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etınİflerdir. Gelecek aalı ıünü tekrar Bükinıram 
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Türk, esir· 
Yaşıyamaz 

KARA· Arnavutlukta 

isyan 
----<:r---

2'iipfı topralılarının 
biitiinliiğü ihlôl 
e~ilemez-

--<:r-
HAKKJ OCAKOOLU 

10 - 23 TEMMUZ •••. 
. Bu mesut ve bahtiyar tarih, bugün 

~ı~e Milli davalarımızdan birinin ni
aı :zaferini kucaklıyor. 
Otuz sene evvel bugün, Türk top

~~larında hürriyet havası esmiş, 
ti Utk milletinin varlığını kemiren is-
ııdat rejimi yıkılmış, Milli hakimi

:t•tc doğru ilk adım sayılabilecek 
0
lan •Meşrutiyet> ilan edilmişti. 
. Cümhuriyet rejimine doğru birin-
~.~ethaleyi teşkil eden bu ihtilal de 

1
urk tarihinde, bir dönüm nokta•ı 

0 'Irak yer alacaktır. 
Çünkü o tarihe kadar ağıza alın-

h~.ası bile ölüm cezasını intaç eden u . 
trıyet mefhumu 1 O - 23 Tem-

muzda Türk vatanının sınırları içi
ne ,,. . . 

.,ırmıştır. 

t Otuz sene evvel bugün impara
orluğun afakı «Yasasın Hürriyet• 
Badaları ile çınlamışt;. 
k Bugün de hürriyet ve istiklaline 
avuşan Hataylı kardeşlerimizin 

mesut bayramını kutlayan Türk va
tandaşlarının <Yaşasın Cümhuriyet 
~· istiklal. sesleri Türk yurdunun 
lf mı çınlatıyor. 

Nasıl çınlatrnasın !.. 

Bugün lzm.ir bu büyük 
i\nü kutlavacaktır 

Hatayın ana vatana ilhakı münasebeti.yle bullÜn bütün mem
lekette olduğu gibi şehrimizin de her yeri bayraklarımızla dona
tılacak ve akşam üzeri Halkevinde merasim yapılacaktrr. 

Saat 17,30 da HalkevindeJ.apılacak toplantıya bütün l:z:mirli· 

l ler davetlidir. Merasime, ban onun çalacaiiı istiklal marfiyle baş
lanaca1!, _~unu Lise tarih muallimi B. Mjt/ı."ot_ Okaancaiın Hatay 

.., 
hakkında bir nutku takip edecektir. Halkevindeki tören hopar
lörle lzmirin her taraf;ı.ndan takip edilebilecektir. 

Gece Halkevi bahçesinde bu münaaebetle eğknceler yapJa
caktır. 

Bu gce saat 20,30 da Karşıyaka Halkevinde bu münasebetle 
öğretmen Sıdkı Şükrü Pamir tarafından Hatayın milli ve tarihi I 
varlıiı hakkında bir konlerana verilecektir. 

Çıktı 
--~-tr---

150 ltalyan askeri 
zabitleri ile kılıç

tan geçirildi 
- *-

Italyanlar 
iki Arnavut köyünü 

tamamen yaktılar 
--tr-

ı.tanbul 22 (Hum•i) - Bel
graddan gelen haberlerde Arna
vutlukta ltalyanlarla Arnavutlar 
arasında müaademeler olduğu bil
dirilmektedir. Mindido köylerin
de nlô.h toplamak iatiyen bir ltal
yan kıtaaiyle Arnavutlar çarpış
mıılardır. Bu çarpışmada yüz elli 
ltalyan, zabitleri ile birlikte kı
lınçtan geçirilmiftir. l talyanlar 
derhal iayan mıntakasına bir fır. 
ka asker aevketmifler ve iki köyü 
tamamen yakmışlardır. Bu yan
gın ve müsademede ekaeri kadın 
ve çocuk olmak üzere iki yüz elli 
Arnavud ölmü1tür. Bu hô.diaeden 
aonra ltalyanlara karfı galeyan 
artmıştır. 

Yirmi sene anavatandan ayrı ka
tn bir yurd parçasındaki vatandaş- ==,.----------------------·---=----------------.,,,==,,-----~='=~--==......, 

~.;rn::ıc::a~7:i~ü:~:~~ı~mft:~:ı:~~ zı·raat Vekı·ıı· Hat~yda . B. Aıı· Çetı·nkaya 
lışmeden kalplerinde istiklal aşkını u 

\'e ateşini yaşatmışlardı 
lı! Bugünbumukaddesaşkhedefine Bugün büyük bay- o·· D . d . 

llfınış, ATATORK'ün çok yıllar 1 t b l •d k un emırsp ~'lvelhalasınıtebşirettiğiHatay, ana S an Ü a gı er en ram Ve geçit orun enız 
atana kavuşmuş bulunuyor. 

i~~~i·~ç~~: :i:!ı~aa.i:ı r:~~z te~ şehrimize uğradı re_s°!!_var lokalini törenle açtı 
lad~atayın kurtuluşu tarih inin baş- Son Fransız kıtası da 
b' ıgı gündenberi mevcut b ulunan B- Muhlis Erkmen, bilhassa Kültürparktan 

- -
Münakalat vekili öğleden ıonra Devlet 

Demiryolları fabrikasını gezdi bıt hakikatin bir kerre daha cihan h kd [ b h • 
'ınuınt efkarı önünde tekrarlanma- eyecan ve ta İT e a settı 
tna fırsat vermektedir: 

lllttk, esir yasayarnaz. Türk top-
l nın bütünlüğü ihlal edilemez. 

b .. 9J S de, Türk'ü esir almak istiyen 
a~;İin bir dünya husumeti karşısında 
b· anca vurustuk. Bu tarihi hakikati 
l!;k kerre dah~ dünyaya kabul ettir-

b; Bugün de yfrmi sene süren çetin 
)'~ ~Ücadeleden sonra ve barış yolile 
'<l'J Vatanının bütünlüğünün ihlal 
tı~ •ıniyeceğini cihan umumi efka
~ ın gözleri önüne koymanın heye-
~nı duyuyoruz. 

t~n -j.~~y zaferi bu bakımdan da bü
tııı urk vatanının büyük bir bayra

lı .. teşkil ediyor. 
B~rk ınilleti buııün çok mesutsun! 

lan lt ihtilalin yıl dönümünü, bir va-
:toı Parçasının kurtuluşunu ku tlu la- B. Muhlis Erkmen vapurdan çıkarken 

yun. Cümhuriyet hükümetinin büyük eser- saat onda Çanakkale vapuru ile şehri-
1\ün ~tın, 24 Tem muzda Lozan gü- !erinden biri olan Antalya kanalına ilk mize gelmiş ve hararetle istikbal olun
bıııa11\ büyük heyecanını kalbinde su isalesi törenine riyaset eden Ziraat muştur. Ziraat vekiline Evkaf umum 

0 ct:ın. vekilimiz B. Muhlis Erkmen dün sabah - SONU 6 iNCi SAHİFEDE -

geçit resmine iştirak
ten sonra Hatayı 

terkedecek 
- *-İstanbul, 22 (Hususi) - Hatayın 

ebedi olarak ana vatana kavuşma şen
liklerinde Hatayda hazır bulunacak bü
yük Millet Meclisi heyeti bugün Adana
dan Hataya hareket etmiştir. 

Yarın, Hatayda, ana vatana ilhak şen
likleri münasebetiyle büyük bir geçit 
resmi yapılacak, son Fransız müfrezesi 
bu merasime ve geçit resmine iştirak

ten sonra Hatayı terkedecektir. 

' 

B. Raif Karade
niz yarın şehri

mize geliyor 
Istanbul 22 (Husus!) - Inhisarlar ve

kili B. Raif Karadeniz tetkiklerde bu
lunmak üzere yarın lı.ınire hareket ede
cektir. 

Şehrimizde bulunmakta olan müna
kal5t vekili bay Ali Çetinkaya dün sa
bah saat onda Demirkonaktan çıkarak 
vilayet makamında valiyi ziyarette bu
lunmuştur. Bu sırada vilayete gelmiş 
bulunan Ziraat vekili B. Muhlis Erkmen 

Şehirden Çehrel er : 40 

~lıtt I :zan günü ki, Anavatanın 
lilna~ uş~nun siyasi müeyyidesini 
•ı~ t cslım eylemiş, kayıtsız ve şart
tıla•taın bir istiklalin veaikasın ı sana 

·~ ır 

C ınıs bulunuyor. 
lal'ih~le~~k nesiller kırk sekiz saatte 
laın;ı n uç büyük hadise•İnin k utlu
Şu &ururunu duyacaklardır. 

Londrada yapılmakta olan yarı resmi 
1 lngiliz - Alman müzakereleri 

da cıntesut dakikalarda kulağımız. 
A:r avan bir ses var: 
() ATORK... · . Çok un sesı ... 

bırı Yılhkyıl!~r evvel Hatay için , dört 
lleınisr T urk vatanı esir olamaz, 

' . ı. 
A.ııŞte olmadı B .. H f '"I 

rüşülmüş, esasen bir karar da alınma
mıştır. 

«Mançster Guardian> resmi mahfil
lerin bu şayialara ehemmiyet vermedi
ğini ve bunların 15 gündenberi Londra
da devam eden şaşırtma propagandası 
haberlerinden ibaret olduğunu yazıyor. 

yapılan beyanatı tefsir eden cPöti Pariz
yen> gazetesi diyor ki: 

cGörülüyor ki silfilılan gittikçe kuv
vetlenen Ingiltere ve Fransadaki tam 
kalkıruna azim ve iradesini zaifletmek 
teşebbüsü karşısındayız. Voltag müza
kereleri de bu bakiyenin bir unsurudur. 

de B. Ali Çetinkaya ile göriişm~, lın· 
talya kanalı ve seyahati hakkında mu
safahada bulunmuşlardır. 

Münakalat vekili bilfilıare Müstahkem 
Mevki komutanlığına giderek tüm ge

- SONU 2 İNCİ SAHİFEDE -

avat · ugun atay ıı en 
anın b· ..__ SO'!lllJ 

2 
•r Par('.asıdır. 

Londra 22 (Ö.R) - Bu sabahki In
giliz gazeteleri doktor Voltag ile yüksek 
Ingiliz memurları arasındaki görüşme
lerde Almanyanın silfilıtan tecridine mu
kabil Ingilterenin bu memlekete bir is
tikraz temin edeceği haberlerini mana
sız bir şayia mahiyetinde te18kk! ediyor
lar. «Taymis• gazetesine göre doktor 
Voltag ile Sir Horas Vilson arasındaki 
müzakerelerde yalnız cari meseleler gö-

Paris 22 (ö.R) - Londra Ingiliz - Al- Ak.si sabit oluncaya kadar bu Ingiliz - ' Verem mücadele reisi 
Alman yakınlaşması teşebbüsü ihtiyat-, Şu Izmiri Yamansız 

ve yeni eczane a.bibi Dr. B. Suad Soyer 

lf AIC İNct SAHWEDE -
ki OCAKOGLV 

man müzakerelerini ve yarı resmi Al
man mahfillerinde dün Danzig hakkında - SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE - Veremleri mekunsız 1 

Mücadeleyi Suo.dsız 
Bırakma ua •~..,,/,.llah 1 .... 



TAR1HJ ROMAN Y AZAN : Şahin AKDUMAN 

31-

ŞEHiR BERLERi 
Lozan günü 
Karşıya a Halk

evinde bir 
konferans 

Belediye 
otobüsleri 

\ 

Alman yanın verdiği karar 

ihracatçılarımız arasın
da teliş uyandırdı 

B. Ali Çetinkaya 
Dün Demirsporun deniz 

lokalini törenle açtı 

' ,. . . . . ~· ~- ., .. - ' ,...,... •' --.: ~ ·. ·"; •-:'; ..... 

Türk, esir 
Yaşıyamaz 

---~·---
rürJı topralılarımn 
IJiiıiinJüğii ildiiJ 
edilemez-

-tr.-
HAKKI OCAKOCLU 

Hususi idarelerdeki 
teminat akceleri 

• 
Dahiliye vekileti. mülhak ve husus! 

bütçeli idarelerle belediyelerin alım ~ 
uthm işlerine İştirak edenler tarafından 
verilecek olan teminatlann malsandıkla• 
nna değil bu idarelerin kendi veznelerine 
vntmlması lüzumunu alakalılara bildir· 
mişt.ir. --

Liselerde havacılık 
dersi 

Tnlebelerde havacılık fikrini ve istida• 
dını uyandırmak maksadiyle bu yıl okul• 
ların progrnmlanna vekfılet tarafıı:ıclaıı 

havacılık dersi ilave edilecektir. Bu der-
sin programı hazırlanmak üzeTedir. 

Havacılık dersleri. ilk. orta ve lisdere 
cörc tertip edilecek, hir müfredat proı:· 
ramı çerçevesi içinde yapılacnkbr. 

-*-
Kültür haberleri 



Fransız bayrağı indirildi 
Bir taraf tan Fransız marşı calınır-

. ' 
ken istiklal marşı · ile de Türk bay
rağı Hatay kışlasında yükseliyordu 
İstanbul, 22 (Telefonla) - İskende- Büyük Millet Meclisi ikinci reisi B. ram merasimine başlanacaktır .. Hamidi-

. .ı~ .. 

:········································: : c • Bazı düşünceler: • 
• • • • • • • • • • • • 

Münakalat 
Vekilimiz 

Bay Ali Çetinkayadan 
İzmirin bir ricası 

lzmir halkı günlerdenberi 
bunalıyor. Aynı sıcaklarm ls
tanbulcla da şiddetli hükmü
nü yürüttüğünü lstanbul mu
habirimiz bildirirken halkın 
plajlara koftuğanu, geceleri 
bile denize girdiğini ilave edi
yor. Ne yazık ki deniz kena
rında yaşıyan iz.mir halkı de- • 
nizin nimetinden istifade ede-
miyor. 

