations 
hizmet etmi§tir. 

Kemalist rejimin icraatı şunlardır: 
Gittikçe zenginleşen, kuvvetlenen ve te
rakki eden bir Türkiye. Rumenlerin, 
bizi ve yarattığımız yeni Türkiyeyi çok 
eyi tanımaları lazımdır. Tanımaya de
ğer yeni sanatlerimiz ve yeni edebiya
tımız vardır.:ı> 

Bay Tanrıöver, Sonbaharda bir Tür
koloji enstitüsü açılacağını söyliyerek 
harici. siyaset hakkındaki sualimize kar
şı şu cevabı vermiştir: 

cBu son tezahürler üzerine daha ne 
ilave edebilirim. Kat'i vaziyetimiz, söz
lerden çok daha kuvvetlidir. Bu, şu söz
lerle hülasa edilebilir: Sulhçu devletler
le beraber.> 

Bay büyük elçi bundan sonra sözünü 
Türk - Rumen dostluğuna ve Balkan 
antantına intikal ettirerek bu hususta 
majeste ikinci Karolun yüksek müzahe
retlerinden bir lisanı sitayişle bahsettik
ten ve Türkiye ile Romanya derin dost. 

: ... "' 1 • 1 

incir altı 
Plaj ve Gazinosu 

Pazar Günü Açıldı 
Gazino ve lokanta kısımları gece ve 

·gündüz lnciraltına gidenlerin 
ihtiyaçlarına cevap verecektir 

remfzlifı, ucuzlufı, yiyecefı ve lçecelılerde 
nefaset en müffıülpesentleri dahi tatmin 
edecefı şefıilde temin olunmu~tur •• 
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la Mara) lnpatı bahriye tezgAhlan var- alınmak gafletinde bulunulmamıştı. MiJano 100 Liret 6.6515 Bet on hafta hiç bir haber alamadun. kak ~ır ~olcu maymununu unutmuştu. kutusu (ecnebi dillerde} 22•30 müzik 
;ıı. V C 100 İs · F 28 «75 Sonra •u mektubu aldım·. Şems t d k k ,.., e bütiln tahkima~le Napoli, ikin- Ağustosun yirmisinde (Taraııto) ve cnevre vıçre . ...., y • _'Yemı uza ıp maymuna o unma (Richard Strııu.Violonsrl eonab) ç... 
il anıf bir üssUJ.hareb mahiyetini arz- (Brendizi ist!hldmlan ve E)'lül ortasın- Amsterdam 100 Florin 66.7425 cSayfiyedeydim. Yerimi ve etrafımda ıstedun. F~kat büyük bir hayret ve deh· !anlar. MceutCemilnCemalRa,;t23,00 
iı&rordu; bu limanın 7erine ııerek. Ad- da da {Venedik) limanı hali tedafiliye Berlin 100 Rayşmark 50.7812 ıı:ördüğüm çehreleri değiştirmiş olmak şetle şemsıyem hiç bir maddeye tesadüf . b b--' . . h L 

d 
eon aıana a enen. zıraat. es am, tall* "'•tik ye gerek garbi Akdeniz havzası v82->:ı-;...: ki bu Ü,. nokta Osmanlı do- Brüksel 100 Belga 21.51 bile bir işe yarama ı. Size hikayemi an• etmeden kolaylıkla maymunun gövdesin- il• k b" --'-~ b ('"- ) 

~... Y k d . . vt at, am ryo, nU&uc orsan nat 
lcia daha mllsait bir mevkii ııeYkulc:ey- nanmuınm Adri)'a:lik harekı1tı askeri- Atina 100 Drahmi L08 latmağa arar ver im. Ricmonddeki ma- den gcçmıştı. Maymun hareket etmiyor 

23 20 
.. 'k (cazb t • Pi ) 23 55 2

_, 
14-i haiz olan (Taranto) nun üssüihare- yes; için Adeta Us..üllıareke ittihaz ede- Sofya 100 Leva L56 likaıtemdeyim. Geliniz. sizin yardımınıza ve hana bakmakta devam ediyordu. O ' ki mll2ı an · ' ' 
b lttilaaz edileceği mamundur. Ttran- geldiği ~e) ve (Reşadiye) liman· Prag 100 Çekoslovak 4.3375 ne kadar muhtaç olduğumu tasavvur zaman hu şeyin bir hayal olduğunu anlı- yann program. 
~. ful den evvel tevsi edilmiş ve dahi- lan Ita}yanın en yakın müstahkem Maclrid 100 Peçeta 14.03 edemezsiniz. Size bu mektubu getiren yarak yerimden fırladım. Şüphesiz yor- OPERALAR VE OPERETLER 
lıae bir çok lumızlar yapılml§tır. Ita}ya- noktalan idi. Ant bir torpido hücumu Varşova 100 Zloti 23.805 adam otomobilinizi hazır edecektir.> gunluktan uyıf dÜJnıliştünı. Şoföre 21 •05 Parla (Eiffel kulesi): FauıL 
-. milstahkem ilssll bahrisl (Venedik) ihtimaline binaen (Ankona) dan (Santa Budapeşte 100 Pengü 24.575 Aynı aham Y eaningscle idim. O hi- oıninbosu durdurmasını söyledim. Te- 21,35 Paris (P. T. T.): Dalgıcın nipn-
lln.anıdır. Ddnci sınıf u..ülharekeln- Marya di Locia) burnuna kadar uzanan Bükreş 100 Ley 0.905 ı.~v .. ine •öyle başladı: miz havaya ihtiyacım vardı. Şoför bana bıı. 
llea, Sardo117anın şimalinde bulunan sevahildeki mühim mevziler takviye Belgrad 100 Dinar 2.89 •Bu, on bes Te<rinievvel~~ basladı .Tam hayretle bakarken ominbostan atladım. 22•05 Milano: Palyaço. 
,rt.iadeleüa) ye Adriyatikte kMn (Bren- edilerek hepsi mii\:•mmel bir muhabere Yokobama ioo yen 3'\.605 :ıe sene. on bir hafta ve iki ırHn oluyor. Araba yeniden hareket ettlk1en aonra BOTCK KONSERILR 
"°...ı• (Ank ) ile C s· il J h J S kh im 100 + Kr 30 5375 heyecan ve korku ile etrafıma baktım. 19,50 Dromriclı: Mozut ve Sclıuman-- we ona enova ve ıc - şebekesiy e tec iz o unmuştu. Ve Ye- to o !SVl?Ç • • GAvet d'"kMli hesao tuttum. Cü"kü her 
t-.ıa timali §lll'kisindelü (Avgosta) li- men kıtaatı askeriyesinden hini hacette Moskova 100 Ruble 23.89 ...;;"ün hndine mahsus bir hzobı var. 
~ mevcuttur. ayrılabilecek her hangi bir heyeti sefe- 22/7/939 un Klearing kurlan l'lu"dan dört sene evvel, met>Fizilı: hak· 

Çok tükür maymun ortada yoktu. Ge
oit bir nefeo aldım. Ondan kurtuldııiumu 

zannediyordum. Eve Ira.dar daha üç yüz 

adım bir me.afe kalım,tı. Yolan ilı:i tara
fında bahçe dıvarlan vardı. 

Avgoata limanı, en cenupta kAin ol- riyenin, gambotların himayesi altında Sterlingten gayrisi bir Türk lirasının tç,,,da, hir ~· ... ı- k•l,.me aldım. Bu sey ruh 
;;;n cc-1c t,.f.ılilc .. li bir 'leydi. Cenabı hak 

1-,,.ni ,.tt: ... t!'İı,f Gayet hararetle el'llı-ıvor· 

..tı·m. r .. 1 ...... ~tm şey beni cok alakadar 

•divn,.du C-ee ~eç. valc.te kadar mau· 

~ın ha•ında hlıyordum. Siz de bilirsi-

•ak& Trabl\1$ harbinde en mllhinı bir olarak sevkolunması mülahazasına meb- mukabilidir .. 
'8sııuıareı.e rolllııü ifa eylemişti. ni (Eritrea) müstemlekesindeki muha- Alış Satış 

593. Harbin ba,langıcında Italyanm denlı: fız askerin, milis lr:ıtalariyle takviyeııine Sterlin 590. 
hYYeti p. suretle (tensik) edilmişti: lüzum görülmüştü. Hulasa, Italya, bü- Dolar 79.35 

Yüriirken gözümü cbvara kaldırdıiun 
zaman büyük bir dehtctle maymuna g<lr
düm. Bana baltıyordu. Bayılacak derece
de bir heyecan duydum. Şüpbeliz bu bir 
sinir nafı idi. Farkına vannadan fa:da 
çalışarak kendimi yormuıtum. Bu bir ha
yaldi. sinirden gördüğüm bir hayal 1 

78.95 
BIRINCI FiLO kümeli şiddet derecesini gittikçe artrnın Belga 4.6705 4.6470 

29.80 BlriDd. fırka: 
ltumandan: Amiral Ob 
Vlttorio Emanuele, 
Reclna Elene, 
Roma. 
1'apoU. 
4 tane muhrip. 
llı:lnd fırlı:a: 

ICatııandan: Amiral Presbitere, 

siyasi muhaberelerle bir taraftan Babı- Fransız fran1n 29.95 
Bliyi oyalarken diğer taraftan da Trab- Peseta 7 .1610 
lırnın işgali tasavvuruııu mevkii tatbika Florin L4824 
koymak için var kuvvetiyle harbe hazır- İsviçre Frangı 3.5182 
lanmış ve ültimatomun tebliği amnda, İsveç Kronu 3.2898 
bilfiil barp için hiç bir noluam kalına- Norveç kroou 3.3733 
ıruı;tı. Çek kronu 23.20 

12 ADA NASIL lŞGAL EDlLDt? Dinar 35.40 
Italyan donanması, Osmanlı deniz Leva 64.41 

kuvvetlerin! karşı elde bulundurduğu Ley 83. 
bire karp )'Üz nisbetindeki faikiyete da- Avusturya şili. 4.5390 
yanarak ~hakimiyeti tesL. ede- Mark 1.98 
b~ Liret 15.10 

1"\İz li, insan. baı:tivle eahştı~ı zamanlar, 

zihni a~acak, sinirleri kuvvetlendirecek. 
vorırnnluğu l'İderccek brr şeye ihtiyaç du-

7.1250 
1.4749 
3.5004 
3

.
2732 

var~ hunun için ya kAhve veya çay iceT· 
Böyle düşünerek kendimi korkudan 

3.3562 '•·· R~~ de çay irmeğe ha•ladım. nkön· 
releri Ptli C"'ll'V ~erlrffl eOT'lralan yeml cay lrurtarmağa çalışıyordum. Maymun şimdi 

23.09 
35.22 
64.08 
82. . 
4.5160 
1.97 

15.03 

;--nı,..;re bl'•l"rf;nı. C'ünkü bunun te'liri da. 

ı.a hrrv•tli idö. Nthwet yeşil c•v içmek 
b?nl'll irin mühim bir ltivat o1du. Kü-

benim ayalclanm1n dibinde benimle bera. 
her yürüyordu. Eve ıı:eldiğim ·zaman be
nimle beraber kapıdan gjnnişti. 