Vilayetimiz yetmis kü6Ur ?undan bildiriliyor : Şemsettin Günaltaym reisliğindeki he- ye mektep gemisi bu sabah, Etrüsk ge- • 
.Antakyndaki kışlada dost Fransa bay- yet bugün saat 5.30 da Adanadan İsken- misi de bu akşam 400 yolcu ile İskende

tağı bu akşam merasimle indirilmiştir.. deruna geldi. İstasyonda vali Şükrü, al- runa varmıştır. 
llirk - Fransız kıtalarının ihtiram res- bay Kanatlı, rüesa ve halle tarafından Hatnydaki otel ve gazinolarda izdi
llı.i ile ve çalınan Fransız milli marşı hararetle kar~ılandılar. Vilayetlerden hamdan yer ka1ınamıştır. Gelenlerin ço
ll'asında Fransız bayrağı direkten indi- gelen bini mütecaviz yolcu da heyete il- ğu kahvelerde sabahlamaktadır.. Heye-
lildi, m'Üteakibcn İstiklal marşı ile Türk tihak etmiş bulunmaktadır. can ve sevinç sonsuzdur. 
bayı-ağı çekildi. Heyet yarın sabah Beylan abidesine İskenderun, Antakya, Beylan, Rey-

leışla devrolunarak Türk askeri yer- çelenk koyduktan sonra Antakyada ya- haniye, Kırıkhan baştan başa donan
leşu. Fransız kıtaatından 200 kişiden pılacak büyük mer•e iştirak edecek- mıştır. Şehirler ışık içindedir. Halk şim-
lniirekkep bir müfreze kaldı. Bu müfre- tir. diden büyük ba;Tamı kutlamaktadır. 
ıe de yarın sabah Halebe hareket ede- Fransız kuvvetleri sabahleyin mera- İstanbulda da yarın şenlikler yapıla-
Cektir. simle çekildikten sonra saat onda bay- caktır. 

Londrada yapılmakta olan yarı resmi 
lngiliz - Alman müzakereleri 

- DAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -ı de karışıklık ve şüphe uyandırmağa ma-
tuf olduğunu yazıyor. Bu sırada Alman

la karşılanmalıdır. Bu sırada Ingiltere yada askeri hazırlıklar durmadan dc
'le Fransa siltıhlanma gayretine fasılasız vam ediyor ve 15 Ağustosta kemal dere
devam edeceklerdir. Bütün ihtimalleri cesini bulacağından emin olunabilir. 
SUkun ve huzur ·ile karşılıyan ve her cFignro> gazetesinde Dormesan diyor 
ihtinıale karşı koymağa amade bulu- ki: Polonya hayati menfaatlerini, istik
llan :milletler üzerinde bu şayialar hiç lfıl ve emniyetini ihlal edecek hiç bir 
bir tesir yapamıyacaktır.> şeye razı olamaz. Polonyalılar mütte-

«Journal> Berlinde dün yapuan be- hittirler. Ingiltere ve Fransamn taah
l'anatın eyi niyetli insanlann istedikleri hütlcrine sadık kaldıklarım söylemek, 
Balalın hUdim olmaktan ziyade fikirler- tekrar etmek, teyid etmek ve ayniy~e 

Ankara Halkevinde ya~ 
pılacak Hatay bayramı 
Ankara, 22 (A.A) - Hatayın ana sonra muallim Muhittin Doğan İnönü 
~n ilhakı dolayısiyle 23 temmuz pa- tarafından bugünün büyüklüğünü izah 
tar günü saat 21 de Ankara Halkevin- eden bir söylev verilecek ve Hataylı Az
de bir tören yapuacaktır. Hatay zaferi- mi Baysal hemşehrilerinin hissiyatına 
ınizin bütün yurdda uyandırdığı büyük terceman olacaktır. 
l<!vincin güzel bir tezahürünü ifade ede- Nutukları müteakip seçme milli filim
cek olan bu törenin geniş bir kitleyi çev- ler ve Hatay mevzuu üzerinde hazırlan
tesi içine alınası düşünülerek Halkevi mış olan milli bir oyun göst~rilecektir .. 
meydanında yapılması kararlaştırılmış- 24 temmuz akşamı yine Halkevi meyda
tı.r. nında saat 21. de Lozan zaferimizin yıl-

'I'örene saat 21 de bando ile İstiklfil dönümü münasebetiyle büyük bir tören 
lnaı-şı çalınarak başlanacaktır .. Bundan hazırlanmıştır. 

B. Suat Davaz hakkında Fransa 
gazetelerınin sitayişli yazıları 

Paris 22 (A.A) - Havas ajansı bildiriyor: 
B. Suad Davasın Parisden ayrılmasını bahis mevzuu eden Domıes

son diyor ki: 
Başka bir büyük e]çiJiğe tayin olunan B. Suad Davazın Parisden ay

?lacağını teessüfle haber aldık. Nezaketi, tecrübesi ve yüksek kültürü 
ı]e B. Suad Davaz pek çabuk bütün . Fransızların dostluğunu kazan
mıştı. Türk - Fransız ittifakının imzası He vazifesi tetevvüç ettiği bir 
iünde bizi terkediyor. Kendisi Türk - Fransız yaklaşmasına çok çalış
mıştır. Kendisini unutamıyacağız. 

Övr gazetesinde bayan T abouis diyor ki: 
Paris mahfillerinde B. Suad Davazın yalnız dostlari vardı. Fransiz

l'ürk yardım paktına çok çalışmış olan B. Suad Davazın memleketi
bıizi terk edeceği haberi derin bir teessür uyandırmıştır. 

ln2iltere - Polonya 
mali görüşmeleri 

tekid eylemci< icap eder. 
cPopuler> gazetesi, geçen sene Mü

nihten evvel olduğu gibi bir korkutma 

teşebbüsünün mü mevzuubahs olduğu

nu soruyor ve en büyük bir ihtiyatla ha

re1tet etmek kap ettiğini yazarak şun
ları ilave ediyor: 

<Vaziyet hakkında sarih bir fikir edin-

mek için mütemmim malCımatı ve bil
hassa Naz.ilerin hareket ve beyanatını 

beklemek lazımdır .. 

Yeııi kredi 
58 milyo_n . 

lngiliz lirası 
İstanbul, 22 (Hususi) - Deyli He

rald gazetesi, İngiltereniİı Türkiyeye 
açacağı yeni kredinin 58 milyon İngiliz 

lirasına kadar yükseleceğini yazmakta
dır. 

Sa tiye 
7usuı Ziya Önişin 
tahliye talebi 
tekrar reddedildi 
İstanbul, 22 (Hususi) - Satiye i§in-

den mevkuf bulunan Denizbank sabık 

umum müdürü B. Yusuf Ziya Öniş ye
niden tahliye talebinde bulunmuş ise de 
bu talebi reddedilmiştir. 

YUNANİSTAMDA 
Dört ağustos 
bayramına hazırlıklar 
Atina, 22 (A.A) - Atina ajansı bildi-

riyor : 
4 Ağustos bayramı hazırlıkları bütün 

Yunanistanda hararetle devam ediyor .. 
Gazeteler, 4 ağustos 1936 tarihinin 3 ün
cü yıldönümünü bütün Yunanistanın 

tesit edeceğini, zira Metaksasın idare
sinde geçen bu Uç yıl zarfında yalnız 
buğday istihsalatının yüzde 91 arttığı

nı ve buğday ihtiyacının 4 ağustostan 
evvel yüzde 43 ü temin edilmekte iken 
şimdi yüzde 60 şının temin edildiğini 
kaydetmektedir. 

bin lira sar/ederek İnciraltın
da çok güzel bir plaj vücuda 
getirdi. Halkın deniz ve eğ
lence ihtiyacına cevap ver
mek istedi. 

Maalesef bundan istifade 
edebilenler ancak hususi oto
mobili olanlar veya otomobil 
parasını ödemek kudretinde 
bulunanlardır. Plaja gitmek, 
denize girmek için dört be, 
lira otomobil masralını göze 
aldırmak her ailenin katla-

• nabileceği bir masraf değil
dir. 
Böyle bir masraf orta ve la

kir ailelerin bütçes ·nde tahri
bat yapar. Bu tahribat bunal
tıcı sıcaklar kadar aile reisini 
terletir. 

Haber aldığımıza göre dev
let de:ıizyolları halkın bu ih
tiyacına cevap vermek için 
lnciraltma vapur işletmeğe 
taraf tar imiş. Fakat muvak
kat bir iskele vücuda getir
mek icin fat alamıyormu,. 
Düne kadar bir idarenin elin
de bulanan bu işlerin bugün 
iki •e ayrdmış olması ahenkli 
çalışmaya enee~ teşkil ede
mez. Belki de böyle bir vazi
yet mevcud değildir. Halkın 
kulai?ına yanlış akseylemiş 
olabilir. 

Lakin muhakkak olan cihe- • 
ti şudur ki tahammülsüz sı
caklarda deniz halk için bir 
ihtiyaçtır. Bu ihtiyacı karşı
lamak için de lnciraltına va-

• pur işletmek bir zarurettir. 
Münakalat vekilimiz bay Ali 
Çetinkayanın bugünlerde bu
rada bulunuşunu iz.mir halkı 
lehine bir tali eseri olara!! 
kabul ediyoruz. Halk ihtiyaç
ları için ameli ve cezri karar
lar almakla Türkiye umumi 
elkarının sarsılmaz ıevgisini 
kazanmağa muvalla~ olan 
sayın Münakalat vekilimiz. 
den bu mevzua alakalarını ri
ca ediyoruz. D:?rıiliyor ki 
onun alakaları be m:ihim ih
tiyacın karşılanması ve lzmir 
halkının ucuz, emin ve rahat 
vcuıtalarla deniz nimetinden 
istifadesine kiıli gelecektir. 
lnciraltına vapur seferleri 

bunalan iz.mir için bir neleı 
borusu vazilesini görecektir. 

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

D. H. Y. 
-----tr----

1 n gi l tereye 5 bıi yük 
yolcu tay ya resi 

ısmarladı -·-Is tan bul 22 (Hususi) - Hava yolları 
idaresi Ingiltereye son sistem beş yolcu 
tayyaresi sipariş etmiştir. Bu tayyareler 
Ankara, Istanbul, Izmir hattına tahsis 
edilecektir 

hi;ond_ra 22 .<~.R) - •Deyli Telgrab ın bahri muharriri, ihtiyat filosunun 
ta keşıf gemısınden çok takdirle bahsediyor. Denizaltı ve hava hücumlarını 

rda memur olan bu gemi hem deniz sathına, hem havaya ateş edebilen hu
~ust tipte bir topla, geminin bordalarından ve arkasından atılarak deniz al-

ALMAN • SOVYET 
Ticaret müzakereleri 
Faris, 22 (Ö.R) - •Tas· ajansı Al- Servetini Pastör 

manya ve Sovyet Rusya arasında bir ti- müessesesine terketti 
caret mukavelesi akdine ait görüşmele- İstanbul, 22 (Telefonla) - Pariste 
rin son zamanlarda l-eniden başladığını gözlerini tedavi ettirmekte olan B. Ce
yazmaktadır. lfıl Muhtar bütün servetini Pastör mü

ında patbyacak hücrelerle ve dalnia halindeki tahtelbahirleri kesif imkanını 
Ve.ren gizli cihazlarla mül'ehhezdir. ~ 
. 1:-ondra 22 (ö.R) - •Deyli Telgraf End Momingposb gazetesi muhabiri 
ihtiyat filosunu ziyaret etmiştir. Diyor ki: ihtiyat filosunda 3 senedcnberi 
k1Uazzanı terakküer kaydedilmiştir. önce bu filo biraz ihmal edilmişti. Fa
. a~ .. son zamanlardaki fevkaHlde masarifle, harp halinde, derhal harekata 
~~rak edebilecek vaziyete girmiştir. Biricik mesele bunların zabitlerini ve 
~ur~ttebatını teminden ibarettir. Fakat Ağustos iptidalarında bütün ihti-
~t fılosunun iştiraldyle yapılacak biiyük manevralar bu meseleyi de hallet
~ş olacaktır. Ihtiyat filosu 130 gemiden mürekkeptir. Bunların arasında 
ha}ı~nffı harp gemisi, bir tayyare gemisi, 16 kruvazör, 54 destroyer, 18 tahtel

ır vardır. 

Meksikadaki Ameri~an petrol 
kurnpanyalarının istim aki meselesi 
istiV~r.in?ton 22 (Ö.R) - Meksikndnki Amerikan petrol kumpanyalarının 
kor~ ~kı ?olayısiyle yapılan müzakereler çıkmaza girdiğinden ve inkitaından 
girrn~ ~ugundan Amerikanın Meksika ile miinascbetleri nazik bir safhaya 
fak·(~r .. A;'llerika kumpanyalarının avukatı müzakerelerin devam ettiğini, 
nez~ .m.ıtsız olduğunu söylemiştir. Eğer ink.ita tahakkuk ederse, hariciye 
koy tının hariçten gümüş mübayaasını meneden kararı meriyet mevkiine 
Mu ın~sı mümkündür. Bu tedbir Meksikayı tazyik için ittihaz edilecektir. 
sıkıu_ıh~re mevzuu olnn meseleler hakkında Amerika ve Meksika tarafından 

1 Ynt muhafaza olunmaktadır. 
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Deniz 
Gazino ve 

Lokantası 

Konak vapur iske .. 
lesi üstünde 

~ İzmir körfezine hakim inbata laır
N şı temiz hava içinde öğle ve akşam 

yemekleri .. 

Tabltod 
ENVAİ, ICKİ VE MEZELER 

SS Ot':ifICj 

essesesine terketmiştir. 

Bugün 2 ŞAHESER 
2.00 - 5.15 - 8.30 seanslanndn 

. AYSEL 
1'ÜRKÇE şarkılı, gazelli, Zey· 

bek havalı yeni kopya 
3.30 - 6.45 - 10 seanslannda 

KARYOKA 
Dans ve çılgınlık filmi 

Çingcr Rogcrs - Frcd Aster 
:FİATLER : 20, 25, 30 .. Tale'h1: 

salon 10 KURUŞTUR 

lngilizihtiyat filosu 130 
parçadan mürekkep 

Londra 22 (A.A) - B. Koc, öğle vakti Leithros ile görüşmek üze
re hazine nezaretine gitmiştir. Polonyanın tedavül mevkiindeki para
larının tezyidi ihtimaline karşı altın olarak garanti vücuda getirilme
sine müteaJlik olup halen halledilmemiş o1an yegane meselenin bu mü
zakereler esnasında halledileceği tahmin edilmektedir. 

Londra 22 (ö.R) - Leh mali delege]eri lngiliz maliye erkanile gö
rüşmek üzere hazine nezaretine gitmişlerdir. Lehistanm tedc::.-.... ül mev
ki indeki paralarını arttırmak ihtima1i kar ısında bir altın garanti vü
cuda getirmek talebinden ibaret olan biricik meselenin halledileceği 
tahmin olunmaktadır. 