Hatıl Suriye sahillerinden hareket Drahmi 94. 93.5() 
lKtNct FtLO ederek harbin ilibum Sakız sıılannda Zloti 4.2153 4.1939 

3.6807 

rük'bir petrol oca'itnm üstünde, lıer gece 
Üç dört defa kendime yeşil çay yapıyor
dum. Sıhhatim o zamanlar pek mükem· 
m,..f,.ı;. ,,,..~~iz d,.~1dim. Hatti ha•ah en 
iyi "'ÖMii~n"t zamanlar. l:>u zamanlardır. 

O gece ye,il çay İçmedim. Ve içkiye 
.u karııtrrarak içiyor, hararetimi teskine 
çalışıyordum. Maymun benimle beraber 

odama glnnit. muanın üstüne çıhp otur. 
m\Q.b,L Yorgun görünüyoı:du.. 

Oçlladl hrlıa! 
Kumandan: Amiral Faravelli, 
Bendetto Briıı, 
Recine Margerit. 
Filiberto, 
DördUneü fırka: 
Kumandan: Amiral Dere.el, 
Garibaldi, 
Vareze, 

Latit, 
t tane muhrip. 

KOSTAKBEL m:şlNCt FIRKA 
Sleil7a zırhlısı, 
Sardunya zırhlısı, 
Reomlıerto zırhlısı, 
Karlo Alberto zırhh kruvazörü. 

ALTINCI FIRKA (ADRIYATtK) 
Aminglio eli Sent Bona zırhlısı, 
Vettor Pisani kruvazöril, 
Marko Polo kruvazörü. 
Lombardia hafif kruvazörü, 
~ tane muhrip, 
6-8 tane bot. 

\'Eomcı FIRKA (KIZIL DENtz) 
Ple Monte zırhh kruvazörü, 
Teretoza kruvazörü, 
Pog).i:ı kruvazörü, 
R:alabria kruvazörü. 
Llguria, Stafetta (Muhabere gemisi), 
5 tane torpidobot. 
Son zamanlarda (Posilipo) da karaya 

l!idip rahnedar olan (San Corcio) zırhlı 
lttııvınörü (Napoli) de yatıyordu; sefi
ne! mezkılre faal filonun Atıl katmış ye

haber a1an Om>anlı donanmasının, Ak- Pengu 3.6984 
deniz boğamıa salimen va:rabilınesi bir ESHAM VE TAHViLAT 
mucize idi, denilebilir. Zira ltalyan filo- 1933 Türk borcu I 
!arı, hemen o günlerde Akdenizin her 1933 Türk borcu Il. 
yerinde görünmeğe baslamışlardı. 1933 Türk borcu m. 

1911 yıh iı;inde Adalar deni2i sahille- 1938 3 5 F. ve iktamiyeli 
rinde yapı1an deniz harekatı, Afrikayi 1933 ikramiyeli Ergani 1922 
Osman! ile Akdeni2 boğazı ve Anadolu Sivas - Erzurum hattı istikrazı L 
limanları arasındaki muvasaJe yollarını • • • • • il 19.!M 
kesmek maksadiyle yapılıyordu. ltalyan • • • • • IIL 

On he• T •..inievvelde. ıreç vakte lı:a
.ı,. •eh'•de kalmt1bm. Müzeden Clkıp 
hmııya kadar gelen ominbusa atladım. 

Son yolcu bınaya gelirken muh•khl si· 
. ' d zırı e R'Ördii~nüz. önünde dört aöğüt 

"iacı olAn eski evin önünde ominhostan 

inmi•ti. Ben arabada yalnızdım. Anıba
nın İçi hemen hemen karanlık gibiydi. 
Bulundu~ köfellİn kaqumdaki kö,e-

bahriyesi tayin ve tesbit edilmiş bir p)ln • • • • • iV J • ı t d 
neticesi olmak Uzı?Ye Eylül sonunda bir- 1932 Hazine bonosu% 5 faizli • 0~1 ere e 
denbire Akdeniz sularını qgal etmiş gö- 1932 Hazine bonosu % 2 faizli J1."J=-111t13 tetlJııişçilerini 

Yarı kapalı duran gözlerinin hileı.Ar ba
kı,lariyle bana bakıyordu. Mütemadiyen 
bakıyordu. işte bu böyl""e devam edip 
aidiyor. Bu maymun küçük ve simıiyah 
bir maymundu. Onda ye~e hususiyet 
halatlanrun harikulade lıilekar olması-
dır. 

•• 1Q3Pl.1111 •• 

ln~iltere 
vadini tutacaktır rünüyordu. Küçük, büyük bir çok harp Cümhuriyet Merkez Bank- . kil kanana 

gemisi, bir Anda her noktada zuhur ede- Türkiye İŞ BANKASI Londra, 21 (Ö.R) _ Dahiliye nazın lngilterenin enerjiı~ Çemberlaynin 
rek rastgeldikleri Osmanlı vapm ve ge- Osmanlı Baııkası tuld d b 

. sir Samuel Hor Irlanda tedhişçiliğinin ıon na arın a ir çok keneler teknır 
milerini zaptediyor, hatta. ecnebi gemile- Anadolu ~ollan L ve ~ . tenkı1i hakkındaki kanun projesini pa- edilmiştir. 
rinde araştırmalar yapıyordu. ~do~ Deımryolları % 60 hisse senedi zartesı gilnü ikinci hraetinde Avam ka- Fakat pancermaniıı.t propqandacıları 

(Yeni Sabahtan) Mumessıl 1 ilt · O · · • d" ... · - · · Arslan . to marasma verecektir. Bütün partiler İn- ngı. erem~ anzıg ıçm oguşrnıyecegnu 

- BiTMEDi •• pıneıı gilterede •..Aı.:. hareket:lerinin sür ti Lehi.tanı iknaa çalışıyorlar. Sark D ğirm nI · ~ a e 
S
• . e. e en bastınlması hususunda mutabtk olduk- Çerberlaynın nutku bu propagandaya 
ıvas - Erzurum V. 19 94 b' ç b · 

S 
An d . . '. lanndan kanwıun süratle kabulünü işçi ır cevaptır. em erlayn, Danzııı: mesele· 

Ovyet S' nema 3 OJu demlıyoJu % 60 hisse Senedi, uh Jif • • Leh' , • l _L• . 1 • . m a partisinin de menetmek istemi- ıının. ıstan ıçın, l..Cllıstanın mevcudı· 
p~ 23 Lira 10 Kr. ec ği dilm kt . . d d·- ·ıı ti . • h b' 

.. •• •• -------------·-- Y e zanne e edir. yebnın e ıeer mı e er ıçın ayati ır 

enst·tuSU IZMIR 2 nci ASLiYE HUKUK YENt BUMEN·AT~ mesele olduğunu çok YllZllı bir ıekilde 
--tr-- MAHKEMESiNDEN: Ticaret anlac-ası gösteTmiştir. 

I • d k- L J mah il or-•• lnıı:iltere vidini tutacaktır. Moıolı:ondaki Iİnem;otoıı:rafi enstitWü, zmır e ıuıraman ar a e- Bükreş, 21 (Ö.R) _ Almanya ile bu-
bu ..,_ yirminci yıldönümünü kııtlamıı- •İnde ~ehitler caddesinde 25 nolu gün yeni bir ekonomik anlaşma imza , ~"!l'!!!"!'•mi!!lll!!lll•~-·Exiiiiiıciıieiiliıüio~r~!I 
tır. ~anede hasan kızı aamiye tarafın· edilmiştir. Bu anlaşma metni Ruınenj Kiralık daı·re ve 

Mo k:a... Iİnematografi enstitii5Ü. si- an aynı evde iken tagayyiip eden ekonomis:iye Almanyanın b!ki im • 
.. ı. . . d'" d mehmet feyzi aleyhine açılan ih- nı mened-L h"'-''-' . ih:tim otmaskı- ., 

nema muta awıw YelıfbreD Dny& a ye- t d üted" 0 d ~ UAWOllel'l va e e magaza 
ar ansına m aır ava arzu- tedir Alnı'"""' Ro .......,,__ "be 

gine yüksek mekteptir. En.titü. yirmi se- hal suretile davetiJe a.kası · -.,.., manydlid.U mu yaa-
nelik faaliyeti esnasında, birinci sınıf var tına mukabil, orman, süt ve ,anıp sana- Resmi, buswi daire veya tir-

l!iııe uzvu oldu. Recina Margeıita, Re- 900 aine .. t yetİ•tirmiştir. Bunlar arasın
cina El<'!1a zırhlılan ile San Marla> zırlı- 11nda ezcümle cÇ~ .. ,. filmini yaratan 
lı kruvazörü tamir ediliyor ve bu ta- Vasiliev kardeşler, cSen - Peters • bur· 
tııiratın nihoyet iki haftada ilmı.al d- ıı:an 90fUl> cYanıpn helana> gibi bü
lecıeği tııhmi:n olunuyordu. Sicilya, Re- yük !ilimlerin salıne va:Ui Pudovkin, 
0 ll>berü, Sen Bona, Emanuel F'ıliberto cBülbülüm>, c.Bir hayatlık vazife> fi
l:ırhlııan ile Kulo Aeberto ve Marko- !imlerinin reii•örü Ek gibi ü•tadTar ve 
Polo zırhlı kruvazörleri, mürettebatlan- Karmen. T royanovski, Golovniya ve 
nı kısmen terhis etmiş olduklarından ye- Volçek ıı:ihi çok yüksek operatörler var-
11.i. ihtiyatlarla münhaiatın imlisından ııo dır. 

müdde;aleyh mehmet fevzinin yüne ait mühim mikdarda rnakfueler ketler, doktor, avukat, tüccar, 
ikametgahının meçhuliyetine verecektir. komisyoncu yazıhanesi olahi-
mebni izmirde çıkan Y.aınr gaze- lecek Gazi bulvannda ziraat 
tesinin 29-6-939 tarih ve 10167 Ziraat enstitüsünün bankası ittisalinde 18 sayılı 
sayılı niishaaile ilanen tebliğ edil- t tldk Demirelli hanının üst kah eh. 
diği ve tahkikat gu00nü de bildiri!- e leri- f 1 k Yüksek Ziraat enstitüsünde yapılacak ven iyat a iraya verilecek· 
di"i halde müddeialeyh tayin t" 
olunan gün ve saatte mahkemede ilini ve telcnik araştırmalara esas oını'ak ı:~yenlerin: 
hazır bulunmamıt olduğundan üzre vilay~timizin tükenmez, bitmez ve 1 Doktor Hulusi caddesinde 
hakkında muameleı' gıyabı"ye ı"c- hardalye imalatı hakkında vilayetten 4 d b mal"-- 2 numara a dit doktoruna 
rasına ve tahkikabn 27-9-39 Çar- azı uuıat istenmiştir. müracaatlan. 
tamba günü saat 15 e talikine ka- fstetıilen malllınat arasında bu mad- iıııooı:ır:ıı•••••••••ıllıı .. nra filoya iltihak edebilmeleri bir haf-

ta En1tiıiide, <'V't'dce. y:ılıuz rejisöd;;k, 
Va miltevakkıftı 
B · aktörlük ve operatörlü!< için üç fakülte u suretle donanmanın seferberliği o 

derec vardL Halen, ıinerna aahnesinde ç•lış-e nazarı dikkati celbetnıeden icra 
edihnisti M ktu · d mak iatiyen genç. muharriılf"re mah.suı . . e mıyete son erece ria-
l'et edilmek §'arliyle kuvayi bahriyenin senaryo ve sinema dekoratörlü~ü İC'İn dt: 