Londrada harp hali tec
r·übesi yapılacak 

Londra 22 ( ö.R) - Pazartesi gecesi Londranın harp halinde nor
mal bahri faaliyetine devam tecrübesi yapılacaktır. Bütün ışıklar sön
dürülecek ve havadan görülmiyen hususi bir ışıkla yükleme ve bo~lt
ma işlerine devam olunacaktır. Tecrübenin muvaffakıyetini takip için 
tayyareler havada uçacaklardır. Tecrübe sabah saat 6 buçuğa kadar 
devam edecektir. 

B. Artür Henderson, Moskova mıizake-
lerinin yakında hallinden ümitvar 

Londra 22 (A.A) - B. Arthur Henderson 'X'ordsley Staffordshire 
de söylemiş olduğu bir nutukta şöyle demiştir: 

lngiltere ile Amerika Avrupa sulhu sisteminin temel taşlarıdırlar. 
İngilizlerle Sovyetlerin teşriki mesaisi lüzumundan bahseden hatip, 

Moskova müzakerelerinin yakında halledileceği ümidini izhar etmiş
tir. 

Danzig'in mali vaziyetini Londra 
yakından takip etmektedir 

Londra 22 ( ö.R) - Danzig mali vaziyeti yakından takip edilmek
tedir. Senatonun sarfiyatı sebebile Danzigin altın ihtiyatı azalmıştu. 
Bu halin devamı serbest şehirin mali vaziyetini zayifleterek harici bir 
yardıma lüzum gösterebiJir. Böyle bir ihtimalin intaç edebileceği va
ziyet Londrada yakından tetkik ediliyor. 

King Hail kendini 
nasıl müdafaa ediyor? 

Londra 22 (A.A) - King HaJJ, bu sabah neşredilen bir tavzihte 
şöyle demektedir: 

Bana hariciye nezareti veyahut diğer bir nezaret tarafından para 
verilmekte olduğuna dair olan haberleri kat'i surette tekzip edebili
rım. 

King Hal~ ilave ediyor: 
Angriffin şu cümlesini ileri sürebilirim: 
King Hallin Almanyaya bu kadar mektup göndermek zahmetini 

ihtiyar etmesine hac~.: yoktur Çünkü mektupları Alman gazeteleri 
tarafından iktibas edilm.!ktedir. Angriff, benim mektuplarımın tahrif 
edilmi~ olan bazı kısımlarının dercedilmekte olduğunu söylemiyor. 

ltalyan donanması 
Akdenizde manevraya başladı 

Londra 22 ( ö.R) - Romada neşredilen bir tebliğe göre ltalyan 
donanması Akdenizde manevralar yapacaktır. Yarın haşlıyarak 30 
temmuza kadar sürecek olan bu manevralara bir Alman heyeti de iş
tirak edecektir. 

V arşovadan dönen lngi-
liz generalının beyanatı 

Londra 22 (ö.R) - Varşovadan dün akşam Londraya dönen ge
neral Edmond Ayronsayd Leh ordusunun gazetesi olan Polska lbrod
naya beyanatında demiştir ki: 

c Lehistana giderken beslediğim ümidlerde aldanmadım. Talim ve 
terbiyesi ve teşkilatı mükemmel olan Leh ordusunu ve kumandanları
nı tebrik ederim.> 

General Ayronsaydf Lehlerin vatanperverliğini takdir etmiş ve zi
yaretinin lngiliz - Polonya dostluğunu kuvvetlendirmiş olacağı ümi
dini izhar eylemiştir. 

T aymis gazetesinin istihbaratına göre lngiliz - Polonya erkanı har
biye müzakereleri mükemmel netice vermiş ve her iki tarafın yeni bir 
taarruz hareketine mukavemet azmini belirtmiştir. 

F ransadaki yabancılar 
da askere alınacak 

Paris 22 ( ö.R) - Reisicümhur Fransadnki ecnebi nüfusunun tah· 
ririne ve bunların asker olarak istihdamına müteallik bir kararnameyı 
imza etmiştir. tltica hakkından müstefid olan ecnebi siyasi mülteciler 
askeri hizmete mecbur tutulacaklardır. Bu mükellefiyet siyasi mülte
cilerden olmıyan ecnebilere şamil değildir. Fakat bunlar, hükümet t 

rafından, dilediği zaman, hudut haricine atılmnk tehli!cesine maruz
durlar. Şu takdirde iltica hakkını hiç bir suretle ileri süremezler. 

Bu kararname Fransa ve Cezayirde derhal tatbik edilecektir. Ya
kında başka bir kararname çıkarılacak ve diğer müstemlekelerde me
riyet mevkiine girecektir. 

Mısır Başvekil. 
mutpaş • a ı 

Kahire 22 (Ö.R) - Mısır başvekili Mehmet Mahmut paşa ihtiyarlı
ğı ve sıhhi vaziyeti sebebile istifa etmiştir. Başvekalete Kralın saray 
nazın Ali Mahir paşanın veya sıhhiye na7.m Mahmut Kamil beyin ge
çirilmesi muhtemeldir. 
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Fransadaki casusluk işi 1 Çöpçatanlık edenf' sabı
kalı Emine yakalandı 

rakya 
---·-tr-...... -

içlerinde bazı gazeteciler de bulunan 
casusları kim idare ediyormuş? 

Fuar için 
hazırlanıyor 

Yalovada :ınisatır olduğu B. Mustafa direceğlm. Kabahatim bu ise Allah beni ---{r-
adında bir zatın evinde türlü entrikalar affeder, demiştir. Edirne (Hususi) - MeınleketiınİZ 

Etraflarında tahkikat yapılan 150 den fazla adam var 

çevirerek evin genç delikanlısı B. Hik- Emine, halen Izmirde değildir. Emine- için her bakımdan bir hareket kaynaıı 
ınete Izmirde bir niı~ı kız b\llan, 101,\• ı yi I~de bir ç<ık \anıyanlar vvdır. 018n luııiıo fuaril• Tralçyamız da yaJ<ln" 
ra 500 llralılr ıılnet e§yaolyle ıın lld ya- Bı.ı kuınaz lı:ıdın tlınOJyıı kıdu bir çok dan alA)<adar bulunmaktadır. 
tındaki Fikreti alarak: Izmire firar eden ailelerin kızlarına koca, delikanlılarına İzmir fuarının güzel ve şirin 1zmiri· 
ıabıkalı Emine hakkında emniyet mü- nişanlı bulacatını söyliyerek kendiler!- mise bir çok noktalardtn temin ettiil 
dUrlutüııce tahkikat y•pılmakta idi. ni kancJımu; ve epeyce pa:a sızdırııııt- büyük menfaatlerle birlikte buııdaıl 

Son günlerde, Franııada büyük bir ca- konteıi Pariste uzun zaman kalmış, ve 
çınlak okandalı olduğu ve bütün Fran- derhal muhtelif tabakalardan aılcı dost
.. ellı:ln umumiyesinin milli bayTamın luklar peyda etmi}tir. 

Bunun üzerine ıefir özür diliyerek &•· 
ri dönmUıtür. 

Oeyli EkopeH, Abetzin yalnız Rihen· 
tropun ajanı olmakla da kalmadığı onun 
cRı"bbentropun BUroau• iami verilen gizli 
ve husuıt bir organizasyonun bqında Ç&• 

lııtıiı bildirilmektedir. 

Izınir zabıtası, Emine adındaki bu ka- tır, bütün memleket gibi Türk cümhuriye-
dını Izınirde yakalaınağa muvaffak ııl- tinin garp sınırlarınuı bekçisi ve Ttak-

uafeoıinde bu İf yüzünden heyecana düı- Alman casua teşkillbrun Fransadalci m~. kaçırılan Fikreti de bularak Yalo- B U R S .A. D A yalılv da rnllltefit olınuta<tır. 
tiJiO onalGmdur. büyük iılerinin hemen hepsinde bu lcon- vadakl ailesine iade etmiştir. Sabıkalı Bisikletli genç kızlar Her yıl İzmir fuarına iştirak: için mü-

llcl gün eYYel telgraflar bu husuata bazı lesin ııeniş milcyaata rol çevirdiği muhalc- Eınine sulh mahkemesine verilml~ de - --{r- temadt artan ve genişliyen bir ıa~ 
.. .ılimat yerdiler. kaktır. 

Bu bllronun vazifeol. ecnebf memle
ketlerde nazi propagandaoı yapmalı: ve 
nazi rejimi hakkında ıempati kazanmak
ınıt. ve bu büro Almanyada (Verbin
dungstoler) iımini takınmaktadır. 

isticvabından sonra serbest bırakllmıt- BURSA - Şehrimizde son zamıınlar- ve himmet bunun en canh bir delili ve 
Son poota ile gelen Frıumz gauteleri Son günlerde vaziyet lcanjır karqmaz, tır. da bisikleti! genç kızlaruı sayın çotal- tahididir, 

loe. itin mahiyeti halclcmda çok meralclı lconteıı hemen Framadan kaçmanın yo- Eınlnenln Izmlrde yakalanışı gayet IIU§tır.. Sokaklarunı.%da bisikletle dola- Fuara kar§! Trakyada gösterilen al!
entresan olmuştur. Emine, B. Ali adın. §8ll spor kıyafetli genç kızlann bu ha- ka yalnız re.smt bir mahiyet ve sanat ta
da b~ zatın evinde yakalanınca safiya- reketl spor sevenleri çok sevindirmek- ııyan bir ıey değildir, Trakya mahsulle
ne bır surette: t.edlr. Hiç bir kulübe mensup olmamak- rinin ve Trak:yawn şöhret bulmll§ her 

oafb;.ıar yazmaktadırlar. !unu bulmuştur. 
Ancak ukert tetlcillt tarafından idare Gerek ulcerl makamlar, gerekse em-

edlen tahlcilcat ouaaında isimler çok gizli niyet teşkililb bu e.rarengiz Alman kon
ı..bdduğu için, bir çolc noktalar ıimdilil< teııi halclunda şimdilik baıka malümat Mösyö Ribbentrop hariciye velcaletin

delti bin bir işi araıında vakit bulup bu 
büro ile de bizzat uğTafillakta ve onu 
kendi eliyle idarede devam etmektedir. 

- Ben ııan:uslu bir kadınım, cemiyete la beraber hazan aralarında toplanarak var!ıAının, fuara pden ve ~tırak eden 
hayırlı. olmaga çalışıyorum. :ı.tan~ulda beş on kızın birden bisikletli olarak şe- milyona yakın ziyaretçi ve müşterisine 
beiendiğlm bir genci me•ud edebılmek h!r sokaklarından geçişleri görUlecek bir tanıtmak ve bildirmek müstahsiller, şa-

""'alı ııeçilmelctedir. vermekten imtina etmektedirler. 
Aolı:ed malcaınlar tarafından hidise- 160 Suçlu 

lçln Izınirdekl bir ailenin kJZ!yle evlen- manzara t"•kil ediyor yicil •-"' · • •-- ınlm6• ve lıııln ak auçlulan olarak tevkif edilenler, HllkUmetin bugüne kadar ıuçlu mev- ..,. · ba er ve <Unuıer ıçın .... ç -
Obin n Puaric isimli ilci ııazetecidiT. lciinde gördüğü insanlann yelı:Onu 150 
Bımlardan birinciıi Franaanın en meşhur den fazladır. Fakat bu rakamın daha 
ıılyaal gazeteoi (Tan) ın iatihbarat ıefi, kabarmaaından lcorlculmalctadır. işin kö
~ri de Fran.sadaki sai cenah gazetele .. tü tarafı, hBıdiseye i~mi karışanlar aT"a

rinden (Fiııaro) nun memurlanndandır. amda, bir çok tanınmış yükaek mevki sa-

------------------------------------------ kaybedilmez bir fırsat haline getiril· 

Na Zla 1 er ~.· .. ·y:·A .. i·A·ıv; .. :y:;~~;~~ .. ç ... 8;~ .. ii ... =.i ın~e~i ~~~~ ;=de.:ı:aı,~::~ 
• • iştirak: hevesi ve hatta yarışı doğuracalt 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 ••••••••••••1111••••••••••••••: ve uyandıracak olan İzmir fuarından 

Hayale kapılmasınlar! ::::::=.~.ı:::.~: Bu iki adam auçlannı tevil yollu itiraf bibi ,ahsiyetlerin bulunmuıdır. 
elıınitferdir. Almanyadan bir milyon Rı1ıeııtropım BUroon 
ıınad: aldıklarını inltlr ebnemekle bera
b<w, bunu l'az:ete itleri için almıı olduk
lannt n memleketin aleyhinde bir İfe 

tetebbüs etmeği katiyen düşünmedikle
dnl oöylemelttedirler. 

Hatıl bu parayı memlekete faydalı it· 
lerde lcullarımalı: neticeoinde olduklannı 
~a na.e etmektedirler. 

Piler taraftan. Figaro gazeteııi Yazi
yet haklcında biT tavzih neşretmiştir. 

Sunda hnllaaten ,unlar yazılıyor: 
cFranaada ecnebi bir devlet heaabına 

çaflf1Ilalc suçuyla ulceri makamlar tara
fuıdan tevkif edilmif olan bir memuru

muz. tamamen idart ticart il&n i§lerile 

menuld!I. Kendioinin ,.. " i§lerile ve ai
raal itlerle hiç bir alilcaın yoktu. Gaze
temiz. bu adamlann chuauai• işlerile all-

lngilterenin en bilyük gazetelerinden 

Deyli Eksprea bu meaele hakkında yaz· 
dığı bir makalede, çok 9ayanı dilclcat ma-

lilmat vermektedir. 

Bu Temmuz aylannda Avrupanın de- luğiyle Fransız cümhuriyetini yıkmıyaııartlar bir lcerre teaia edildim!, bUtlln be- Edirnede 
rin dÜ§Ünceye dalmış olmaoı bize oıkıntı-/ muvaffak olamıyacağı kanaatidir; ve 

1 
ıeriyct için kifi derecede saha ve meb- ----{r·---

d lı manzarayı en lcaranlılc noktalan ve en eninde sonunda ferdi hürriyet dlvaoiy[e zul mah•.,ller bulunduğu ııörillecelttir. T ) b ) lngiliz gazetesi bilhaaaa Abetz ismin e t 
bir adamdan bahsetmektedir. Bu ad om aydınlık lcısımlariyle tetlcilc etmek hrwa· !enternasyonal hU.nüniyet dlivuının bü- MağlGbiyetten kendilerini topladılctan 3 e e }'UY a rl 

b bnı veriyor. tün Avrupada ve hatta bütün dünyada sonra yolu göıtermiı olıaydı Almanya d l Pariate ta Yanı hayret işler ırörmü, ir t f t · ' • 
Almandır. 15 ırün evvel de F ranaa hu- lnııiliz ve Franınz demokruilerloi cai· daha ııeniı, daha yükoek ve çok daha oai· için bu ne büyüle bir ıeref teıkil edecek- C IS e ) ) Y 0 f 

nir harbit adı verilen ıeyle ve icaba kü- laın temeller üzerinde emniyette duraca- ti 1 B. Hitlerin bu ıükOn fınatından isti- ---*-dudunu aşarak Almanyaya dönmeğe mu-
vaffak olmuıtur. fürlerle bitap düıümıelc huousundalci na- ğına olan güvenidir. fade ederek bu basit fakat mühim haki- Edirne (Hususi) _ Türk maarif ce-

Abetzin, liialettayin bir Alman !etki- zi te..,bbüsü iflioa mahlcümdur. Britanya Harp olacak mı~ Bu tamamiyl~ B. katler Uzerinde düıüneceğini umalım. miyeti relsl Urfa mebusu bay Refet 01-
lab ajanı deiHI, bizzat Von Ribben!Toı>un 
adamı olduğu anlaıılmaktadır. Hatt& 

onun arzusu üzerine. son hB.diseler hak.

kında bazı izahat almalı: için, Almanya-
run Paria elçisi Ve1zekin Fransa hariciye 

nazınnı ziyaret ettiği de anlaşılmakta· 

İmparatorluğu ve Fransız müttefiklerini Hitlere ve etrafındaki nazi partisi lider· Bugün henüz vakit vardır. Fakat yeni gen bir heyetle Edirneye gelerek talebe 
aon aeneler zarfında o kadar ümit ve in- Teriyle parti politikacılarına bağlıdır. O bir hareket. daha :riyade tehditk&r bir yurdlarıru umum! müfettiş General KA
kisar tenavübüne maruz kalmıılardır ki emir vermezae hiç bir top patlamıyacak karar bizim neslimize bu imkilnlan kapı- zım Dirikle birlikte tetkik e~ler ve 
kararlan bu neviden manevralarla bozu- ve kan dökülmiyecektir. Her hangi bir yaralı: onları duman ve aleve kalbede- büyük himmetle idare olunan yurdlarıD 
lamaz. Vakitlerini giri;ımiş olduktan te- anda, yüzünü aydınlıktan yana çevirmi- cektir. O zaman artık gerçekten it i;ıten cemiyet kadro ve bütçesine alınmakta .. 
dafül hazırlık vazifesinden bir dakika ye karar verir, komıularına eziyet ve İş· gecmiş olacaktır. ki isabeti takdir eylemişlerdir.. Bwıun 
için ayınrlarsa, bunu, vazifelerini başka kence ~tmelcten vaz geçer, ıenbolü ve Alman oTdularının 19 l 4 de Paris için yeni ders yılından önce talimat ve-

dır. 
hdar olmadığı İçin, isnat edilen suçla türlü telakki etmiye aevlı:edecek her ifadesi haline geldiği z"lim müsamaha· önünde muvaffakıyetsizliiie uğramasın- rilecektlr. Trakya gençliğine büyült bir 

ı"--d 1 [ h b F alcııt Fransa hariciye nazın Bone, Al- d ki il b 1 k hi t 1 cak:tır a Ha ar o up o madıklanndan İç it hangi bir ıeyi göreceklerini um u arı aızlıktan vaz geçerse, Alman mi etine, dan sonra, Kayser hükümetinin ir eşi zme o a . 
~---n m~phe etmeını'şb'r. lla·n memuru- man sefirine hiç bir cevap vermemi• ona d "'il d' H . t la h 'll . .. l'I . . il . 1 b' d ) 1 d'" b' f d 1 1 General K'-·- Dır' ikin' İzınirde açtı-~·- •• • için yapıyor eg> er ır. arıç e ne o - er mı etın ucret ı en ve ışç eny e ır· ev et er ve ıger ı tara ev et er vesa- .u.wı 

bluzun tamamen tahal bir hınla giriştiği bu i}lerle askeri makamların uğra~tığını ca~nı ve en kötü ihtimalin hangi anda likte, pulak bir istikbal vermek İçin heT• tetiyle ıulh müzakerelerine girişmek Üze- ğı kız ve erkek talebe yurdları dahi 
bu İft:en dolayı gazetemize. maddt ve ma· 

nevi hiç bir meauliyet terettüp edemiye
ı:eği tabiidir.• 

Lö Tan gazetesine aıe1ince, o da buna 

yakın bir ııeyler yazmıtbr. 

Bir Alman konteai. 
Tahkikat derinleıtirildikçe, maznunla

nn adedi çoğalmakta ve tahlcilcat aahaaı 
trenişlemektedir. 

Şimdi eararengiz bir Alman kontesi
ein bütün bu i•lerde büyük bir rol oyna• 
dığ, anlaşılmaktadır. 

Aakeri teşkilihn ikazı üzerine emni

ret müd!lrlüğü tarafından hakkında geniı 
bir tahkikat açılan Alman kontesinin, 
tevkif edilen ilci gazeteci ile çok aılcı mü
nasebeti olmadığı meydana çılcmışbr. 

Berllnden F ranaaya gelen bu Alman 

······························-~········· 5 YARDIM, EN Rtf"f('VK 
: ViCDAN ZEVKiDiR .. 

YURD YAVRULARI 

Okuduğunuz mektep kitaplannı 

Çocuk Esirgeme kurumuna verine-
• niz yeni yılda kitap alamıyacak ar-
5 Jcadaşlannıza yardım etmiş ve kil- : 
5 çülçlükte bu zevki tatnıış olursunuz. S 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ve kendisinin bu mevzu üzerinde konu- b '-~ " k' yıll d · · ._._ tahakkuk edeceğini kimse bilmez Bi.,.im hald ... biT kaç ay veya bir kaç sene ki.fi re yarı resmi tekliflerde bulunmuş oldu- unaan. onoe 1 ar a yıne cemıyeuu 
şamıyacağını açıkça söylemi}tir. bütün bildiğimiz, hadiseler icap ettirdiği gel•c•ktir. ~nu hatırlanın. Fakat isti!Aya ve teca- kadro ve bütçesine alınmakla büyük lş-

zaman yapacağımız ııeydir. Kılınçla kendine bir <hayat saha"• vüze uğramış olan devletler amk sul- !er gören Maarif cemiyetimiz Eıedeld ··BlrMEDİ·· 
Sulh zamanı Britanya adalannda hu açm1ya çal"'1nak beyhuded;r. F ethedil- hun adını bile i5itmek istemivorlardı. hareketin! genişletmiştir. 

Askerlik kamplarından derece tam bir vahdet hiç bir zaman gö· mi, biT araziye malikiyet halk kütleleri~i Yalnız zaferi düşilnmüyorlardı. Evet za· 

döndüler- rülmemiştir. Bütün İçtimai aınıflara. bü· sekisinden ziv•de fakirle,tjrecektir. Hol- feri ve intikamı! Fakat bu harbi - Allah 
Ankara, 22 (A.A) - Ankaradaki lise tün dinlere menaup erkekler ve kadınlar buki, <bütün memleketlerdeki bütün in- korusun - patlak verirse, dehşet aac;an 

ve orta mektep talebeleri bugün bu ı;e- nazizme kaqı bir harbe refakat edecek sanların• işbirliği yapmaları ve fen yir- hava silahları yüzünden, kıyas edilmi
neki askeri kamp müddetlerini bitirmiş- olan yuvalannın gündelilc hayabnın kök- minci asrın adamhnna hudutouz bir cha- yecek derecede daha vahşi ve durdurma
lerdir. Bu münasebetle talebe asker kı- ten deği,meaine manen ve maddeten ha· vat ••h>sı> açar. Bugün, Nevyorkta, otuz aı daha müşkül olacakbr. 
yafetleriyle ve önlerinde muzika oldu- zırlanmışlardır. btlı binalarda, eskiden aynı •aha üzerin- Nazi partisiyle onun haşin şefleri. me
ğu halde ayn ayn Ulus meydanına ge- Biltün büyük 8ritanya Üzerinde Ame· de yaşıyanlardan çok daha iyi tartlar aela Polonya, Birle•ik devletleri, Ulcran
lerek merasimle Abideye çelenkler koy- rikalı ziyaretçilerin ve diğer ecnebi tu· içind~ yaşıyan daha kalabalılc insanlar• ya, Macaristan ve Romanyanın istila edi-
m~lardır. ristlerin hayranlığını celbeden bir aü- dır. Geçen harbin ıonunda ıstız bir kum· lebileceği ve bunun neticesi olarak mü-
Erzurum • Trabzon lı:On hüküm aünnektedir. istikbalden en· sallılctan ibaret olan Tel - A viv' de bu- tearrızların büyük devletlere o zaman 
yola açıldı... diıe eden yegane fertler, harp zamanı gün yüksele medeniyet aeviyeoinde yaıı- aulh teklif edebilecekleri ham hayaline 
Erzurum, 22 (A.A) - Son yağan yağ- için henüz hazırlanmamış olanlarla, lcen· yan 80,000 yahudi vardır. Maddl saha- lcapılmannlar. 

murlardan doğan sellerin tahrip eyledi- dini idare edenlerin henüz müphem olan da İn•anlann birlikte, sulh içinde ve hür Napolyon kılınç elinde olarak, bütün 
ği Kopdağı yollarından üç kilometrelik bir buhranda karar vermekte tereddüt olarak c;alıştıklan takdirde baıaramıya- Avrupa merkezlerinde muzaffer bir ıulh 
kısım tamir edilerek nakil vasıtalarına etmesinden korkan halle kütlesidir. caklan hiç bir ıey yoktur. aradı. Sertinde. Viyanada, Madridde, 
açıhnıt ve bu suretle Erzurum - Trab- Bu muzlim ve aoğulclcanlı durum iki Kuvvet aayesinde bir halkı diğerine Romada ve nihayet Moskovada bunu 
zon nakliyatı temin edilmiştir. derin hine iatinat eder. Birincisi, Britan· hakim kılmalı:, ve mağlilplan imha et- arad" Bütün bulduğu Saint - Helene ol-
Bir İngiliz generali ya halkının emniyet ve aaadeti için mut· mek, yahut da köleliğe mahküm etmek du. Halbuki bu mllcade esnaaında ln~il-
Letonyaya gitti lak aurette zaruri olmadılcça kraliyet hü- vah,ı metodu tesirsiz ve köhne bir me- terenin tele bafına kaldığı ve bütün dün-
Riga, 22 (Ö.R) - Büyük harp esna- lcümeti tarafından harp etmiye davet toddur. ilim adamlanna fıraat veriniz! yayı lcarımnda bulduğu oldu. Buı-ün 

sında Baltık memleketlerinde İngiliz edilmiyeceğine olan kanaatidir. lkinciai, itimat, teşebbüa ve hüanüniyeı ıartlannı mevcut olan tartlar bambaşkadır. Bu
askeri heyetine riyaset etmi§ olan gene- ın!lcadele ne kadar çelin oluna o Taun ve teaia ediniz 1 Bu ıartla. olmadılcça, ıer- gün bir harp [ngiliz imparatorluğunu dün
ral Alfred Estonyadan Rigaya gelmiştir. ne kadar uzun zaman devam ederoe et- ı vet ve refah onlan yakalaıruya çallf"n- yanın dörtte üçüyle müttefik veya şerik 
Bir kaç hafta da Letonyada kalacaktır. ain. nazilerin kuvveti lngiliz imparntor- lo.nn ellerinden daim" lcacacaktır. Bu bulacakbr. Pana - Soir 

tki büyük Hollanda 
bankası birleşti 

-~-
Lah!, 22 (Ö.R) - Hollandanın en bl1-

yUk bankalarından ilcisi olan • Aımter
damişebank • ve •Roterdamişebank• bir
leşerek 70 milyon florin sermayeli ve 
40 milyon florin ihtiyat oermayeli tek 
banka olacaklardır. Hollandada şimdiye 
kadar vaki banka birleşınelerinln en 
mühlmmi budur. 

uThetisn tahtelbahlrini 
yüzdürmek için ilk 
tecrübeler yapılclı -·-Londra, 22 (Ö.R) - •Thetis• tahtel-

EH-RAZAD aatın alınmaL delllillar: 
Sultan hemen hazine memurunu ça· - Efendim dikensiz gül olmaz veya-

ğırınıf: but: 

- -- - -
geceler gibi zifiri siyah, alnı ite eiyab ge-
celerin, gümüş mehtaplan gibi parlak-

bahirlnin yüzdUrülmesi için bugün ilk 
tecrUbeler yapılmıştır. Tahtelbahir de
nizin dibinden kısmen kaldırıl.mı§ ise de 
ııalıile doğru çekilmekte iken palamar
lar koptuğundan yine denizin dibine ln
mİllir· Amirallılı; dün alqam tecrübe 
mahalli yakınlarında bulunan vapurlara 
hza yerinden uzalı: durmalan için teb
ligat yapmıştır. 

İdari teşkllAtın 
bugünkü vaziyetleri 

-z;..-Büyük HALK Hikayeleri 
- Şimdi hazineme gİT, on bin kese - Az çirkinlik çok defa ııüzelliği daha 

diye emretmiı. Gibi laflarla mallannı vezir Elfazıla 
albn al. O lceaeleri vezirim Elfazıla ver 11 ziyade meydana çıkarır. 