~bir harbe hazırlanması a.!la gürül- ayrı bir sanat fakiilteleri de a~ı1mıştır. 
~ hasıl etmedi. Osmanlı hükümetinin, Enstitü talebesinin emrinde, 3000 fi· 
b:leaIIik olmak üzere dairei aidelerine llln ihtiva eden çok zengin bir de filim 
b' löltn- Yazınanu, oldtıklarından bar- kütüphanesi vardır. 
ı."' ilAnından sonra, Bahriye nezareti, Eruıtitü, profesör namzetleri de yetit
~ !anbulda bulunan Roma ve Atina ata- tirmektedir. Talebeden çoğu, bu sene, 

ııavalı kalyon kaptanı Ramiz Beye hi-

·ı k b b k delerin vilayetin muhtelif yerlerinde su-rar verı ere u apta tanzim ı- reti . . .. .. 
lınan gıyap kararnamesi mahke- imali, meyva ve uzümlerden yapı
me koriclonma uılmı"f olduğun- lan şıral~ın. terkibi ve hazırlanışları, bu 
dan müddeialeJ b mehmet fevzi- maddelerın ıç ve dış piyasalarda istihla
nin taJin olmıan gün ve saatte iti çareleri sorulmuştur. 
mahkemede hazır bulunması ve- -v-
ya bir vekil aöndermeai aksi tak- Devlet mübayaatı 
dirde bir daha tahlı:ikat ve mah- Devlet dairelerinin veya müessesele
kemeye kabul edilmiyerek gıya- rinin serbest dövizle mübayaatta bulu. 
hında hüküm verileceği tebliğ nabilıneleri için evvelii alakadar vek$o. 
makamına kaim olmak üzere ilan !etten müsaade almalan icap ettiği vil$o. 
olunur. 2613 (1522) yete bildirilmiştir. 

Zayi 
1937 ders yılı sonunda kartıya

ka orta mektebinden orta derece· 
de aldığım orta mektep tahadet
nameıini zayi ettim. Yenisini çı
karacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

Soğukkuyu tramvay caddesi 
No. 48 Kemal Özgöncü 

2614 (1519) 

21.3.S 

22,0.S 

22,20 

.... ..deri. 
Briilcael l: W agner, M02art, 

Franck, Debuay,Ravd, <:harbi-
er, Berlioz ve C,.e1rynin eoerleri. 
l.öbenburg: Weber, Böelimaım 
Rır..cl, F. Scmidt, Penaio. Saint 
Saensin es·eTlerl. 

O.lo: Delibeır cCopdia> bale-
sinden bir parça. 

ODA MUStKILERt 
19, I 5 Münih: Muhtelif parçalar. 

SOUSTLERIN KONSERLERi 
18,50 Kolonya: Muhtelif parçalar. 
19,30 Sa..rbrüclı:en: Piyano ile gan 

(ooprano) konseri. 

23,35 Doyçlanzender: Piyano konsert 
23,35 Romu Keman konseri. 

NEFE.<IU SAZLAR ORKF..STRASI 
18, 05 Praıı:: KÖy musikisi. 
19,05 FranHurt: Askeri bando. 
20,05 Leipziır: Mufıtelif parçalar. 
21.35 Stra .. burıı:: Bando konseri. 

E~l.Ef\'Ct:'.LI KO"'ISERLER 
21, 15, Kolonya: Operet parçalan. 
21,20 Berfin: Eğlenceli havalar: 
21,35 Ooyçlandzender: Akşam konse• 

ri. 
2 2, 2 O F rankfort: Sen parçalu. 

DANS MUSIKILER! 
19,20 l.eipzig: Seçme havalar. 
20,05 Stattprt: Mnh.telif parçalar. 

K ~vıo aran1vor 
Mütareke senelerinde pederim 

Mehmet Alinin askerliği, validem 
Haticenin hastanede yatmakta ol
duğu bir srrada Ali, Mehmet, Ga
lip adlannda olan biz üç lı::ardet. 
büyük validemiz.in yanında a:Do
lapbkuyu mumcu kahvesi mahal
lesi, halen orada ikamet eden, ba,. 
yan Arap (Mangahava) evının 
tam karfuındaıt kiracı vaziyette 
oturmakta idik. Mezkıir evde bü
yük validemizin ölümünü mütea
kip her nasılsa kardeşlerimi ve bu 
yüzden ebeveynimi kaybettiğim
den, büyük bir ümit ile aramakta
yım. 

Bayan Manga.hava, kendileri
nin eaasen muhacir olarak geldi
ğimiz, Tire • ödernİf taraflarına 
lzmirden tatındıklarmı ıöylemek
tedir. 

Bu bilgiye nazaran aile efra
dundan malfunattar olanlann, in
saniyet namına a.-ğıdaki adresi· 
me bir mektupla bildirmelerini 
rica ederim. Ba hususta beni müs
bet neticeye ul&flıran vatanda.tın 
mükafatsız kalmıyacağını da tas
rih etmek isterim. 

Adresim: 

Emirgin, Hekim Ata sokak No. 
14. 12.IDİrli bakkal Ahmet elile. 

G.T. 
Is tan bul 

(1527) 

Kiralık ev 
Göztepe Abdülezel ıokai(mda 

31 numaralı bahçe içerisinde 
mii•takil be, odalı ve konforu ha
vi bir ev kiralıktır. 

Müracaat: Gazi bulvarı doktor 
Hulusi caddesi 42 numara dit 
doktoru Hatice Azra (1439) 
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YAVRULARA GI Dft. Tahsin Piyalanın Aşçi başı marka pirinç unları 
fennin en son terakkiyatına göre yapılmıştır ••• --IZMtR BELEDiYESiNDEN: 

1 - 645 sayılı sokağın Efref
P&f& meydanından itibaren 
(1000) metre kısmının her iki ta
rafında mevcud kordonlar sökü-

T. C. Ziraat Bankası Tire ajansından: 

lüp itlettirilerek noksan kısımla
rının ikmali ile yeni istikamete 
söre çekilmesi bat mühendislik
teki ketif ve tartnamesi veçhile 
açık eksiltmeye konulmuttur. Mu-

Birinci müzayede ve ihalesi 17. 7. 939 tarihinde hitam bulan qaiıda yazılı üç lota tarla on gün müdet1e 
askıya çıkanlmq olup kat'i ihalesi 27. 7. 939 tarihine müaadif pel'fembe günü saat on yedide kaymakamlık 
makamında kaza idare heyetince yapılac:aimdan taliplerin ve daha fazla malumat almak İltİyenlerin zira
at bankası Tıre Ajansına müracaatları ilin olunur. 

Mahalleıi Mevkii 

hammen bedeli (2700) lira olup Burpz Kö. Dutlu 
ihalesi 7-8-939 Pazartesi günü saat kavunlu 
16 dadır. lttirak edecekler (202) 
lira (50) kurutluk teminatı öile-
den sonra kapalı bulunmasına bi-
naen öğleden en-el it bankıuına 
7abrarak makbuzile encümene 
selirler. 

2 - Tramvay idaresi hayvan
larının senelik ihtiyacı için 20000 
kilo saman sahn alınmıuı bat ki
tiplikteki f&rlnamesi veçhile açık 
eksiltmeye konulmuttur. Muham
men bedeli ( 200) lira olup ihalesi 
7-8-939 Pazartesi günü ıaat 16 da-
dır. lttirak edecekler (15) liralık 
teminatı öğleden sonra kapalı bu-
lunmasına binaen öğleden evvel 
it bankasına yatırarak makhuzile 
encümene gelirler. 

« « 

(( « 

Doktor 

Cinsi 

Tarla 

« 

« 

3 - Tramvay idaresi hayvan
ları için (35000) kilo arpa satın 

~:~rı::~~~: :;~p!t~~:e~e~:~ Alı' AgaA ~ ı ı· ne 1 nulmuatur. Muhammen bedelı 
· (1400) lira olup ihalesi 7-8-939 
Pazartesi günü saat 16 dadır. it- 1 
tirak edecekler (105) liralık te- ÇOCUK HAS2'ALJKLARJ 
minatı öğleden sonra kapalı bu- M'U2' AHASSISI 
lunmaıına binaen öğleden evvel Yaz mevsiminin sonuna kadar cumar
İf bankasına yatırarak makbuzile tesi ve pazardan maada her gün hasta-
encümene gelirler: . lannı eskisi gibi İKİNCİ BEYLER so-

4 - Tramvay ıdaresı hayvan- . 
lan 1.k •hti" · · 35000 kağında 84 numarah muayenehanesm-

nın sene ı ı yacı ıçın d k b 1 d 
L!( k k I b k A e a u e er. 
&1 O e~ satın a ı~ması . llf a- Evi BiıdNCİ KORDON No. 272 •• 
tipliktekı tartnamesı veçhıle açık 

eksiltmeye konulmuftur. Muham- ~-··----------"-' men bedeli (1050) lira olup iha-
lesi 7-8-939 Pazarteıi günü saat 
16 dadır. lttirak edecekler (79) 
liralık teminatı öğleden sonra ka
palı bulunmasına binaen öğled~n 
evvel İf bankasına yatırarak mak
haziyle encümene gelirler. 

22-26-31-4 2620 (1518) 

Dr.AliRiza 
•• 

Un len 
Doğum ve Cenahi Kadın 

hastalıkları Operatörü 

Her giln hastalanın saat üçten son
ra Atatürk caddesi •Eski Birinci 

Miktarı 
Dönüm 

Sahibinin 
ismi Hududu 

150 

356/2 

350 

H. Alipqa o. 
Atalan 

« « 

(( « 

Şark Sanayi 
şirketinden: 

Sami Şar: Burgazdan Ece mezarlığına 
giden yol, Şi: KırbaJA müntehi Sö
mekli irim, Gar: imam O. Hüseyin 
ve Mustafa kızı Emine ve yapıcı Ha
lil, Ce: Sahibi senet ile mahdut. 

Şar: Burgazdan Ece mezarlığına 
giden yol, Şi: Sahibi senet, Gar: 
Nusret bey veresesi hacı O. Hüseyin, 
Ce: lzmir cadde9i ve çiftlik ebniyesi 
ile mahdut. 

Şar: Burgazdan Ece mezarlığına 
~idm yol, Si: Sahibi senet ve yanıcı 
Halil ve kesikçi Ahmet, Gar: Ede 
Mehmet o{?lu Durmu, ve Nusret bey, 
Ce: Sahibi senet ile mahdut ... 

2621 (1517) 

kumpanyası T" A. 