- 6 J - Hazine memuru sultanın emrini hemen kabul ettirmeğe çah§ınarm19. Llkin vezir 
gönlü ona kÜ3meğe razı olmadı. Onun Birinin !.!mi Elmuin idi ve Sav! adlı bir yerine getirivermİf. Hakan oğlu vezir El- ı Elfazd böyle boı laflara kulak verecek 
yüzüne bakarak, çektiği bütün zahmetle- adamın oğlu idi. öbürsü ise Hakan adlı fazıla bin lceae albnı adamlarına taptarak I takımdan değilmiı. Vezir tam padişahın 
ri unuttu. Fakat hanım da birden bire bir adamın oğlu Vezirülfazıl diye tanı- ııarayına götürmüş. Padİf&hın eaİT paza- aradıi:ı gibi bir kız bulmağa karar vermiş. 
gözünün önünden kayboldu. Derken köle !ırdı. Vezirülfazıl o memleketin en doğ- nna gider, ve aatılan ne lcadar esir kızlan Bir gün ve:Dr Elfazıl padişahın sarayına 
kızı yine koşa kota dülcki.na uğradı: ru adamı idi. Alim ve ak~ insanlar vana hepoini gözden geçirmiJ. Bundan ; gi'."'ek üzere kendi konağından çıkarken 

_ Efendi bugün ııza1c bir yere gide- onun yaptıklarına hak verır, ahali ise başka eair pazarının bütiln dellallarına esır pazannın dellil başısı gelmiş: 
cek. bir kaç gün için eve dönmiyecelc. onu candan severdi. tenbih etmiş ellerine ne kadar kız geçene - Bunca zamandır arayıp bulamadı-

V elhasıl onun öıııriinün uzamasına bir defa lcendiaine göatermeden bqlca- ğın cariyeyi nihayet buldum. Emredin 1 

Allaha dua etmiyen lcimae yoktu. U- sına oatmamalannı tenbih etmit. Cariyeyi pazarda mı görmek ister •İniz, 
Hanımım seni bu gece eve davet ediyor, 

dedi. 
Halbu ki köle kız yalan söylüyordu. kin aavi oğlu vezir Elmuini ıeven bir Günler haftalar geçm.İı. bu zaman yoksa buraya mı getireyim? demİf. 

adam bile bulunamazdı. Bu vezir her- zarfında gördüğü yilz binlerce dilberin Vezir cariyenin kendi konağına getiril
kcsten nefret ettiği gibi, herke• de ondan arasında vezirin ho'1Jna giden, veyahut mt>~İni emretmiş. Emri hemen yerine ge

nefret ederdi. sultana verilmeğe llyik olan bir kız bile tirilmiı. Vezir kızı görmüş, kız zarif en
Bir gün paditah Mehmedülzini tahtına çıkmamıı. Vakıa vezirin gördüğü bu bin- damlı, küçük ve kabank memeli, kara 

oturtarak veziri hakan oğlu Elfazılı ça· lerce kızın her birisi halcilcaten dünyalar gözlü, uzun kirpikli, İpek gibi parlak 
ğırmıt: gÜzeli ıayılacak kadar güzel İmİf. Fakat yanaklı, İnce belli, dolgun ve geniı kal

- Ben bir güzel cariye isterim, ama ahlilclan, terbiyeleri, edepleri tetkilt edi- çalı bir şaheser, Allahın bir şaheseri imi9. 
öyle hir cariye iaterim ki, demiş, bütün lince muhakkak bir veya bir kaç kusur- Dudaklarının nemi şuruptan daha tatlı, 

ALt NUREDD!N !LE ENlS'OLCELlS memlekette, ondan akıllı, ondan namus- lan bulunduğu görülmüş. Düzgün sima kollan ve bacakları incelik itibarile p.r-

Hakikat halde ev aahibi kansile konuı· 
muı, Elbakbuku eve getirerek orada 
cilnnG eıhut halinde yakalamayı ve 
onu herkesin karısına göz atmakla itham 

etmeği ve cezalandırmağı düşünmüştü .. 

Kadının Elbakbuku kocam yolc diye eve 
divet etmesinin hakiki ıehebi bu idi. 

Basrada fukara ve garip olanları hi
maye eden, tebaasına eyilikle, şefkatle 
ve doğrulukla muamele eden büyük bir 
padişah vardı. Bu padişahın ismi Meh
med idi. Bu padişahın iki veziri vardı. 

lu bir kadın daha bulunmasın. ve endamları dikkatlice muayene edilin.. kın o inceliği ve zerafeti ile meşhur ya-
Padişahın bu sözlerini duyan dalka

vuklar, hep bir ağızdanı 
- Böyle kız bulunur efendim ama, 

demişler. on bin keoe altından aıağıya 

ce muhakkak düzgün gBriinen sima ve 

endamlannda çirkin bir nokta lceşfedilir
miı. Satılık bir kıza böyle bir kusur, ve
ya böyle bir çirkinlik meydana çıkınca 

seminlerini bile utandıracak şekilde imio. 
Bu kızla göz göze gelen herkes, şarap iç
miş gibi sarhoo olup kendinden ge<'ermiş. 
Elinin üzerine ıııarkan akrep perçimler, 

mış. 

Vezir kızı görilnce: 
- Tam aradığımı bulduml 

nldanmış. 

Sonra deli ala dönerek: 

diye mı-
Gerelı: kurulacak yeni kaza, nahiye ve 

köylerde, gerekse bunların irtibatları· 

- Bu hanım lcızııı fiab nedir) 
ıormUJ, dellal: 

diye nın değiştirilmem vilayet, kaza ve nahl· 
yelerin teşki!At bakımından vaziyetleri 
hakkında dahiliye veka.leti vilayet, ~ 
ve nahiyelerden ayn ayn ınalliınat iste
mektedir. Bu ınalilmat 15 eylCUden el/· 
ve! vekilete gönderilmiş bulunacaktır• 

- Vallahi efendim, lcız müzayedeye 
konmuıtur. F"ı.ab arttırıla artbnla on bin 
kese altına vardL Fakat kızın aahibi onu 
on bin lceaeye değil on bin yijlc albna bi
le aatmıyacağına yemin ederek: 

- Bu lcıza Kuran, sarf, nahi,., tehir, NİKEi. UFAKI.JKI.AR 
-,ı;.-

fen ve edebiyat öğre"':'~k için yaln"'..~c- Darphane müdürlüğü, bir lcuruJlıık 
ret olarak hocalara, alımlere verdıgım nikel ı;ıııralarm basılmasına peyderı>">' 
paralar on bin kese albnı BfDllfbr. Naoıl devam etmektedir. Şimdiye kadar otUZ 

olurda bu kadar ma.srafla yetittirilen bu iki milyona yakın bir kuruşluk par• 
kızı ben yalnız on bin kese altına sata- tedaviile çıkarılmıştır. Bunların ıneC· 
nm) diyor. diye cevap vermiş. Vezir muu altmış milyon olacaktır. parphan• 
Elfazıl: müdürlüğü darbedilecek yeni on para· 

- Öyle ise kızın aahibini bana çağın- lılclar için de hazırlıklara başlaınışt.ıı'" 
nız, demi}. Yeni on paralıklar, bronz halitasından 

Dellal hemen ko,muş ve lcmn sahibini yapılacak: ve bir yanında rakkam yazı il• 
oraya getirmiş. Kızın sahibi çok ihtiyar 10 para, diğer tarafında da Türki>'e 
bir adammıt- Bu ihtiyar pir o meınleke- Cüınhuriyeti ibaresi ve ayyıldız bulUJl3 ' 

tin yabancısı iınit. caktır. Paraların darbına ilci aya 1cııdar 
. ri "kel Vezir ihtiyar adama: 

··BlrMEDI •• 

başlanabilecektir. Bu yenı se nı 
50 ufaklıklardan çıkarılacak mikdar, 1 

milyondur. 
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Bizaııstan çekilen kafile 
Birden sür kapılarına yeni bir emir verildi 

kimse fehirden dışarı çıkamaz··· 

~i sahah... istese bütün Bizans onun peıi sıra yürür. 
L~ ~ansın Edime istikametine uzanan - Saray te .. rifat nazın Hıristidi ile 
Q~lc ,. 
~ caddesine nazır meşhur yaldızlı muhafız kumandanı Sebastiyanonun da 
~ rnevkiinden üçer beşer kişilik insan ortadan kaybolduğu söyleniyor. 
)t ları, kimi atlı, kimi merkepli ve kiınl Arkadaılarının konuşmalarına kulak 
le ~•n olarak çıkıyorlar ve sanki birbir- misafiri olan bir dördüncü muhafız söze 
~ Yabancı imişler gibi kendi arala- karıştı: 

Bu konuşarak yol alıyorlardı. - Ben on bir sene sarayda kaldım. 
idi, •daınlar, ~ .. bastiyanonun adamlan Hıristidiyi de Sebaatiyanoyu da tanırım. 

Çok yaman adamlar. Zannetme lr.i on• 
Edirneye gidiyorlardı. lan yakalaJruf olsunlar. 

t~ kapısının nöbetçileri bu insan - Eğer yakalam~larsa mukillak 
larından birini çe'Yirerek sordular: onlar bir ihtilal çıkarırlar ve tekrar iş 

tı ....._ Böyle erken erken şehir haricine başına gelirler. 
t~c~e gidiyorsunuz. Y oba mezarlıkta - Allah verede öyle olsa.. Çünkü 

tiyaretine mi) onlarm zamanında Bizansta kimsenin 
Crun şu cevabı verdi: burnu kanamazdı. Şimdi L.e gece bastı 
....._ Edirneye çalışmağa gidiyoruz. mı sokağa çıkmanın imkanı yok.. Ma-

d~....._ Binnsta iş mi yok ki Edimeye ka- hakkak bir iki biçak yemeden evine dö-
ıİdiyorsunuz. nem ezsin. 

tİıı Jl~ lanatkAr insanlanz. Edirneye zen· Tam bu 8U'ada tehir içinden bir eüvari 
)\ bir Yunanlı kadın gelmiş. Bir saray dört nala gelerek kapıda, nöbetçilerin 
dı~tırtyormuf. Onun tarafından kiralan· yanında durdu. 

~h~çiler bu suretle Bizanstan çıkan 
rCıııtı·ların nereye ve niçin gittiklerini öğ

- Bqvekil Totaraa namına .• Baı,vdti
lin emrini tebliğ ediyorum. Dedi. ElimJe 
hwıuat bir müsaade olmadan kimse Bi-
ı:anstan dışan çılunıyacalt .. r " oldular. 

derinden btri: 
...... "· tıı.d 0ızansta, dedi, 

Muhafızlar birbirlerinin yÜzlerine bak

ar tık sanatkar kal- blar. 
ı. 

Arkadaşı sordu: 
....._ Neden anladın) 

~ ....._ Deınindenheri çıkarak gidenler 
-~tr h 
teç . eo sanatkars&lar onlann sayısı bini 
ile tı .• Kiınbilir Edimede yapılacak saray 

l'fıuhteşem §eY olacak. 
Qir u.. •• - - .,,, • Çuncusu ı ave etti: 

)o....._ Şu Zamanın değiımıcsine hayret edi
~ l'\ını. Bir zamanlar Edirneden buraya 
~~•ınağa gelirlerdi. Şimdi ise buradan 

lrneve gidivorlar. 

di ....._ Evet .. Bizansa iş aramağa gelirrer-
1. "'e gele • ·ı d 1 "rd n 1'Çı er e imparator o ur-

ı. 

~ ....._ Vasili söyliyorsun .. Hakkm •ar 
~~·· Onu Bizansa işsizlik değil.. Allah 
?ı etti ... Sen Oiyomet manastınnın pa· 
~lt\ın ·· L ·ı · · K k · 

Bu haberi getiren adama sabahtanberi 
Bizanstan bin kişiden fazla insanın çıktı· 
iını söylemeli miydiler. 

Aralarında gözleri ile anlaştılar.. Ve 
'eslerini cıkarmadılar. Sadece emri tebel
luğ ederek: 

- Peki. .. 
Dediler. 
Süvari, ayni emri şehrin diğer sur ka

pılarına da tebriğ için süratle uznklaşh. 
Muhafızlar bu sefer, etraflarında ken-

dilerinden başka kimse olmndı~ı halde 
sanki duyulmaktan korkar cibi başfanoı 
birbirlerine yaklaştırdılar. 

- Bana kalırsa u ortadaki saray 
- Bana kalırsa bu Edirnedelır.f saray 

işinde bir dalga var. 
- Evet .. Bu emir onlar için olacak. 
- Başveka efendi geç kaldı. Bak ar-~I ruyasına oı e gırmış.. eş e yıne 

t o 'b L-bad h 11 h tık gelen giden yok.. G.aliba bütün tabur ~ nun gı i 1U1 ayı irini a a Bi-
ltÖnderııe.. geçip ı;?İtti. 

- Keık.e evvelce çıb.nlan haber ve
reydik .. 

- Ba!JID& bela mı alacakbn. Bize kim 

)~Öyle teylere karışma.. Bak ortalık 
~~ karışık.. Kimin ne tarafı tutacağı 
~r değil... Söylediklerine göre zından-

tıltlun t-'-1 d 1 • · y l n1 c;ıkh veya çıkan oldu mu diye M>rnuıdı-)tt uı: un o u ıınq. eni ge e ere 
'e""-'- · · •-·t • l l tar. Müsaadesiz kirn....n cıkarma dediler. ~·~ ıçın eaıı:ı eri temız eyor armış. ··~.,, • 

"'- B Ef Biz de hu emre itaat ederiz. ~ llf papaz timyoı yapdan j lere 
O .,_ efet etmif. Sözünü dinlememi~ler. 
~bu "L d L•I • J4 Y\1~ a aya çeıuun14 ..• 

~alırsa fena yapb Eğer Eftimyos 
~·~·.... -

i;'!ltiunii:··Dötiii·i;··io.:E 

Onlar böyle konuşurlarken yine ,,ehir 
içinden kapıya doğru ve hüvük bir hızla 
gelen bir süvari grubu görüldü. 

- l~te yeni hir emir dahi\ geliyor. 
- Hayır .. Gelen emir de~il... Kıtpı· 

dan çıkmak İçin bir yolcu kafilesi .. Bak .. 
Dört at koşulu bir de araba var .. i bt~ GöS'l'EREN Bil.GtJ 

• \!_ •• - Tamam .. Mü!!aadeleri var!!a ge-
: '-"l\'giü --1-1 
: () ÇOCwuar- ~erler ... 
:11ı1 lct.rnaya hevesli, fakat kitap nla- - Evet amma ... Ya yoksa .. 
!~llrak kardeşleriniz için okudu- - Bırakmayız .. Aldığımız emir kat'i .. 
!~-\lı nıektep kitaplaruu çocuk. - Onlar kalabalık. Biz azız .. Nasıl 
!~;"tine kurumuna verirseniz Bil· E Mani oluruz ... 
:..__ '-'kadaşlanmZJ çoğaltmı§ olw-: - Kapıları kapatır, hendek üzerinde-
ı,-"llltı, • 

''••., · : ki köprüyü kaldırırız. .. 
~ .............. ; ............... __ ~ . .J!.İ'l'Jıf EDI ~ 
1 ~~)'!J • -- --l>EiifR/17MAsKE 

Büyük tarih ve 
(İKiNCi 

macera romanı 1 
KISIM) 