Sark sanay; kumpanyaaı T. A. tirketi heyeti umumiyesinin sureti 
fevkaladede 22 Ağustos 1939 tarihine müsadif salı günü saat on bette 
lzmirde Şehitlerde fabrika dahilindeki tirket merkez binasında top
lanması mukarrer olduğundan hissedaranın qağıda yazılı hususatın 
müzakeresinde hazır bulunmak üzere içtimadan liakal bet gün evvel 
hamil olduklan hisse senetlerini şirket müdüriyetine İrae veyahut bir 
bankaya tevdi ile istihsal edecekleri vesikayı ibraz ederek duhuliye 
varakası almalan rica olunur. 

RUZNAMEtMOZAKERAT: 
1 - Sermayenin tezyidi, 
2 - Sermavenin tezvidine dair karar verildiği takdirde esas muka

velenamenin 5 inci mıtddesile 35 İnci maddesinin ikinci fıkrasının a,a
ğ da yazılı selrilde tadili. 

5 i ci maddenin eski §ek!i: ı 5 inci maddenin yeni şekli: 
Madde 5 - Şirketin sermayesi Madde S - Şirketin sermayesi 

beheri 25 lira kıymetinde yirmi bin ' beheri elli lira kıymetinde yirmi bin 
hisseye münkaaim bqyüz bin Türk hisseye münka.sem bir milyon Türk 
lirasıdır. lirasıdır. 

Heyeti umumiyenin i§bu aerma· Heyeti umumiyenin i§bu serma-
yeyi bir misli tezyit etmeğe salibi- yeyi bir misli tezyit etmeğe salihiyeti 
veti olacağı gibi tenkis de edebilir. olacağı gibi tenkis de edebilir. Tez
T ezyit sermayeye karar verildiği za- yit sermayeye karar verildiği zaman 
man Hükümete malümat verilet~- hükümete malQmat ven1ecektir. 

S7 nci adanın 527. 75 metr~ mu· 
rabbaındalri 28 aayıb anasmın sa
bfı bat kitiplikteki fartnamesi 
.. eçhile açık artırmaya konulmuf
tur. Muhammen bedeli 2638 lira 
75 kuruttur. ihalesi 7-8-39 pazar
tesi günü saat 16 dadır. lttirak 
edecekler 198 liralık teminatım 
aileden sonra kapalı bulunması
na binaen öğleden evvel it banka
sına yatırarak makbuzu ile encü
mene gelirler. 

kor~odn• k22bu2 
1 
nedumaralı muayeneha- tir. Sermayenin bir mislinden fazla Sermayenin bir mislinden fazla tez-

ncsın e 8 er. t ·d· l ird hüküm" •• f 0 d" 1 !_.ı hükü" ·· · TELEFON . 
2987 

czvı ı evve em e e m mu- vı ı evve emuue metin muva-
w www;; Jl.9'~Jt"'~~ vafakatinin istihsaline mütevakkıf- fakatinin istihsaline mütevakkıftır. 
---~---------- tır. Sirketin ihraç edeceği hisse ae- Şirketin ihraç edeceği hisse senedab

ilin 
nedabnın nümuneleri kablelihraç li- nın nümuneleri kablelihraç liecelit
ecelittudik Ticaret vekiletine tevdi tasdik Ticaret vekiletine tevdi edile-
~dif ecektir. cektir. 

Ha 1 kapına rd a ki i n Sirketin tezyit sermayesine karat' Şirketin tezyid sermayesine karar 
verilmek icin ( 26) ve ( 30) uncu verilmek için ( 26) ve ( 30) uncu 

Pamuk Mensucatı .,,addeler hükmüne tevfik hareket maddeler hükmüne tevfik hareket 
F b "k . l"kh d . olunacaktır. olunacaktır. 

22-26-31-4 2619 (1S16) 

DOKTOR . da rı tmı:kn .~P 1 a~~20aıre- Sermayenin tezyidi halinde cıka- Sermayenin tezyidi halinde çıka-
sın e dça ıktm • ~l re .h . yaf nlacak hisse aenedatmm ıeraiti Mec- nlacak hisse senedatmın teraiti Mec
arasın a ız lfÇI ere ı tıyacımız ,. . .d L_ .ı • ed"l kt. 1• • .d fmd t • ed.l ktir 
vardır •aı ı are tararınoıın tavın 1 ece ır. ısı ı are tara an ayın ı ece • 

l.HattıAtarçay 
DaJdJi ue Ziilareui 

llastaJdılar rniitallassuı 

istekli olanların nüfus cüzdan· Yeniden ihraç edilecek iabu hisse se- Yeniden ihraç edilecek i§bu hisse ae
ları ve iki kıta fotograflariyle fab· "ledatına Mecfü:i Umumi bazı imti- nedahna Meclisi Umumi bazı imti
rikaya müracaatları. - aza.t ve menafii temin ve ita edebi- yazat ve menafii temin ve ita ede

lzmir pamuk mensucatı T.A.Ş. ··r. s:rketin sermayesi sermavei !ir- bilir. Şirketin aennayesi aermayei tir
' ·et olabilecek her türlü nukud ve ket olabilecek her türlü nukud ve 

,,,__!91!1J1l!MllllSIJ'991'!1>•*••?"~Ö >~ ~ mval ile tezyit edilecektir. Kıymeti emval ile tezyit edilebilir. Kıymeti 
OPE T R "•ibariyesinden daha qağı kıvmette itibariyeainden daha qağı kıymette 

Senelerden beri Çivici hamamı karşı
sında bulunan muayenehanesini İkinci 
Jı:ordon Bayat sokaiı dirseğindeki ZOG 
sayıh eve nakletmiştir. 

D Ü KT Q R 'ıiaıe senedah ihracı caiz değildir. hisse ıenedah ihracı caiz değildir. 

Her gün öğleden sonra saat 1 den iti
baren hastalannı kabul eder. 

TELEFON : 3458 

DOKTOR 

Celal Yar~m 

C:evdet Gönenden 
Memleket hastanesi Baş Tabibi 

ikinci beyler ıokak fırın 
kartısı No. 2S. Her gün ÖRle
den sonra saat üçten itiba
ren hasta kabul eder. 

Telefon No. 3125 

Zayi 
ikinci erkek lisesinde 22-9-937 

tarihinde orta birinci sınıfından 
aldığım 25 ıayılı beJseyi kayıp et-

İZMJR MEMLEKE2' tim. Yenisini çıkaracaiımdan ea-
HAS'J' ANESI DAHİLİYE kisinin hükmü olmadıiı ilan olu-

M'U'J' AHASSISI nur. 
~luayenebane: tkinci Beyler sokak Hüseyin ojlu Seyfi Demirbüker 

No. 25 TELEFON : 3956 2609 (1523) 

lzmir incir ve üzüm tarım satış 
kooperatifleri birliğinden: 
OZOM iŞLETME HANI DAHiLi VE HARtCl HAMMAUYE 

VE NAKUYE MONAKASASI VE KOOPERATiF MO-
V ARIDATI NAKLiYE MONAKASASI 

1 - Birliijimize ait üzüm iıletme hanının dahili ve harici hamma
liye ve nakliye i§lerle üzüm ve incir kooperatiflerinden gelecek mal
ların Alaancak ve Basmahane istasyonlarından iıletme hanına nakli
yesi açık eksiltmeye konulmustur. 

2 - Eksiltme 28. 7. 939 ~uma günü sabah saat 10,30 da birinci 
kordonda it hanındaki b•rJik merkezinde yandacaktır. 

3 - Muvakkat teminat akcesi 500 ve ht'i teminat 3,000 liradır. 
4 - Eksiltme §&rlnamesi her gün birlik muhasebe aeniainde gö

rülebilir .. 
22, 25, 27 2816 ( 1121) 

35 inci JT1addenin 2 inci fıkruınİn 35 inci maddenin 2 inci fıkrumin 
eski sekli: yeni tekli: 

2 - Hisse senedahnm tediye edil- 2 - Hine aeneclabnm behes ine 
miı veya geriye verilmemiş miktan- senevi 125 kurut temettü temin et
na senevi yüzde bes temettü temin mek için lizun gelen mebliğ, müte
.. tmek için lazım gelen mebliğ, mü- baki miktar berveçhizir tevzi olu
•ebaki miktar berveçhiiti tevzi olu- nur. 
nur. 22, 6 (1526) 

Istanbul iskan müdürlüğünden: 
K&tence ve V amadan deniz yolu ile yurdumuza getirilecek göç

menlerin nakliyesi pazarlık suretile eksiltmeye konulmUfluı'. lhaleai 
24 Temmuz 939 tarihine müaadif pazartesi günü eaat ıs de ~pıla
caktır. 

Muvakkat teminat 6250 liradır. 
Bu baptaki fenni ve idari f&l'bıameler parasız olarak verilir. 
Artırma ve eksiltme kanununun ikinci ve üçüncü maddelerindeki 

evsafı haiz bulunup puarhğa ittirak edecek olan taliplerin mezktir 
gün ve saatte Sirkecide Mithıııt pqa hanı birinci btmda İlkin müdür
lüiünde mÜtf'!Ckkil komisyona müracaatlan ilin olunur. 

7, 8, 13, 22 2403 (1410) 

lzmir vilayet .Jandarma Ko
mutanlığından: 
lzmirde Katip oğlunda eski jandarma okulu binumm tamiratı 3447 

lira keıif bedeli mucibince ve açık eksiltme kanununa göre temmuzun 
24 üncü günü yapılacak teklifler komisyonca muvafık görüldüğü tak
dirc:le ihalesi yapı lacağmdan seraiti görmek iıtiyenler ihale gününden 
evvel vilayet jandarma alay komutanhğma bat vurmaları ve talip olan
lar yüzde 7.5 peylerini maliye veznesine yatırarak sözü geçen günde 
saat 1 S de hükümet konağında vilayet jandarma alayı komutanlık 
dairesinde hazır bulunmalan ilin olunur. 

19, 20, 21, 22 2188 O•> 

= 

f lbiselerlnizi 
GÜVELeRE 

Harsı Koruyunuz ~ 
' .& ~ 

·~· .;' if" ' 

FLiT daima ÖLDURUR 
U..•1 ..,... : J . • ,.., .. , ltı .... I, Galata, Vey ... a HH 1 

Ziraat mektebi müdürlüğünden: 
Ymde 

Muhammen 7,5 
Asgari Azami Bedeli Tem.inab 

Cinai Kilo Kilo Kurut Lira K. 
--

Birinci nevi ekmek 30000 40000 10 300 00 
Koyun eti 6000 9000 45 303 75 
Dana eti 1000 1500 30 33 75 
Sadeyağı (Urfa) 3000 4000 105 315 00 
Zeytinyağı (yemeklik) 1000 1500 50 56 25 
Pirinç (Tosya) 2000 2500 27 5062 
Toz teker 1500 2000 27 4050 
Çamaıır sabunu (heyu) 800 1000 35 28 25 
Kuru fuulya (HOnM) 1000 1500 18 2025 
Makama ( ekatn) 1100 1500 25 28 12 
Un (baldavahk) 1100 1500 16 18 00 
Patates 1800 2500 8 ıs oo 

Mektebimiz 939 yıh ihtiyaci için yukarida cbısl, miktarlari yazıll 
erzak 8. 7. 939 tarihinden itibar.en on bet g6n müddetle açık eloilt
meye konulmuttur. Taliplerin elmiltme günü olan 24. 7. 939 puarteal 
eaat on bette mektep aatm alma komisyonunda iğreti teminatmı t&
terir bir mal ~ makbuzu ile birl&te ham bulunmalan. 