' - 3---
~~~Zİ.ziın Danjo.. dedi. Böyle soluk bile aiızma almadı. 
~d' · dUrup dinlenmeden neden mü- -Bundan ne çıkar? 
~ı~en gidiyoruz dersin? Alimallah - Ne çıkacağını pek ben de bilrniyo-'d ıın tabinti değişil .. Hem ne za- rum, fakat kralımızın yeni yeni tabiatler 
~ 0~~heti biliyor musun. .• Evveli Sen sahibi olduğunu muhakkak ... Ve hattı 
~ k e .. Delikanlı kıyafetindeki genç şimdi bizim bu gidişimiz bile adeta bir 
~ ~ı:aklaştıktan sonra.. Farkında firara benziyor. 
~ ltetnisın.. Bütün dönüş seyahatinde Danjonun cevap vermeğe vakti ol-
~Settre bile tnadam dö Montcnondan mndı. 
~ U~u:~di. Ve .nynı zamanda yüzünde- önden giden Demir maske birdenbire 
"\l i e de ıaıl olmadı .. Sen ne dersin atını durdurthı. Harap bir şehir öniln-

ır •• • 
ı..' liakk den geçiyorlardı. 
~ lürı .. b ın var Barbezyö.. Fakat ben Burası Gop şehri idi. Adeta taş üs-
~ "- J:)~ u kör diiğümü çözemiyorum. tünde ta~ kalmamıştL Her taraf bir yan
ıl. 8<!tli ası var .. Kral Tulona getirme- gın harabesine dönmüştü. 
~be.ti ~nıu~ e~~ği insanları o zaman- Demir maske, Ekzilinin raporlan sa
~ lı:arş ~ .g~~dun mü? Bidayette on- yesinde bu şehrin on dördilncil Luinin 
-~ 'l'uı~ Uyuk bir alaka gösteren ma-ı son harpteki mağlubiyeti üzerine Viktor 

ndan sonra onların isimleri..rıi Amede dö Luvuva tarafından yakılıp ta-

Eczacılıkta 
baharat 
--tr-

Yazan: ECZACI KEM.4L K.AKTAŞ 

Babarabn eczacılıkta rolü mühimdir. 
Eski tababet hemen hemen baharat Üe 
tütsüye, afyon ile telkinlere dayanır on 
sekizinci asır ilacının bir ar mahiyetini 
verebilmiştir. O tarihte haharatdan kü
çük Hindistan cevizi, zencefil, tarçın ku· 
ru karanfil, kimyon, havlican ve saire 
meydanı boş bulmuştu. Baharatın kızdr· 
rıcı hassası, mideye kan hücum ettirişi 

ve dolayısiyle uyuşturucu oluşu ilaç kılı
ğiyle bugüne kadar gelmelerine sebep 
olmuştur. Son zamanlarda baharat he· 
men hemen ilaç sınıfından ayrılmıııtır. 

zencefil, karabiber, tarçın, kimyon, ve 
saire yemek çeşnilerini vermekte tabih 
ve mutfah alemine dalmıştır. Bu böyle 
olmakla beraber karanfil yağı yine diş 
o;ürüklerine ilaç olmasını muhafaza et· 
mektedir bazı hekim reçetelerinde en· 
derde olsa tarçına, kuru karanfil veya 
zencefile rastladığımız olur. Bunlar gib: 
modem ilaçlar arasında libani sanklı el; 
tcsbihli ihtiyarlar gibi biz eczacılara aşi
nalık ederler. Böyle reçetelerle karşılaş· 
tığımız vakit elini öperek duasını aldığı · 

mız mubaret dedelerimizi görmU. gib" 
büyük bir tevazu ile o deçeteyi yapar 
bu vesile ile baharata saygılar sunarız. 

B. Ihsan Sunsıu 
Maarif müsteşarlıgıno 

ta vin edildi 
Ankara - Maarif vekaleti müsteşar

lığını bir kaç aydanberi vekaletle yap· 
maktıı bulunan maarif vekaleti kültü· 
kurulu başkanı B. Ihsan Sungu bu vazj. 

f eye a•aleten tayin edilmiştir. Eski vr 
kıymetli maarifçimize yeni vazifesinde dr 
başarılar dileriz. 

__ .J -

Eski Validen 
7068/irtı f(eri isteniyor 

lstanbul - Eski vali n belediye reisi 
Muhiddin Ostündağdan 7068 liralık hak 
huzur parasının geri alınması kararla~

mrştır. 

Muhiddin Üstündağ bu parayı vilaye• 
encümenine riyaset ettiği zaman almış

tır. 7068 liranın gayrikanuni olarak vali
ye verildiği anlaşıldığından şimdi bu pa-

ra kendisinden geri alınacaktır. . _,. __ . 
Türk rn usikisi 

Iatanbul konservatuvarı profesörlerin
den Seyfeddin Asal son Anadolu musiki 
tetkik seyahatinde toplayıp armonize et· 
tiği Türk halk şark.ılan ve dans havala· 
rındnn mürekkep bir konser vermek 
üzere Türk Philips firketinin de teşvik ve 
gayretile Philips fabrikasının hususi İ.s· 

tasyonu olan PCfnin bulunduğu Hilver· 
suma gitmiştir. Bu konser 25 Temmuz 
9 39 salı günü akşamı bizim saatimizle 
2 I, 30 da kısa dalga ile 31,28 üzerinden 
verilecektir. 

: Musanın Hayatı 
um 

PEYGAMBERLER TARiHiNDEN 
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y akup Evlitları 
iki §eyin üstüne çok Jü,erlerdi: Biri ölüle

rine aaygı diğeri iffetlerine bağlılık 
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Kadın ~ • . 
• . . •••••••••••••••••• MODA •••••• 

Yola çıkmadan önce 
evinizde almanız lô:
zımgelen tedbirler 

-~-
Tatilleri rahat geçirmenin bir çareai 

de. yola çıkmazdan önce evde lbım .., 
len bütün tedbirleri almaktır. Ancak ha 
aayedo inıanın aklı geride kalmaz Ye 
tatilden döndüiü zaman kötü sürprizler-

Hayreti gittikçe .artan Kabus fermanı Jld dilber ... Ellerinde muruea kupa- le k.ar,dqmaz. 
alarak ııunları okudu: lar... Havuzdan çıkaralı.: saltanat 8ediri-

«Mısıra kavun denilen bir meyveyi nin basamaldanna hrmandılar. 
bibahayı utmağa ıeldikleri sırada meta- Bütün bunlar olarken... Ba§ kahin ..• 
laruun gasp ve ti.lin edilmesi yüzünden Gözlerini sol elinin ha~ parmağındaki ka
huzurumuza kadar ıika)'ette bulunan Ve- lın ve akik yüzüğe ... Kehanet yüzüğüne 
lid ve Haman adındaki iki yabancı ve dikmiş. Sanki orada bir §eyler görüyor
serseri ,.hsa ülkem içind~ dilediklerini du. 
yapmakta serbest bulunduklarına dair Birden nazarlarında korkunç bir bala~ 
iıbu fennanun yedlerine verildi.» hasıl oldu. 

Yazı kendi yansıydı.. Ve. O da. Tıpkı bir a.z evvel hüküm-
Ve bu hadise geçeü henüz iki sene ol· dar Kabwıun yaptığı gibi Nil sularına, fa· 

muştu. O kadar eski de değildi. Binaen• kat hafif bir sesle. şöyle hitap etti. 

'.>.ley.h derhal ~atırladı:. . . . . I - Ey mukaddes nehir ..•.. ~ !-ter 
Demek Velıd. Bugun büyük bır ihb· 

1 
durdur, ister hızlandır .•• Taliin ıeynnı de

şam içinde bulunan ve timdi kendi ya• ğiştiremiyeccbin ... Mabutlann haber ver
nında. tahtının yanında altm sedire ku- ! dileri hldise oldu. Nil diyannm üstüne 
nılan hu edam. iki sene evvel bir ııeneri bir bulut geldi. Bulut timdi aarayı ka-
olarak Mısıra giren adamdı 1.. nrbyor. Yann bütün ülkeyi kaplıyacak. 

Buna artık ppbe etmiyordu. 
Evet. .• O idi.. 

* 
Velid, bıraktığı tesiri gözacu ile tetkik Velid ve Haman. o gün ve o cece •-

ederken dudak uç)annda yer bulan ince rayda hükümdann misafiri olarak kaldı-
tebenümünü de ealtlıyamanuıtı. lar. 

Kab119 yerinde dununadL Kabııa, kendi ,enet Ye ihtitamından 
Tahhndan kalkh. örnek göstermek arzusile Velide emaal-
Velidin yanına gitti. Elini omzuna koy- siz bir cümbü, ve eğlence llemi yaşattı. 

-Ju: Velidin biribirinden güzel elli cariye-
- Size verdiğim bu ferman.. dedi. sinin de İ!!tirakile yapılan bu d.lem> in 

Benim imzaladığım fermanların en ha- aki!deri Mısır af akını sarstı. 
·mlısı olmuı. Ben, bu koca ülkenin Velidin, mezarlık hükümdannın Nil 
"c;inde sizin kadar zeki bir adamın mt:v- auayına geldiği haberi derhal gehir için
~udiyetinden ma,..rum yaşıyorum. Sizin de 1'8yi olmuştu. 
·1eriniz bundan ıonra Mısırın dışında de- Bu zen~in ülkenin bütün serveti. hat· 
~il.. . Mısırın içindedir. Bundan sonra ölü- ta saray olmak üzere beş on kişinin kese-
1er diyarında deRil. diriler içinde ve yi· sine akıvordu. A!5ıl Mısır halkı, kazanan 
ıe dilediğiniz gibi hareket edecehiniz. kend! olduğu hl\lde aervetir.i hu cbüyük
't" ermanıını geri almıyorum . Mezarlıkta- lere> veriyor. Kendi aç. sefil kalıyordu. 
'<i sarayınızı, te,kilabnızı İsterseniz mu· ilk zamanlar Mısırlılar. dlerinden alt
'lafaza ediniz. Fakat sık sık beraber ola- nan servetlerine mukabil Beni lsrail hal-
1>ilmemiz için bizi huzurunuzdan mah- kının üzerinde tazyik yapmak. on\an di· 
rum bırakmayınız. Sarayımın karşısında 1edik1eri gibi kullanmak aalahiyetini al

bir başka saray var. Onu sjze bütün mef- ml§lardı. Fakat pelc az sonra kCftdileri 
ruşatı. bütün u~akları. köleleri ve. .. Cari- de Beni lsrail derecesine dü""ü.,ler, on· 
veleri ile size veriyorum. Kabul ediniz. lar da soyduktan, ezdikleri Yakup ve Ya

Velidin gözlerinde şeytani bir meşale suf evladan gibi aç. Yersiz kalm.,Jardı. 
parladL lceride Kabusun din1erden haracı, 

Maksadının birinci kısmında muvaf • Mısır dışında Velidin ölülerden baçı bü· 
fak olmuı .. Hükümdann hem muhabbet tün halkı gittikçe boğucu bir çember içi
ve hem de itimadını biran içinde elde ne sokmuştu. 
etmişti. Bunun içindir ki: 

Muvafakat cevabı Kabusu bir kat da· - Velid.. Mezarlık hükümdan.. Nil 
ha sevindirdi. Asma bahçenin a1tmdan hükümdan ile görüşmeğe gitti. 
'!kan Nil ıularına hitaben: Haberi şehir içinde bir felaket çanı te-

••• 
Bacalan eüpürmek, yerinde bir ted• 

birdir. Bu auretle sonbaharda döndii· 
ğünüz nman bu sıkmhlı iı eaaaen ara
dan çık~rş olur ve siz de sobalannm ra• · 
hat rahat kurabilirsiniz. 

• •• 
Gaybubetiniz esnumda camlan ve 

perdeleri esaslı surette temizletmek ka
bilse bunu da ihmal etmeyiniz. Çöp te
nekesini boşaltmak ve mutfakla apte5a• 
nelere bir u lizol dökmek de faydalı 
tedbirlerdendir. 

••• 
Soğaru hao)ayıp çıkacak suyu bir fırça 

ile çerçevelere ve açdc renk boyalı eşya• 
ya sürünüz. Bu suretle hunları ainekleriD 
kirletmeııine mani olunuııuz. 

• •• 
Odalardaki efYllJ'l, orta yere topla

yıp demirden olanlara da Mfif bir yal 
tabakası .urdükten 90llra, hepGnin (ize. 

rini bir Yeya bir kaç 3rt0 ile İyice kapa• 

yınlZ . 

••• 
Evin içinin daima havadar olması için 

kabilse. pençereleri açık bırakıp panjur 
veya kepenkleri dışarıdan kapayınız. 

Rüzgar ve sair aebepleı dolayıaiyle cam• 
lann kırılmaması için peoçereleri muh· 
kemce teabit ediniz. 

• •• 
Abajur ve saire ile diğer kınlacak eı

yayı tozau.z bir yere koyunuz. Halılan 
iyice ıüpürdükten aonra. üzerlerine te

rebantin püsltürteceğiniz gazetelerle bir• 
likte sarınız. .. . . 

Mutfaltta bula.-lc kalmamaama bilha.-
sa itina gösteriniz. Kanapelerle diier et

yanın köşeli ve girinh1i yerrerine bir az 
naftalin koymağı ihmal etmeyiniz. 

••• 
Yataklarm üzerinde çarpf, ya.sbk fiİ-

ZÜ, yo"'an çarpfı Ye saire bırakılmama
lıdır. ~tün çamaprlar yıkanmalı ve gl
türülmiyecekler de ütülenip dolaplara 
yerleştirilmelidir. 

••• 
Her kapı anahtannı (ıokak. lcapaa - Ey Nil. .. dedi. Ey mukaddes kay- airini bıraktı. Halk: 

~aktan akan mukaddes nehir .. Bugünden - Eyvah. diyordu. iki bela birleşti. müstesna tabii) yerinde bırakınız. Yakut 
·~haren akı§tna ha~ka bir ahenk .. Başka Geçirdiğimiz giinlerden daha kara gün- da Üzerlerine birer etiket raptedip bir 

k kutuda toplayınız. Esas olan, dönüıte bir uvvet verf .. Çünkü su1adrğm, feyiz ler göreceğiz. 
ve bereket saçbğm topraklann 1ıa.lcimi Velidin Kabusla görüomcie gitmesi bunlan kolayca bulabilmenizdir. 

-ılan ben nihayet aradığım adamı bul- M111rlıları böyle üzüntü ve endişeye ao· ••• 
Biblo ve saire gibi ufak tefek eşyanın 

dum. karken Beni lsrail halkının toplu bulun· 
Kabus, bunlan söyledikten sonra elin- duldan mahallderde Yalrup evlatlan da 

tozlanmaması için bunları mukavva ku· 
deki murassa topuzlu altın asasını... Fi- iderinden adeta bir bayram yapıyorlar· 

tulann içine toplayınız. Her kutunun üze• 
ravunluk fuıSsınr havaya kaldırdı. dı 

· · rine muhteviyatını yazmak, yerinde bir 
Bu ... Sazendelere, rekkaselere, Asma Çünkü onlar Velidi kendileri için hami tedbirdir. 

--t.r-- havuzda )'Üzenlere.. Bir i~arettj. telakki etmit1lerdi. ölülerinden baç alın- ••• 
BİR TAYİN Bahçenin dört köşesinden saz sesleri maması ve daha sonra Velidin mezarlık 

Edime (Hususi) - Açık bulunan vi- yükselir .. Etrarı kanat açmış periler gibi sarayında Beni lsrail kızları bulunması 
layet maarif müdürlüğüne erkek mual- uçu~an rekkaselerin uryan vücutları sa· bu mazlum halka haklı olarak llir ümit 
Um mektebi müdürü Yusuf Cemil tayin Tarken havuzun fıskiycsinden şarap fış-ivermişti. 
edilmiştir. kırmağa başlamıştı. •• Bİ'J'MEDf •• = - --- - -
rümar edildiğini öğrenmişti. 

Rastgele maiyetindeki asilzadelere şu 
suali sordu: 

- Ben bu zavallı halkın imdadlanna 
koşulmasını emretmemiş miydim! 

Barbezyö cevap verdi: 
- Evet.. Ve iradeniz maliye nazırına 

da tebliğ edilmişti. Ihtimal ki yardım pa
rası henüz vasıl olmamıştır. 

Demir maske Gop ta durmadan geçtL 
Nihayet Grenobla geldiler . 

Monsenyör Lui burada kral hUviye
tini Aşikare kılmak arzusunu duydu. 
Şehre geldikleri 7.aman vakıt akşamdı. 

!necek1eri (Dofine Silahı) otelinin kapı
sı önünde iki asilzade ile maiyeUni bı
raktı. Onlara: 

- Yine bu otelde bekleyin .. 
Emrini verdikten sonra atını şehir so

kaklarına sürdü. 
Grenobl valisi evinde ve akşam yeme

ğini yemekle mcşguldu. Emir zabiti bu 
saatten sonra kim gelirse gelsin kendisi
ni rahatsız etmemesini sıkı sıkı emir a1-
m ıştı. J3una rağmen zabit içeri girdi ve 
sofra zamanında karnını bol bir yemek 
ve bol şarapla tıka basa doyurmakta 
olan valiye birisinin kendisini görmek 
istediğini haber verdi. 

Vali buna fena haldo hiddetlendi. 
- Ben, kim olursa olsun, bu saatten 

-~-- __ ,;;;;: :-;- - -~ 

sonra müracaat kabul etmiyorum d~me- Düşman işgali altında olan 'kasabalarla 
dim mi.. diye bağırdı. Defet herifi. burası arasında pek az bir mesafe var

Fakat emir zabiti olduğu yerde dur- dır. 
muştu.. Bu vaziyet karşısında Grcnobl'un da 

Valinin: yarın aynı Akıbete uğraplnsı pek müm-
- Defet o adamı... kUn .. Şehre girerken muhafaza tertiba-
Emrini ifaya gitmemişti. tını çok noksan gördüm. Sur kapıları 
Vali hiddetle tekrarladı: çok fena muhafaza edilmiştir. Köprüler 
- Ne duruyorsun.. dalına inik vaziyetteler. Her hangi ufak 
Emir zabiti cevap verdi: bir tecavüzle şehir dilşman eline düşe-
- Çünkü gelen adam kralın namına bilir. 

geldiğini söyledi. Vali bu Amirane tavır karşısında ev-
Vali yerinden fırladı: vela hayret, sonra hiddete dilştil. 
- Kralın namına mı_. Şu halde o ma- - Fakat ... 

jestenin bir memuru .. Bir postacısı.. Ap- Diye itiraz edecek oldu. Fakat ınu-
tal. sersem .. avanak ... Ne duruyorsun .. hatabı onun söz söylemesine meydan bı
Çabuk o zatı muhteremi buraya getir. rakmadan devam etti: 

iki dakika sonra kapıdan bir adam -Binaenaleyh her hangi bir sürprize 
girdi.. mani olmak için bu geceden itibaren 

Bu adamın başındaki geniş kenarlı muhafızların miktarını bir misli artıra
şapka gözlerine eyikti. Sırtındaki siyah cak, Sur köprülerini kaldıracaksınız. Bu 
pelerinin bir ucunu omuzundan atınıştı. köprüler ancak benim tayin ederek size 
Bu da yüzünün mühim bir kısmını setr- bildireceğim parolayı h:imil olanlar için 
etmişti. indirilecektir. Yani hariçten hiç bir ya-

Bu adam, başından şapkasını çıkar- hancı şehire girmiyecektir. 
madan sert ve çok ciddi, fideta lmirane - Fakat.. Allah kahretsin.. Siz kim 
bir sesle: oluyorsunuz ki bana böyle emir ver-

- Vali efendi, dedi Ben Gop civa- mek salahiyetini kendinizde buluyorsu
nndan geçtim. Kasaba, biliyorsunuz ki nuz? 
Dük Arnede dö Savva tarafından tama-

men denecek derecede harap edilmiştir. •• BİTMEDİ •• 

Dolapların içi muntazam, eşya yerli 
yerinde olmalıdır. Her odayı sinek 'Ye 
sair haşarata karşı bir az filitledikten son
ra k!'pılan kilitleyiniz. 

OKUYUCULARIMIZIN DİLEKLERi: -................. . 
Bu eksikti 

---~·---
Değirmendağında 
Halk susuzluktan 

fİkdyetci 

-*-Diln mahalle adına sekiz imza ile qa-
ğıdaki çok haklı şikAyeti aldık. A1Aka
darlann gözU önüne koyuyoruz : 
Değinnendağı caddesi ile alt ve tist 

sokaklarındaki halk her giln için susuz
luktan müştekidirler. 
Halkın su kumpanyasına defatle vaki 

olan milraaatlerine ehenuniyet verilme
mektedir. Muhitin en ziyade kalabalık 
ve işçi sınıfına ait bu mahallatın susuz 
bırakılmasının ne derece doğru olacağı 
varestei iz.ahtır. 

Binaenaleyh : Şu sırada sıcakların bü
tün şiddetiyle devanu hasebiyle hallwı 
suya olan acil ihtiyacının muntazamen 
devam ettirilerek çeşmelerin kesik va .. 
z.iyetlerine meydan verilmemesi ve hal
kın bu dileğinin yerine getirilmesi hu
susunda gazetenizin lütfen yazmak ta
vassutunu bilvesile rica ederiz.• 
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Bu Esrara nasıl 
nüfuz edildi? 

Yazan: Dr· Muallim Abdi Muhtar 

• Zira t Ve • 
1 

lstanbula giderken 
şehrimize uğradı 

kamp 
ilhamını Türk milletinin yaylacıh 

ananes1nden almıştır 

Reportaj : ŞINASi KB 
-- 2 -- İkindinin çoktan geçmiş olmasına rağ- her kes ayrıdır. Kampta her kes bir 