Bu ite ait fU'lnameleri görmek iatiyenlerin her gin mektep m6c1GT
lüjüne müncaatlan ilin olunur. 

8, 13, 18, 22 2406 (1417) 

Balıkesir vilayeti daimi encüme
ninden: 

ihraç edilecek Teminab 
No. Mevkii Hektar rüsumu niabiyeai Lira 

1 Torluk 70 
8 A~yorgi 20 

16 Kavaklı dere 90 
66 Mandıra 25 
17 Rize 6 
26 Aya marina 4 

Büyik Maymun 11 
1 - Açak artbtW7S konulan if: 

1875 
3000 
375 

1500 
150 
450 

9000 

141 
225 

29 
113 

12 
34 

675 

Bahkeair viliyetinin &dek kazası hududu d.hilincle ve buluuduk
lan mevkilerle hektarlan ve ihraç mecbur!yetleri yukarıda yazdı yedi 
parça granit tat ocaldarmm fiç senelik icarlandır. 

2 - Arttırma 31. Temmuz. 939 tarihine rut!ıyan pazartesi glntl 
aaat 15 de Vıliyet mahmmcla mütepldril daimi endlmen huzurunda 
yapıJacaimdan isteklilerin yukarıda yazıh miktar üzerinden üç senelik 
riiaumu niabiyeai tutannm yüzde 7,5 miktarmcb muvakkat teminat· 
larmı yatırdddanna dair makbuz veya banka n-ektuplarile encümeni 
claimiye ve prtnameaile krokisini görmek iatiye·1lerin Bahkeair, latan
bul, Ankara, lzmir muhasebei hususiye mildürfüklerile Erdek ve Ban
dırma kavmakamhklanna müracaatlan lüzuinı: ilin olwıur. 

(5368) 22, 27 2610 (1520) 

. Müflis Ethem Balcıoğlu iflas 
idare masa memurluğundan: 
Müflis Ethem Balcıoihma ait ve evsafı Yeni Asır gazetesinin 17. 

6. 939 ve 25. f. ı: tarihli nüahalannda evvelce ilin edilen Nazillinin 
Sultan Hiaan G ea mevkiinde itler bir halde olan 17 ,000 lira kıy
meti mukaddereli yaj fabrikası talip zuhur etmediğinden lS gün müd
detle yeniden pazarlıkla sahta çıkanlmqtır. Şartname Büyük Kardi
çah hanında (61) No. da Avukat H. Ekrem Oran yazıhanesinde her 
kesin görebilmesi için aÇıktır. Taliplerin nihayet 7. 8. 939 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat 16 ya kadar kıymeti mukadderenin yüzde 
7,S n'sbetiiıde olan (1275) lira pey akçesile birlikte mezkôr yazıhane
de iflia idare memuru avukat Ekrem Oran'a müracaatlan ilin olunur. 

2622 (1524) 

lzmir mıntaka liman riyasetinden: 
Dairemizde 40 6ra maqh bir daktiloluk mtinhaldir. Talip olanlar 

25. 7. 939 lfintlne kadar miincaatlan ilin olunur. 
2514 
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Messageries Umdal Oli ·ier ve Fra elli Sperco Dcutsche Le-
ve şürekası Maritimes "~~!.~cı LTD. Üreka ı Vspur Acen ası vante L·nie 

T. Bovven Rees 

CUNARD LINE _ BtRtNCt KORDON REES ADRIATICA S. A. Dl G. M. B. H. HAMBVRG 
· KUMPANYA S 1 BELLENİC lJNES LTD. N..aıu•-..ar*-NE _MİLOS vapuru 20 temmuzda bekle-LİVERPOOL VE GLASGOV HATI'I fHASI TEL. 2443 "T llVft llV ruyor. 22 temmuza kadar Anvers, Rot-

BosNtA vapuru Ağustos bidayetinde THEOPHİLE GAUTİER vapuru 29 GERMANİA vapuru Zll/ 27 temmuz BRİONİ motörü 2'/7 tarihinde •at lıerdam Bremen ve Hamburg için yllk 
ftlıp LI oapwJ n Gla9govdan mal Ç>- temmuz tarllılnde gelerek ayni gün ı.,. ıırasmda beklenilmekte olup Ratterdam LONDBA - HULL BA'l'TI 12 de eeJerek ayni giln ım.t 19 da P1ıt- alacaktır. 
~ ve ayni zamanda Llverpool ve tanbul Pire Napoli ve Marsllyaya ha- Hamburg ve Anversa limanları için yük F-RA~N cakvapuru 5 ~ mo, Leros, 'Kallınnos, İstanköy ve Ro-~ "'1puru 3 ııııustoa bek-

- ::ıı..gov için mal alacaktır. reket ~eeekur alacaktı_r. Aİ 
315 

"'•"'n• :' tl .Y~ ~ ::: ktır ve ayru dosa hareket eder !eniyor. 5 Ağustosa kadar Anvers, Rot-
C,.. _,_._ -----••• .._.._,......, . ATBIN vapuru a,.-- ara- u ıçın > ca . BRİONİ - .. ., ,., ·-~'-'-~- t 8 tardam Breınen ve Hambn- i . ..:n • 

.. _. ..,.___,,,. _...,_.... __ ., Der tllrti1 Uahat ._ •al6nat lçlıı BI· smda beklenilmekte olup Bdtemmı, ADJUTANT npııru 10 """""' ,.ıa ıe- l'l>Dtcıru ....,, ..,..,........, saa 'T ' - .. çın ,~ 
-.ıeot "" ııa"'-!llft hakkında ııcenta • . • •. !ip Londra ic;!n. yük ııhıcekm. de ~ ZS/7 -t 1T de Plıe, ltorfo. alocakllr. 
bir t@alıhnt altı . D ha fazla rincl kordonda 156 numarada LAU· Hamburg ve Anversa limanları ıçın yük Saranda B · ,,,_, Val G TAHLİYE • na gıremez. a 

1 
kt , nn......., ona, ravoza, · 

lafııtat almak için T. Bonn Reel n Şr. M:NT KEBOUL Te ŞEKtKf ftpar aten• 8 aca ır, 
12115 

ğuslm LIVE.RPOOf. HA Hl Spalııto, Zara, l"iyume, Tıiyeste ve Ve- İTHAKA vapuru 10 ağustosa doğru 
lııı 23.53 Wefon nı•m•rvıne mtıracut tasına milraeııat edilmesi riıa olunur. ANGHYRA vapuru 8 

dam ALGERİAN 20 te ---~- U nediğe hareket eder. bekleniyor. Hamburg, &.ın- ve An-
""'- - ...nda lıeldenilmelcte olup Rottef vapuru mm=ua - ......,. h , mal -'-·-ealdır 
~ rica 01-. 'ft!LEFON : 2 J 7 5 Hambur An !imanbırı için ,,.erpooldan .,elip yük çıbracuk ve ay- ı"""" (uniyari) vçunı Z3/7 tarihinde versten -~ · 
, g ""' - ni zamanda Liftı1'0"l için yük alacak· gelerek a,.U gQn Midilli, Selhıilr, Dede- AJD1EllEN1' OEPR 

• •• yük alacaktır. tır. ağaç, İstanbul, Burgaz. Varna, Kösten- ESPAGNE vapuru temmuz sonları-

T C Z• t B k ""ve Batuma hııreltt!t ed!!r. mı doğru hekleniyor. Anvers (Doğru) . • ıraa an ası BALIUım".,&lıt ARA.Si H. Whittall ve CİTI'A Dİ BARİ motöril 27/7 de saat için yük alacaktır. 
HATTI 8 de 1elerek ayni fi1n 111at 17 de İstuı- ARMEMENT B. SCHULDT 

IC11Palıq taPihi : J888 
ermayesi : 100.000.000 Türk lirası.. 

Şube ve ajan adedi: 262 
Zir,,; ve ticari her nevi Banka muameleleri 

l'ABA tBNTtREIU.ERE 28-SQO ı.tJIA 
tKRAMtYE VERECEK 

Zir.at lwıbcnda lı:umbaralı ve lhbarm: tasarruf hesaplarında en u (50) 
ıı... wlıımnlanı llelıede • defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki p!Ana göre ilı:
~ dağıtıl.ııcalrt : 

4 Adet 
4 • 
4 • 

40 • 
ıeo • 

LOOO Lir alılı: 
soe • 
250 • 
100 

50 
• 
• 

4.000 Ura 
2.000 • 
1.000 • 
4.000 • 
5.000 • 12' ... • 40 • 4.600 • 

• 20 • 3.200 • 
Of1tıtAT : Beaplarmdakl paralar bir 1ene içinde 50 liradan aşağı dllşmi
~ &ınmlye çıktığı takdirde ythde 20 fazlaslyle verilecektir. f'1s' tel~ı!,~ 1 E,W. 1 Birinci klnwı. 1 Mart ve 1 Bazinm tarih-

..._._._.__..__._.ımlll!!_.,811!.._.1_ ... 

BRISTOL 
Be yoğlunda 
•••••••••••••••••••••••••••••• • 

OSMANIYt. 
Sirkecide 
••••••••••••••••••••• 

8a her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi 
•• 

B. Om.-r Lütfi Bengü 

4 
dir 4 lik. ~ idareaile bütün mütterilerine kendisini 

teTd'ınnıatir •••• 
.., Otenerincfe misafir kalanlar evlerindeki rahati bulurlar •• lstanbulda 
"'""' F.«e ve lzmirliler bu oteDerde bulu~urlar ... 
~uauıiyetleri ~k olan bu oteDerin fiyatlıın da rekabet kabul dmi
.., it derecede ucuzdur ..... 
j"'lll._ .. _.._.__._. .. _. ... ._.Qllllm:l_.D, 

1939 Yaz Modası 
Avrupa)'l baştan başa kaplıyan güne!)in ültra • viyole ziyaswı siizen 

PANORA 
GtlNEŞ GOZLV LERJ YALNIZ 

Hılal Eczanesıncıe 

IOUSTAL DÖ RO.$ CAMLAR 

MODERN ÇERÇİVELER .. 

1'0PrANCILARA AYRICA TENZiLAr .......-

ZETSKA PL"Vİ1>BA şÜrt>kası bul Pire Napoli Marsilya ve Cenovaya DUBURG vapwru 26 Uımmur.da bek-
A. JI). "°ı!)TQR har:,ket ~der. ' !eniyor. Anvers, Rotterdam, Bremen ve 

uLOVCEN» TELEFON: 3120 LERO motöril !717 de .... ı l2 de ge- Hamburg icin yük alacaktır. 
Vapuru 12 Ağustos 939 cumartesi gü- THE M'!>· •PU~CHISON lerek a,.U gün Ollat 19 da Patmo, Leros, DEN OR$.KE MJDDEL-

nü Köstenceden gelip ıa ağustos 1939 LINE LiMiTED Kalimnos, fstanköy ve Rodosa hareket ffAVSLINJE, OSLO 
pa~ar gün Ü saat 12 de : eder. BALKİS motörll 2' temm•nd• Diln-

Pire • Arnavutluk Umanları - Kotor- LivEBPOOL - GLASGOV VE LERO motöril 31/'1 tarihinde saat 8 kerk "" Norveç için lıarebt l!decektir_ 
Dubrovnik - Solit Venedik ve Triesteye BRİSTOL hatb de gelerek 1/8 saat 17 de Pire, Korlu, BOSPRORUS vepunı 30 ağustostu 
hareket edecektir. ESNER vapuııı 26 temmuzda gelip Saranda. Brindizl, Valona. Draç. Ragı>- 1 eylille kadar Dieppe ve No"'"'Ç liman-

ı Liverpul ve Glasgovdan yük çıkaracak za, Spalato, Zara. Fıyume, Triyeste ve lan için yük alacaktır. 
ANGLO J".f;'YPT AN ve ayni zamanda Liverpul ve Glasgov Venediğe hareket eder. BALKİS vapuru 25 eylMclm 23 eyl6· 

1ıJ ~ g. J.İ'llE için mal alacaktır. le kadar ~ Fransa Anvers " Nor-
PİRE MARSİLY A "" PİRE BEYRU'l' ROY Al..E NEERLA N Vl!Ç l.imanJan için yük alrakbr. 

HAYFA - tSKENDF.RİYEYE ha~ lsbrandtsen. Moller o.at E KU.MPANYASI BOSPHORUS vapuru 25 birinci tet-
·CAİRO CİTY· LÜKS VAPURU ıle Lifte•. Nep~pJı ............ . . rinden 28 birinci tefriııe kadar şimali 

Ma..-ilY11 lcin Beyrut-Hayfa-lsken· • .,- Lu u;:, vapuru 2417 tarihinde gelerek 
hareket tarihleri deriye irin hareket HA1FA. l"KENDERİYE • NEV-YORK Amsterdam. Rotterdam ve Hamburg Fransa An'l"l!D..., Norveç limanları için 

tarihleri PllİLADELPB1A BATii limanları için yük alarak hareket ede- yük alacaktır. 
28/7/939 5/ 8/ 939 GUDRUN MAERSK vapuru İzmlre cektir. AMERİCAN l'!XPO'RT LİNl!S. tNC 

11/ 81939 
24/ 8/ 939 

18f8/939 ait olan malları İstanbulda aktarına ola- EXMOOR npuru 23 -..muı:a dotra 
1/9/939 ralı: lzmıre gelmiF- SVEN'SKA OBIENT IJNtEN bekleniyor. N"70dt için ,.Ok alacakb.r. 

DT.&.T. 

Ge,...,. vapurlıırırı muvasalAt tarihleri. GERTRUD vapuru ağustos nihayetin- v ASALAND motıiril 2817 tarihinde ~ motildl Z'I 1• ııu d*18 
gerek vapur isimleri ve navlunlan hak- de ırelerek, Hayfa, İskerıderiye, Nevyork -.elerelı: Rotterdam. Hamburg ve Skan- beldem,.... ~ Jinwnlan lçiıl yük ala-
kmda acenta bir teahhQt altına giremet Ye Philadelphia için mal alacalı:tır. dinaV)'11 li:ınımlıın için yült alarak hare- caktır. _ 
Daha wla lafsilAt a!mak için Birinci Gerek vapurların muvasallt tarihleri, "~ edecektir KASSA moWrü 1.2 ll!u*>sa d~ 

""'' • beld • Tuna !im lıı ...._ • .::ı. ala-
Kordonda 152 numarada •UMDAL• isimleri ve n11vlunlan hakkında aceııta ZEr.J,UGA POLSKA LlNIEN enıynr. .n " ...... ,. ..... 

umumi deniz ACPntalığı Ltd. mllraa&at bir taahhlit altına giremez. Daha fazhı LECHİSTAN motlSril 211'1 tarihinde caktır. 
edilmesi rica olunur. tahıil!t almak için H. VHITrAL ve Şsı. ~elerelı: Anvers. Gdynja ..., Daıızic ll- KASSA mııtliril !7 temmuza d~ 

Telefon: 4072 Müdüriyet 3121 No.lu telefon11 mUramt edilmesi -nanları için yllk alanılt hareket edecek- ~~i ~t,~d4:., ve Port 
Telefon: 3171 Acenla l'ica olunur. tir. SERVr~-: MAa.;e-fTrME 

Karaciğer, oo'brek, taş va kumlardan 
mlitevelll 81lnrtlarıntt, damar sertlikleri 
ve şişmanlık şikAyetlerinizi URİNAL Ua 
geçiriniz. 

• 

1 
Vücutta toplanan asit ilrilı: ve oksııl:ıt 
gibi maddeleri eritir, kanı temizler. lez· 
zeti hoş, alınması kolaydır. Yemeklerden 
sonra yarım bardak su içerisinde alınır. 

iNGJLJZ KANZUK 
ECZANESİ 

BEYOCLU - İSTANBUL 

Erzağın cinsi 

ilan 
Azı 
Kilo 

Muhammen 
Ço~ Fi ati· . gu 
Kilo Kr. 

Teminat 
Lira K. 

Koyun eti 2800 3500 45 119 
Dana eti 1 :).()() HiOO 30 34 
f'.l<mek (B:nnd) 13f;!l'l 1701lO 10 128 
Safl0 val'• <Urfa\ 12'l0 1500 105 119 

Sa~ır cı:ısiz ve körl,.r milessf'sesi 19~Q mali yılı iJ.tivacı i~;" açık elc
siltmP"e lco11ul~n. yuk~"da c;ns ve ,.,iktan. "1Ub 0 ntnten kıvmeti ve 
,.., .. v,.l,:kı>t ta,,..:n•tı ., • ..,ı, e17,.lc 1 A<;ı•stos 939 ••lı nünii aa"t 1 ı; de 
~, ... J.ı.,.t mı;..ı;:.1:;:;.:;...,..ı,...1~ '""'";"von~" ;J...1-."; •"'>Jar. ... ;;.'l""..ı._.,, t•l;,..t..;n 
J.e· m':n §arlname•eri komisyon bqkanlığında görebilecelcleri ilin 
olunur. 

15.19.22.26 2510 (1471) 

lnhısarlar Baş müdürlüğünden: 

ROVMAIN 
OİTUZ vapuru 28 temmuza doğru 

Roama n Kampanyası bekleniyor. Köstence, Galas ve Tuna U
ALBA JULİA vapuru 3 ıtitusfoıı 93~ manian için yUk alacaktır . 

tarihlerinde beklenmekte olup Malta. DUROSTOR .,,..nuru 4 al!ustoııa 
Ceııova ve Marsilya limanlan için yolcu doğru bekleniyor. KDsten..--e Kalu ft 

SE vtcF. MARt tME 

ve yük alarak hareket edecelı:tir. Tuna Umanlan iı;in Jiilc aJaealrtır. 

N O T : V11Pıırhınn hııttket tarilılertı;le ntt· 

İlandaki hareket larihlerly\a ııavl lunlardald ~ aı:ıeata -
tardald de~l~ikliklerden d.Dlaı11 acente sullvet kabul em-. 
-nesuliyet kabul etıııft.. Oaluı fazla tat- Daha fada taf lda ATA T'tJRK 
'lilAt lc;in ikinci Kordonda FRATEl.LI caddeıll 141 Ne.ela V. F. Rearr Van O.. 
SPERCO npur aoentasın• IDD.t-acaat Zee ve Şii. V"""1' .._tııhtına mllraca-
edilmesl rica olunur. ı at edilmesi rica olunur . 

TE1..EFON: 2ll04 • !005 Tl!LEFON: 2007/!m 

Her kesin kullandığı ve beğenclitl traı bıçağıdır 

Afyon Karahisar belediyesinden: 
63800 lira bedeli ke,ifli belediye elektrik teaisatı için iki adet buhar 

kazanı iki adet buhar makinası ve iki adet altematörile birlikte teferrü
atı 7. 7. 39 tarihinden 22. 8. 39 tarihine kadar 45 gün müddetle ve 
kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. 

llıalesi 22. 8. 39 salı günü saat 14 de encümeni belediyece icra edi
lecektir. Eğreti teminat 4440 liradır. 

Bu işe ait kf)§ifname, ıartname ve sair evrakı 319 kurut bedeli mu
kabili istiyenlere verilir. 

Taliplerin 2490 sayılı kanunda yazılı l"fllıın haiz olmalan ve teklif 
mektunlarını mezkUr kanunun 32 ve bunu müteakıp maddeleri çerçe
vesi dahilinde ihale H"-tinden bir saat önce encümeni belediyeye ver
meleri ve mukab:li bir makbuz almalıın lizımdır. 

lstekl:ı .. ruı belli PÜn ve sa!\tte dairei beledivede hazır bulunmalari 
veya teklif me"tunlannı v"ldinde -..ermeleri ilin olunur, 

ıs, 17, 19, 21 4483 (1405) 

Maarif Vekilliğinden: 
Kütüphane memuru olmak isti

yenlere: 
1 - Muhtelif ıehirlerdeki kütüphanelerimizde açılacak olan kü

tüphane memurluklarına en az orta okul tahsili görmüı 4 memur alı
nacaktır. 

l aze Temjz Ucuz ilaç 
Her Türlü Tuvalet Çeşitleri 

Sahibinin ..,.ap resmi ve müdafaa vergisinden 1489 lira 32 kul'Uf 
borcunun temini tahsili ic;n mülkiyeti tahsili emval kanununa göre 
haczedilmif olan lzminle Türk pazarında Şan soka~nda 6632 emlak 
ve 262 ada ve 42 parsel sayılı gayri menkul imal8thene i e dükkanın 

111 taou kay.tlanndeki lcıvmeti üzerinden ve tarihi ilandan itibaren 21 
gün müddetle müz:ııvedeve çıkanlm•fbr· 17.ahat almak istiyenler lnl-ıi
s~rlar lzmir ba, müdürlüğü muhakemat kalemine müracaat!an ilan 
~Iunur. 

2 - Bu memurların seçimi için 7 Ağustos 1939 tarihinde Ankarada 
ve btanbulda bir miUabaka imtihanı yapılacaktır. 

3 - Bu imtihana girmek istiyenlerin bulunduktan yerler maarif 
müdürlüklerinden alacaklım örneklere göre tanzim ettirecekleri fit ve 
sağlık raporlarına tahsil ve askerliklerini yaptıklarına dair olan veıika
Ian ile çalıştıklan yerlerden alac:aklan iyi hizmet vesikalarını rapt ede
rek en çok 31 temmuz 939 pazartesi günü ak§UlllDa kadar tahsen 
veya yazı ile vekillik kütüphaneler müdürlüğüne müracaat etmeleri 
lizımdır. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTlJRA.K Cüyük Salepçioğlu bam karşısında.. 

8, 15, 22 2423 (1419) 

Torbalı kaymakamlığından: 
Torbalının çay batı köyünde 1133 lira 72 kuruı bedeli ketifli ne· 

tamam mektep imaab 15. 7. 39 tarihinde yapılan açık eksiltmede ta
lip zuhur etmediğinden on gün müddetle uzatılarak eksiltmenin 26. 
7. 39 tarihinde aaat 15 de yapılacağından taliplerin Torbalı kayına-~ , 
kamlığında mütetelckil komisyona müracaatlan ilin olunur. 

18, 20, 22 2537 (1490) 

4 - Müaabakaya iftirak edenlerden ehliyetleri kifi görülen ve aağ. 

lık durumları bu meslelrte çalıtm"-ia elverisli olanlar 6 aylık namzetlik 
müddetlerini lmmbul kütüphanelerinde geçireceklerdir. 

Sitaj devresi sonunda bu iflerde çalışabilecekleri ıınl~ılanlar kura 
çekmek suretile bot bulunan vazifelere tayin ve sevk edileceklerdir. 

22, 2.S 2581 (1525) 



Almanyada harp hazırlığı başladı 
Ağustosun ilk haftasında Almanyanın Danzig işi için harekete geçecetl 
korkusu harp istemiyen Almanları sarmıştır. Almanya blöf mü yapıyoı 

Halkı kandırmak • • 
ıçın 

lngiltere ve F ransanın Danzig içi~ 
harbetmiyeceklerini ileri sürüyorlar 

Danzig senatosu içtima halinde 

Londra, 21 (Ö.R) - Berlinde harici- si olarak İngiliz dostlarından sormuşlar- Hitler şimdiye kadar taleplerini harp
ye nezaretinin mümessili bugün gazete- dır. sız empoze etmeğe muvaffak olmuştur. 
cilere Danzig hakkında beyanatta bu- Amele partisi liderlerinden B. Morri- Ancak Çekoslovakyanın ~tilasından be
l\lDarak serbest şehrin sulh yolu ile Al- son da Hamburgda tanıştığı bir Alman ri vaziyette bir değişiklik vardır. İngil
manyaya iltihak edebileceğini ve Bay dostundan bu mahiyette bir mektup al- tere ve Fransanın gittikçe daha hızh bir 
Bitlerin buna muntazır olduğunu söyle- rtııştır. Verdiği cevap bugün Londrada seyir alan alllihlanmas1, son bava ma

miştir. Danzigin kaydil prt.sız olarak neşredilmiştir. Diyor ki : nevraları, Lehistan ve Türkiyenin va
Almanyaya iltihakı talebi muhafaza edil- •Eğer Almanya yeniden arazi kapma- ziyetlerini değiştirmeleri, Almanyanm 
melde ve B. Hitlerin, Almanya tarafın- ğa kal.kşrsa bunun harbe sebep olaca- emellerinden kuşkulanan hemen bütUn 
dan tavize lilzum olmadan, bunu bekle- ğını İngilterede herkes tamamiyle takdir Avrupada bu memlekete karşı beslenen 
eliği söylenmektedir. etmektedir. Gerçi biz İngiliz.ler harpten husumet bunun tezahürleridir.. Resmi 

Rumen Ha. Nazırı Gaf enk 
• Macar gazetelerinin son neşrıya-

tına 
Bükreş 21 (ö.R) - Hariciye nezare

tinin gazetesi olan(Timpul) hariciye na
zırı B. Gafenkonun Romanyaya karşı 

Macar gazetelerinin son neşriyatına ce
vabı teşkil eden bir makalesini neşre
diyor. 

cevap 
-

c'l'impub Romanyanın sulhu seven 
bir millet olmakla beraber istiklal. ve 
bütünlüğünü müdafaa azminin daima 
beslemiş olduğunu kaydediyor. Macar
lar bizi, lngiliz - Fransız garantilerini is
tihsal ettiğimizdenberi, uzl~<mlaZlıkla it
ham ediyorlar. Halbuki, Romanyanm 
hudutlarını müdafaaya hazır olduğu 

hakkında başvekil B. Galinesko ile ha
riciye nazırı B. Gafenkonun sözleri In
giliz ve Fransız garantilerinden evvel
dir. Daha 27 Martta, B. Galinesko nut
kunda demişti ki: 

cHer kime karşı olursa olsun ve mü
cadelenin ne netice verebileceğini dü
şünmeğe bile lüzum görmeden, istiklali
mizi ve hudutlarımızı müdafaa azminde 
olduğumuzu ecnebi hariciye nezaretine 
bildirdik.> 

Rumen kralı bir merasimde 
ze verilen garantiler, ancak bizfuı istik- le diyor: 
lal ve hudutlarımızı müdafaa azmimizin Bu kampanyaya kartı yapılacak en · 
bir neticesidir. Zira, pek haklı olarak, §eyi Romanya hükümeti yapmıştır. 
bu azmimiz A vrupada sulh ve nizamın kümet, efkfirı umumiyenin ve bllh 

B. Gafcnko bundan sonra 13 Nisanda 
B. Çcmberlaynın avam kamarasında ve 
bunu müteakip Daladiyenin beyanatını 
hatırlatmakta ve şunları ilave etmekte
dir: 

muhafazası hususunda kıymetli bir un
sur addedilmiştir.> 

Bükreş 21 (ö.R) - Transilvanyada 
karışıklıklar çıktığı hakkındaki Macar 
iddialarını Rumen gazeteleri tekzip edi
yorlar. Hudud civarında müstahkem 
bazı noktalar ahalisine karşı bir takını 
tahdidat vazedilmiş olmasıpa rağmen 

biltUn Transilvanyada tam bir ıükOnet 
hüküm silrmektedir. 

Bükref 21 (AA) - Rador ajansı 

cHadiselerin bu teselsülü gösteriyor 
ki aldığımız garantiler aslA uzlaşna.zlı
ğımıza vesile olmamJŞtır. Bizim sulh ve 
hürriyet içinde yaşamak arzumuz öte
denberi malOrndur. Istiklal ve bütUn
lüğtimüzü mildafaa siyasetimiz ecnebt 
tesirlerine tabi değildir, milli bir siya- bild iriyor: 
settir. Romanya gazeteleri, Romanya aley-

cRomanya kanlı mücadelelerden son- bindeki Macar kampanyıuını ıiddetle red 
ra istiklalini kurmuştur. Devlet şimdi etmekte berdevamdırlar. 

Adiltıne ve tabii hudutları içindedir. Bi- Timpul gazetesi ha§ makalesinde ıöy-

ekalliyetlerin Macar mücadelesindeki 
tü niyeti bizzat anlaşmasını temin İ 
Macar uydurmalannı Rumen matb 
tında olduğu gibi ne~retmi~tir. Bu ıı> 

cadele, hem ekalliyetlerle o)an mün 
betleri bozmak hem de hah efkarı urı> 
miyesini Macaristana kartı ıempati uy• 
dınnak gibi iki gayeyi iatihdaf eylem 
tedir. Bot teeehbüs. Zira ekaJliyetler 
sait bir muameleye mazhardırlar ve b• 
efkarı umumiyesi de b u liakikati te 
eylemektedir. 

Gazete, Tuna havzasında ve Balk 
larda bir çok vahim mesleler mıeY 

bulunduğu fU aırada bir milletin fena 
hava ihdıuı için çala§maııını teeufir 
teessüfle kaT§ılamaktadll'. 

Bununla beraber Danzig meselesi nefret ederiz. Fakat harpten sakınmak Alman propagandasının çıkardığı haber- - - ---

hakkında diğer devletlerin vaziyetin- ümidi münhasıran Almanyanın kuvvet !eri halk itimatsızlıkla karşılıyor. Tokyodakı· mu·· za kereler 
de hiç bir değişiklik yok.tur ve mareşal siyasetini bırakarak bir aktl siyaseti ka- Varşova, 21 (A.A) - Gerek Polonya 
Smigli Ridz Lehistanın Danzig için harp- bul etmesine ve beynelmilel kanuna uy- makamatı, gerek Danzig makamatı, Pes-
ten asla çekinmiyeceğini açıkça söyle- masına bağlıdır. Alınan siyasetinde bu telau Mdisesini ehemmiyetsiz göster
miştir. Lehistanın bayati menfaatlerini değişiklik olmazsa Almanya hemen he- mektedirler. 
tehlikede görerek mukavemet mecburi- men bütün dünya ile harp etmek mec- Salahiyettar mahafH, Polonya hükil-
yetinde kalacağı her hareket karşısında buriyetinde kalacaktır. metinin ancak şimdiki tahkikattan son-
İngiliz garantisinin de derhal tatbik •Alman siyaseti İngiliz milletini bir- ra harekete geçeceğini ve icap eden ted
mevkiine geçeceği Londrada kaydedili- Ieştirmiş ve onu kuvvetli bir millet yap- birleri ittihnzda tereddüt etmiyeceğini 

Neşredilen tebliğ anlaşmaya doğr 
yor. mıştır. İngiliz milleti, müthiş neticeleri beyan etmektedirler. bir terakki kaydetmektedir 

Varşova, 21 (Ö.R) - Mareşal Smigli ne olursa olsun, yeni bir taarruza mu- Düılkü gazetelerde hadise hakkında 
Ridz tarafından İngiliz - Amerikan ga- kaveınetc kat'iyycn azmetmiş bulun- hiç bir mütalaa yoktur. 
ıetclerine verilen mülakatın radyoda maktadır. Paris, 21 (A.A) - Blum, Danzig ıne
neşrini takip eden şu tefsir, her boş sö- Berlin, 21 (Ö.R) - Danzig ve Leh selesi hakkında Berlinden Journal gaze
zün düşmanı olan mareşalin askeri me- koridoru meselelerinin sulhu bozmadnn tesine şunları yazıyor : 
ziyetleri üzerinde durduktan sonra şun- Alman görüşlerine uygun bir şekilde Askeri hazırlıkların geçen eylUldekin
lnrı ilave etmektedir : halli için hüküınct mnhfellerinde göste- den çok daha fazla olduğunu bildiren 

•Mareşal sarih ve açık bir surette ve rilcn cali emniyete halk iştirak etme- bir çok haberler verilmektedir. Danzig-
tcrcddütsüz bildirmiştir ki : mektedir. Ağustosun iptidalarında va- de bile, şehir bazısı Danzigli, fakat di-

Lehistan Danzig için icap ederse harp him h!ldise ihtimalleri hakkında bir kaç ğerleri Almnnyadan gelmiş askerle do· 
edecektir. LehisUuun, bir ihtilafa sebep günden beri endişe verici haberler etra- ludur. Danz.i.gde dört bin resmi polis 
olmadan, her hangi bir manevra ile fa yayılmıştır. Berlinin pasü bava mü- memuru vardır. Buna Heimvehre ınen
Danzigden bertaraf edilebileceğini sa- dafaası tecrübelerinin yapılması da halk sup binlerce kişinin ilavesi lwmdır .. 
nanlar bu beyanatı okusunlar ve anla- arasında endişe tezahürlerine sebep ol- Bunlar için kışlalar yapılmakta ve ınek
sınlar. İngiltere ve Fransa Lehistanla muştur. Zira 1938 de ayn mahiyette ta- teplere el konmaktadır. Şehir askerl iş
tsanütlerini illin etmişlerdir. Almanyayı limlerin Südet meselesinin vahim bir şe- gal altında addedilebilir. 
idare eden adamlar bilmelidirler ki Av- kil almasına takaddüm ettiğini hatırlatı- Berlinden Figaro gazetesine bildirili-
rupa harp sahnelerinde milyonlarca in- yor. Şimdi de ayni halin tekerrür etme- yor : 
sanın telef olması ve en büyük şehirle- sinden korkulmaktadır. Bay Hitlerin Ti- Dün Berlinde Führerin Berştesgaden
rin harabeye dönmesi ve alevler içinde rol Almanları meselesinde B. Mussoli- de Danzig nazi şefi Forster ile yaptığı 
kalması ancak kendi kararlanna tlbi- niye karşı gösterdiği müsamahakarlık ta mülakat esnasında mühim kararlar ver
dir. Bu da bir Baltık vilftyet şehri sebe- Almanyayı idare edenlerin, mevzü bir diği bildirilmiştir. Bugünlerde hiç bir 
biyle ki, kimse onun Alman ruhunu, harp bahasına da olsa, Leh meselesini kuvvet hareketi mutasavver olmadığı 
Adetlerini, dilini ve kültürünü muhafaza halletmek azminde olduklarına delil sa- anlaşılıyor. 
etmesine mani olmamaktadır. Bir harp yılıyor. Diğer taraftan hükümet ihtila- Bu ayın sonunda Danzigde bütün Na
önüne geçilmez bir şey değildir ve 'in- fın mevzit kalacağına Almanları inan- zi şeflerinin bir konferans halinde top
sanlığın refah ve huzuru muhafaza edi- dırmak için dahilde ve hariçte geniş bir lanacaklan öğrenilmiştir. Toplantı Her
Jcbilir. Leh başkumandanı blof yapan- propaganda yapıyor. Bu propaganda salbergde yapılacaktır. 
lardan değildir. O son sözünü söylemiş- İngiltere ve Fransanın Lehistanm i!'n- Danzigdcn Ekselsiyor gazetesine bil-
tir.• dadına gelmelerinin imkansızlığı, Mos- diriliyor : 

Paris, 21 (A.A) - Journalin Berlin- kova müzakerelerinin yavaşlığı, İngilte- Serbest şehir hakkında ister barış 
deki hususi muhabiri gazetesine gönder- renin Japonya ile münasebetlerinde müzakerelerinden ister silahlı bir ihti
miş olduğu bir haberde şöyle diyor : karşılaştığı müşküller, Almanyanın Le- laf tan bahsedilsin, Danziglilerin bal ve 

Bugün dahi Derlin ile Varşova ara- histana karşı askeri tefcvvuku hususla- tavrında hiç bir değişiklik yoktur .. Ekr 
smda müzakerelere girişilmek üzere bu- nnda ısrar ediyor. seriyet bilhassa tüccar ve memurların 
lunulduğuna dair bir şayia neşretmek •Frankfurter Zaytung• gazetesi bu ve hatıl Nazi partisine mensup kıtaatm 
suretiyle bizim teyakkuzumuzu uyuş- meseleye ait bir yazısında Lehistanın ekserisi, her şeyden evvel Danzigli kal
turmağa çalışıyorlar. Bu bir manevra- harp malzemesi ve sevkülceyş bakımın- mhlc arzusundadır. Hülasa, anşlustan 

Londra 21 (Ö.R) - Tokyodan bildi
riliyor: lngiliz sefirinin hariciye nazırı 
Arita ile yeni mülakatı üzerine neşredi
len bir tebliğde bir anlaşmaya doğru te
rakki kaydedildiği bildirilmektedir. Mu-
haverelere yarın devam olunacaktır. 

cTaymis> gazetesinde görülen bir son 
saat telgrafına nazaran Tokyo müzake
relerinin eyi bir neticeye varması bek
leniyor. Her iki taraf için kabule şayan 
ve hiç birinin ne menfaatlerine, ne de 
izzetinefsine dokunmıyacak bir anlaşma 
arzusu mütekabilen gösterilmektedir. 

Tokyo 21 (ö.R) - Ingiliz - Japon 
müzakerelerine yarın devam olunacak
tır. Başvekil yarın kabineyi fevkalade 
olarak içtimaa davet etmiştir. Bu sabah
ki lngiliz _ Japon görüşmelerinin müsaid 
gidişi sebebiyle borsada bütün kıymet
ler yükselmiştir. 

Nevyork 21 (ö .R) - Amerikanın, 
Çinde J apon taarruzu hakkında karar 
vermek üzere yeniden bir c:dokuz dev
let konferansını> içtimaa çağırması hak
kında ayandan Honelberg tarafından tel

kini tefsir eden •Nevyork Herald Tri
bün> gazetesi Japonyanın dokuz devlet 
muahedesine muhalif hareketlerinin 
uzun bir listesini neşrederek Japonya 
dokuz devlet muahedesi hükümlerine 
riayet edecek mevkide değilse Amerika
nın bu memleketle diplomatik münase
betlerini muhafaza etmesinin zaid oldu-
ğunu yazıyor. Bu gazete, yeni bir cdo
kuz devlet konferansı> fikrini itimatsız
lıkla karşılamakta ve Japonyanm buna 
iştiraki reddedeceğini ve hattı hareketi-

dan ibarettir. Ve Almanların tecrübe dan Almanyadan aşağı mevkide olduğu- gittikçe daha ziyade korkulmaktadır. Zi- zig fevkal!lde komiseri Hodaski serbest 
balonları diğer memleketlerde kargaşa- nu yazıyor. ra umumiyetle anşlusun tevlit edeceği şehir senatosuna bir nota vererek bir 
1ık çıkarmaktan başka bir şeyi istihdaf Lehistan hudutlarının uzunluğu bu ekonomik neticeler düşUnülmektedir .. Leh hudut muhafız zabitinn dUn öldü
etmemektedir. Alman propagandasının memleket için bir zafiyettir ve Alman- Serbest şehrin Almanyaya ilhakı halin- rülmesi hakkında verilen izahatı kabul 
ortaya atmış olduğu şayialardan hiç bi- ya Lehistarun dostlariyle muvasalfısını de, Polonya ticaretini Gdyniaya çevire- edemiyeceğini bildirmiştir. Leh maka
ri şimdiye kadar teeyyüt etmiş değildir. kesecek vaziyettedir, diyor. rek Danzigi bu ticaretten mahrum et- matı tarafından bir tahkikat açılmıştır .. 

Londra, 21 (Ö.R) - Bazı Almanlar, Fakat bu muhakemeler ahali üzerin- miyecek midir, deniliyor. İşte bir çok Bunlar diplomatik pasaportu olan bir 
fngilterenin Almanyaya karşı bir harp de pek fazla tesir yapınıyor. Halk ara- kimseleri düşündüren tehlike budur. Leh ataşesinin tevkif edilerek üzerinin 
ihtimali hakkında ne ~il ph- sında ~tillen ınuhakeımıe 1Udur : B. Londra, 21 (Ö.R) - ı.bistanm Dan- ..,,.,..1tnı da protesto etmiflerilir. 

Japon başvekili 

1 

muhasara etmişler ve 3 taburunu 
ederek fazla miktarda mühimmat 
geçirmişlerdir. 

Tokyo 21 (A.A) - Çinin cenubu 
kisinde çok milhim bir sevkulceyş n~ 
tası olan Kooping müstahkem şehri 
zartesi günü Japon kıtaatı tarafından 
gal edilmiştir. Japonlar bu ana ka 
kuvvetli bll§ıbozuk Çinliler tarafın 
işgal edilmekte olan ve Şansinin cen 
şarkisinde bulunan Tchow şehrini 
günü zaptetmişlerdir. 

Midland-Antario 21 (A.A) - An 
muhafazakflrlarının şefi albay DreW• 
yasi bir toplantıda şu beyanatta b 
muştur; dl' 

cKanadanın nazildne ve fakat soıı 
rece kati olarak Japonyaya açıktall 
ğa Ingiltere aleyhine müteveccih :;; 
set kabul etmesi takdirinde KaJJB ;.,_ı 
yerleşmiş olan bütün Japonların~~ 

ni değiştiremiyeceğini yazarak böyle bir ihraç edileceklerini söylemesi ~ 
beynelmilel istişarenin lüzumsuzluğunu eder.> ti' 
göstermektedir. Bogota 21 (A.A) _ ParlaıneD~ ~ 

Tokyo 21 (A.A) - Ingilterenin dış dUn yeniden açılışında reissictırnbıP"r 
politikasına her hangi yabancı devlet mesajı dinlenmiştir. 

tarafından tesir yapılmasına müsaade et- Mesaj, Kolombiyanın iktısadi ~ 
miyeceğine dair olarak Çemberlaynın nı, memlekette hüküm sürmekte b cJ 
avam kamarasında yaptığı beyanattan nan vifak ve bütün devletlerle Jlle';ıet• 
bahseden hariciyenin salfilıiyettar mü- olan muslihane münasebetleri )ta1 ı)r' 
messili bugünkü gazeteciler toplantısın- tikten sonra Amerikan askeri be>'e ıP 
da yaptığı beyanatta, Japonyanın hiç bir rinin Üasına memur oldukları v~~e~ 
suretle Ingiltereyi Çin hakkındaki si- h b "k b' d st d JetiO mün asıran Uyu ır o ev ._1 et' 
yasetini değiştirmeğe mecbur etmek ni- nik tecrübesinden istifadeyi jstihcJll' rJe' 
yetinde olmadığını ve lngiltereni'n asır- mekte olduğunu beyan etmektedit. reflf 
lardanberi Çindeki nüfuzunu tanımış saj, Kolombiyanın kendi saadet.veııl'Ş 
ve teslim etmiş bulunduğunu bildirmek- hı için elzem ve mühim bir ıniiO · 
le beraber şunları ilave eylem.iştir: yolu Panama kanalını teh~d ıçi;iç bl 

cUzak doğu meselesi son yıllar zar- arazisinden istifade etmek ~ere 1,,9cıı 
fında seri ve esaslı bir istihale geçirmiş- ecnebt devlete müsaade bulunJ1l • 
tir ve Japonya, Ingilterenin yeni reali- ğını tasrih etmektedir. pil 
teyl arzusiyle tanıması ve dış politika- Kolombiyada bir takını ecndeJ1 JJ1 

d 1 da l iheC sını da buna uy urması üzumun ıs- bulunmakta olduğuna te m b" 6i'f 
rar eylemektedir. saj, Kolombiya arazisinde ecn~~ dO;t 

Chung-king 21 (A.A) - Çin kıtaatı, teşekküller vücuda getirilrn~Sl bili 
Canton'un şimalinde Tsunghue ile Hu- luğa münafi ve kabulü gayrı )ca 

abaien arumda dUfD•nm meYzileriDi JAkld edeceiinl beJan ey 