Son senelerde bir vitamin modası dün- edilen perhiz yüzünden kara ciğerin bir B· Muhlis Erk men, bilhassa Kültiirparktan men mendiller hala alınlarda dolaşıyor. zanın başına çöker. 

yayı istila etti. Her gün bir yeni Vita- çok Vitaminlerden mahrum kaldığı an- h takdı"r/e bahsettı• Şaşal yaygaraları Tilkiliği bir baştan bir - İstifade itibariyle .. 
min keşfolurunaktndır. Fakat içinizde Iaşıldı. Ve vücudun mahrum kaldığı bu e yecan Ve başa tutuyordu. - İstifade kat'idir .. Yalnız her şe 
ihtimal ki cVitainin> in ne demek oldu- Vitaminler yüzünden hastada bir takım -:.B~~TARAFI 1 !Net. SAHİFEDE -:- i miştir. Kısa bir zaman içinde İzmir hay- Ernekdar eczacı ve kıymetli do~tor B. e~el ş~nu söyl~ı;neliyim mi k~P 
ğunu, ehemmiyetinin nereden geldiğini ~nzalann da zuhur ettiği görüldü. Es- muduru B. Fahrettin Kiper ve kalemı vanat bahçesinin elde ettiği tekamülü Suat Soyer masasının başında hır yan- muzdeki yıllar ıçınde daha muke 
bilmiyenler vardır. Onun için şu Vita- kiden hepsi hastalığın neticesi sanılan mahsus müdürü B. Servet Özdoğancı hayranlıkla karşılıyan vekil : dan açık gerdanından süzülen terleri ku- bir şekle girecek.. Şimdi içinde y 

nün denilen nesneyi kıSaca tarif edelim. Arızalardan bir çoğunun hastalığın de- refakat etmektedir. - •Bu güzel bir başlangıçtır .. Anka- nıtuyor bir taraftan da Yeni Asır oku- lan seneler bir etüd yılıdır. Böyle 
Evvela şunu bilelim ki (Vitamin) 1er ol- ğil Vitaminsizliğin neticesi olduğu anla- Saat tam onda vali, belediye reisi, İz- rada bir hayvanat bahçesi kurulması yuculan namına konuşuyor. makla beraber kapah ve gayri sıbh1 
mayınca biz.im hayatta ve sıhhatte ol- şıldı. Bunların çaresi olmıyan hastalık- mir komutam, mebuslar ve Ziraat teş- için mevcut tasavvurun kuvveden file Hayatı zengin hab.ralarla sili;lü müte- rait altında bunalan ameleler pek 
maklığımızın imkanı yoktur. Vücudu- tan değil, çaresi mevcud olan Vitamin- kilatı şefleri bir motörle vapura giderek çıkmasına yardım edecektir. Ankaraya vazi ve hoş sohbet doktor sözüne sı- istifade ederler. İzmir İşçiler birliği 
muzun hiç bir azası ve varlığımızın hiç sizlikten ileri geldiği ispat edildi. vekili karşılamışlardır. Vapurda musa- dönünce bu işle meşgul olacağım.• de- caklardan şikayetle girişti .. ve söz kendi rım ücret vererek ameleyi kampa 
bir zerresi Vitamin olmaksızın varlığını Mesela, hastanın ölümünü tacil eden fahada bulunulduğu sırada Ziraat veki- miştir. mecrasını takip ederek Yamanlara ka- nr .. Fakirler orada bol yemek bul 
muhafaza edemez. Mesela ne gözleri- ve karnında gaz tenekeleri dolusus limiz, Antalyada başvekil Dr. Refik Vekil ,zengin hayvan kolleksiyonları dar uzadı.. Ailesini tebdil havaya götüreıniY 
miz, ne beynimiz, ne kemiklerimiz, ne ve karnında gaz tenekeleri dolduracak Saydam adına açılma törenini yaptığı temini için mübadele usulünden istifa- - Şimdi dedi kim bilir oraları nasıl Yamanlara gönderirler. Sabah gidip 
midemiz, ne böbreklerimiz, ne kanımız, kadar toplanan suyun Vitaminsizlikten büyük eserin ehemmiyetini uzun uzadı- de edilmesini tavsiye eylemiştir. esiyor? şam gelen aile reisleri bile vardır. 
ne de kanımızın terkibini kuran madde- ileri geldiği, yemek borusunun ve diş ya anlatmış ve : VAKIFLAR PAVYONUNDA Oraların nasıl estiğini doğrusu ben de Doktor kat'iyyetle ısrar ediyor : 
lerin Vitaminsiz ayakta durması ınüm- etlerinin ve sairesinin kanaması gibi - Antalyada gördüklerim, başarıldı- Vekil, Vakıflar umum müdürüyle bir- tahayyüle çalışıyorum. Fakat başımın - Türk milletinin sağlamlığını k 
kün değildir. Her Vitamin hususi bir hastayı tehlikeye ilka eden arızaların 1 ğına şahit olduklarım büyük eserlerdir .. likte tevsi ameliyesi nihayet bulan Va- üstünde bin bir ecza saklıyan dolabın ran yaylacılık prensibidir. 
vaı.ifc görür :ve bir Vitamin eksik olun- Vitaminsizlikten ileri geldiği anlaşıldL Bunları görünce inşirah duydum, de- kıflar idaresi pavyonuna ginniş, orada arasıra açılan kanadından burnuma ok - Tekemmül edeceği esaslı no 
ca onun idare ettiği bütün vazifeler bo- Hastayı asıl öldüren ve mum gibi eri- miştir. da tetkikat yapmıştır. gibi ulaşan kokular, beni bu hayal file- zikreder misiniz? 
:z.u]ur ve 0 bozukluktan muayyen has- ten nrızalarm hastalığın kendine değil, Vekil, belediye reisi ile görüşürken Bu pavyonun her köşesini tetkik eden minden çabuk uzaklaştırıyordu .. Müca- - Tevsi etmek, ve istifade etmek 
talıklar meydana gelir. hastalıktan ileri gelen Vitaminsizliğe bu seyahatinin hususi bir mahiyet taşı- vekil, Kültürparkın bu gibi ilmt ınües- dele reisi Verem ve hayat hakkındaki yen her kesi, tam manasiyle tatzniıı 

Vücudumuzun muhtaç olduğu bu Vi- bağlı olduğu görüldü. Halbuki hastalık dığını, yakında, fuarı görmek üzere İz- seseleriyle zenginleşmeğe yüz tuttuğu- fikirlerini şöyle anlatıyor : mek.. 
taminler bize hariçten aldığımız gıdalar- ı kabili tedavi olmadığı halde, hastalığın mire gelmek fırsatından istifade edece- nu görerek memnuniyet beyan eylemiş- - Kabul edin ki verem hastalığı me- - Müracaatler çok mudur Usta 
la gelirler. Etlerden, sebzelerden, mey- yarattığı Vitaminsizlik mükemmelen ka- ğini, İzmire gelince bir kaç gün kalarak tir. deniyet hastalığıdır. Beş yüz sene evvel - Karyola yetmiyor .. O kadar 
valardan, yumurtadan ve saireden. Et, bili tedavi idi. köylü ile temas edeceğini, Egenin diğer Pavyonun üst kısmında alaturka bir dünyanın hiç bir yerinde bugünkü ka- cüın vardır. Bir yandan karyola aı 
sebze, rneyva ve sairenin tedariki güç- Keza aynı profesör midesinde ol.ser vilayetlerinde de zirai tetkiklerde bu- (İstirahat kahvesi) kurulması fikri ca- dar verem yoktu. Medeniyet bu hasta- yaasiyle uğraşıyoruz... Doktor paq 
leştiği zamanlarda Vitaminsizlikten mü- olanların çektikleri ıstırabın ve geçirdik- lunacağını söylemiştir. ı.ip görülerek İzmir Vakıflar müdürüne lığın banisidir. nunun cebinden bir sürü kAğıt çık 
tevellid hastalıklar derakap baş göste- leri ikazın pek az bir kısmının midede- Vapur bir müddet sonra rıhtıma ya- talimat verilmiştir. Mesela gıdasızlık insanı zafiyete uğ- ve kampın bir çok hesaplarını, tar.i}ıl 
tirler. MeselA büyük harpte, gıdasız ka- ki yaraya ve en m""him kısın da h d b · ·· d B ili ki u ının ~ naşmıştır. Kor onu dolduran inlerce Vakıflar umum müdürü, pavyonun ratır. Buna imkan vermemek için boğa- nı gosteriyor u. e · · üstadı bu 
Jan Ahnanyada, aç kalan Berutta biz talık ve perhiz yüzünden ileri gelen ki§i vekili alkışlamış ve bir asker1 kıta gelecek sene daha çok tevsi edileceğini zımıza fazla itina ederiz. Bunun aksini guliyet çok mütehassis ediyor .. Ö 
bunların envaı muhtelifesini gözlerimiz- Vitamins=-1 =gwe bağl ld v • t tt' il b 1 h 1 

1L.Ll ı 0 ugunu ıspa e ı. · e ir po is ihtiram kıtası resmi selfunı söyliyerek bu pavyonun arkasında mev- yapanlar az değildir. Ayağına bir yeni neşe taze eyecan ar katıyordu. 
le gördük. Şimdiye kadar herkes (Vitaminsizlik- ü M 1 w• ik aklı 

Sıhhatirnizle sımsıkı alakası olan bu a etmiştir. cut arsadan bir kısmının Vakıflar ida- kundura, sırtına kelli felli bir şey giye- es egın enerf siması pek h 
ten ileri gelen hastalıklar) olduğunu bi- Vekil, kendilerini karşılıyan ziraatçi- resi emrine verilmesini istemiş, beledi- bilmek için gıdasından kesmek mecburi- rak kampın uyandırdığı tesirlerden 

Vitaminlerin, sağlık bozumumuzln yani liyordu. Bu iki misalden men.şeini alan 1 ll 1 balı d 
hastalıklarımızla da sıkı alakası olmak erin e erini sıkmış, hatırlannı sormuş ye reisi bunu kabul etmiştir. yetinde kalanlar bir gün bu korkunç ece se iyor : 

pek tabiidir. Fakat geçen senenin orta
larında genç bir Fransız profesörünün 
yazdığı bir makale ile Vitamin mesele
sine harikulAde ehemmiyet veren ilim 
adamlarını derin bir düşünce ve tcred
d üd kavramıştı. 

tetkikat ile şimdi herkes (hastalıklar- ve işlerin nasıl gittiği hakkında izahat Vekil bundan sonra Kültürparkın as- hastalıkla karşılaşabilirler. - Valimiz kampa çıkmıştır, k8J1l 
dan ileri gelen Vitaminsizlik) mefhu- almıştır. falt yolunda kısa bir tur yapllll§ ve be- Her şeyden evvel bütçe tevazünü ai- tabii şeraitine hayrandır. 
munu öğrenmiş oluyordu.. Vekil otomobille doğruca vilayete, lediye reisi Dr. Behçet Uzun muhtelif lenin merkez sikletini teşkil etmelidir.. Belediye reisimiz keza.. Ve kamp 

Vaziyet bu şekle girdikten sonra her Partiye, belediyeye, müstahkem mevki pavyonlar ve inşaat hakkında verdiği et- Hayatta hepsi ve her şey lazım.. Fakat dan daima müzaheret görür .. En kil 
hastalıkta hangi Vitaminlerin eksildiği- komutanlığına giderek ziyaretlerde bu- raflı izahatı büyük bir ehemmiyetle din- sırası ve dairesi nisbetinde... yardımlarını dahi esirgemezler.. g 
ni araştırmağa koyuldular. Ve her has- l 1 k · · 1 ~ 

unmuştur. ]emiştir. Sıhhat müzesi, inkılap müzesi, Doktor fazla kazanmanın bile aleyhin- ın. e.m e etım. ıze ye.ni ge en Parti m 
talıkta doğrudan doğruya hastalığa bağ- ti B Gal B h d k h 

FUARDA sergi sarayı ve devlet pavyonları hak- dedir. Onun fikirlerine nazaran masari- şı · ıp a tiyar a ampın a Bu zat makalesinde şunları söyliyor
du: Sıhhatimizin hiç bir muvazenesi Vi
taminsiz olamıyacağı ispat edilmiştir, o 
halde sıhhatsizliğimizin ekseriyeti ka
hiresinde de Vitamin meselesinin ala
kası bulunmak mantıkt bir zarurettir. 

lı olan firaz ne Vitaminsizliğe bağlı olan d V- kmış . . 
B. Muhlis Erkmen belediye reisini ve kınd~ i_zahat alan vekil : fi örten hiç olmazsa ziyan ettirmiyen bır· nı ır .. ~. mpa ç.ı olan Izmir rn 

Arazı ayırmağa başladılar. 1 h 
Vakıflar umum müdürünü refakatine - .Jzmir fuarı, bu yeni çehresiyle kazanç kafidir .. Hatta kendi kazancı ı'çm· ver erının epsı, meclis azaları k 

Bu araştırmalar dahill hastalıklarda h 
alarak doğruca Kültürparka gitmiş ve cidden iftihar edilecek bir inkılap eseri bana verdigvi ·misalde : ayranıdırlar. 

yapılırken birdenbire cerrahiye de inti- İf d ı 
kal etti. fuar müesseselerinde uzun tetkiklerde olmuşt~r·. demiştir. - Yüz kuruş harcıyorum .. Yüz bir a e erinde hususi bir beyan, me 

bulunmuştur. VEKiLiN BEY AN ATI kuruş kazandıgı-m vakit benim için bir lanıu zengin misal. 1.er süsliyen do 
Vitaminler gıdalarla alındığına ve k 1 d ed lm 

Fakat mantıkın gösterdiği bu zaru- mide ve bağırsaklarla hazmolunduğuna Vekil, bu sene muazzam bir eser ha- Ziraat vekili Kültürparktan ayrılaca- devlet .. Eğer her ikisi de birse ona da o ayca ve a ı ıyor .. 
tl h k 'k t • t · w • • llnde açılaco.k olan ziraat ürünleri mu·· - ğı sırada bir muharririmizin ricasını ka- dlk"''r--. re e, a ı a ın arze tigı vazıyet aynı göre, mescla ülser dolayısiyle midesi çı- ı:ı~ u - ŞİNASi 

mıdır? •---!anlarda li tta .. ..1 zesinde tetkikat yapmış ve müzenin ha- bul ederek •Yeni Asır• a aşağıdaki be- _ Demek 99 za düşürmemeli.. 
.ıwu-ı ame ya n sonra goru en 

insan hastalıklarının toplandığı yer- bir çok arazın Vitaminlerle alfıkası olup zırlanm~ı .~erin~ alan vh~şerat is~as- yanatta bulunmuştur. Şakacı doktor hemen ilave ediyor: Mıuhtefı"f 
)er hastnnelerdir. Halbuki biz bu has- olmadığı araştırılınca çok esrarengiz ha- yonu muduru B. Nihat Egrıbozdan ıza- - •Bundan dört sene evvel buradan - Sakın ha! .. Bu iş Nasrettin hoca- mıntakala 

da fen okulları 
acılacak 

tanelerde ne görüyoruz. Avrupa ve , kikatler keşfolundu. hat almıştır. geçmiştim .. O vakit Kültürpark yeri bir nın işine hiç benzemez!. 
Amerikanın bütün hastanelerinde her Midesine Istanbuldö. profesör Nisen Vekil ziraat müzesinin atılan temeli- harabe halinde idi. Bugün ° harabenin - Müşahedelerinize göre memleketi-
sene yüzler ve yüzlerce hasta tedavi tarafından ameliyat yapılmış bir Alman nin yarınki büyük ziraat müzesi için bir yerinde bir mamurenin yükselmiş oldu- mizde bütçe vaziyetini yoluna koymuş 
edildiği, binlerce ve binlerce hastalık üzerinde bu hususta çok şayanı hayret başlangıç olduğunu, ziraat müzesini ge- ğunu görüyorum. Bu son seyahatimde kimseler çok mudur? 
elimizden geçtiği halde bunların arasın- bir müşahede ve tedavide bulundum ki lecek senelerde daha mütekfunll bir eser zaten bir . çok yenilikler ve ileriye doğ- - Maalesef hayır .. Ekserimiz yorgan 
da Vitaminlerle alAkası olanlarm adedi ileride bunu tafsilatiy]e anlatacağım. haline getirmek için çalışmalara hız ve- ru muvaffak h:ımleler görmekle sevin- hesabını unutuyoruz .. 
devede kulak şeylerdir. Fakat Vitaminler mide tarikiyle gir- rileceğini vadetmiştir. miştim. Güzel lzmirde bu kültür yuva- Ayaklarımız yukarıda kalıyor. Ve bu 

Insan hastalıklarının nadir bir ekalli- dikleri çin, uzun perhize tabi tutulan Ziraat ürünleri müzesi, Egenin bütün sı beni bir kat daha gururlandırdı .. Zi- yüzden de menhus hastalık fazlalaşıyor. 

t 

Maarif vekaleti bu yıl okul tedrda 
da ve okul açılma işinde fen ve ,a 
okullarına fazla yer vermektedir. Pd 
telif vilayetlerde yeniden açılacak fil 
ve akşam sanat okullarından haııka • 
ca Ankarada büyük bir fen okulu d• • 

yetinin Vitaminlerle alakalı olduğunu hastalıklarda bu yeni görüşe tabi tutul- mahsullerinin zengin bir meşheri ola- raat mahsulleri müzesi için atide güzel Mücadele işi elinden geldiği kadar ve
görmek, hastalıklarımızın kahir ekseri- mağa b~ladılar. Çünkü uzun perhiz de- rak 20 a~1os tarihine kadar hazırlana- b~ .~iraat müzesinin esaslarını atılmış rem salgınının peşindedir .. Ne yazık ki 
yetinin onlarla alakası olmadığını anla- mck, bir çok Vitaminlerden uzun za- caktır. g~ru~~rum. Ona yardım etmeği de ken- bu birlik her şey olup bittikten sonra ması düşünülmektedir. Bu okulun ı1' 
mış ol'llaktır. man mahrum kalmak demekti. Kendi- Vekil çalışmaların müsbet neticeleri- dım ı~ın zevkli bir borç bilirim. imdada yetişiyor. redat ve çalışma şekli maarif vekile· 

O halde, bizim hastalıklarımızda his- sinden uzun zaman vücudun mahrum nin vaktinde alınabilmesi için vekalete İzmıre bu gelişimi saymıyorum.. Tek- - Mücadelenin tarihçesini öğrenmek milli müdafaa vekaleti ile yaptığı te11' 
sesi bu kadar az olan Vitaminler hak- kaldığı her Vitamin, kendisinden mah- telgrafla talimat vermiştir. Bu hafta rar gelmek fırsabm bulabilmek benim isterdim.. lar neticesinde müşterek olarak ha%1rl 
kında, bu kadar gürültü fazladır. Yok rum edilen ha.~ya mutlaka cezasını ve- Ankaradan vekalet de~oratörlerinden ve için ço~ istifa~eli ve feyizli olacaktır. - Bakın bu itibarla İzmir öğünmeli- nacaktır. 
eğer bu iddialar boş bir gürültü değil- receğini ve çektireceğini artık kolaylık- ressam]arından ilcisi lzmire gelerek fu- Çok mutehassıs oldum. dir. Zira Türkiyede ilk tarihi tesisi İz- Gençler hu 
!erse Vitaminlerin hastalıklarımız içinde la anlıyabilirsiniz.. Sürekli perhiz yapan ar emrinde çalışacaktır. Antalyada da çok güzel eserlerle kar- mirde başlamıştır. 1923 te .. 
görmesini bilmediğimiz bir hissesi ol- hastalarda görülen fenalıkları dahi şim- HAYVANAT BAHÇESİNDE ş~aştım .. İnsan yurdda Y';ni, büyük ve - Takip ettiği yol? 
mak ll'ızımdır. di ikiye ayırmak zarureti hasıl oldu. Vekil oradan hayvanat bahçesine git- guzel eserler görmekle büyük bir kuv- - Mücadele sahasında iki prensip ta-

0 halde iki şıktan birini kabul etmek Hangileri hastalığa, hangileri Vitamin- miş ve Türkiyenin ilk hayvanat bahçesi vet ve enerji kazanıyor.• kip edilmektedir. 
mecburiyeti ile karşılaşıyoruz. Vitamin- sizliğe bağlı bulunuyordu? Hiç akla gel- olmak şerefini iktisap eden bu bahçede Vekil Kültürparktan ayrılarak Bor- 1 - Hasta olan veremliyi tedavi ki 
ler hakkındaki iddialarımızı, yahut has- miyen bu düşünce artık her perhizde uzun müddet kalmıştır. novaya gitmiş, öğle yemeğini hususi su- bunun için dispanserimiz ve hususi dok~ 
talıklar hakkındaki göril§lerimizi değiş- akıldan hiç çıkarılmıyacak bir düşünce Belediye reisi Hayvanat bahçesi hak- rette yemiştir. B. Muhlis Erkmen Zira- torlarımız var .. İlaçlar tamamen mecca-
tirmek ltlzımdır. Vitaminler hakkındaki vaziyetine girmiş oldu. kında vekile uzun uzadıya izahat ver- at mektebini, bağcılık, zeytincilik istas- nidir. 
iddialar tecrübeye istinad ettiklerinden yonlarını, mücadele istasyonunu ve 2 - Bu da hasta olmıyan vatandaslan 

yapılması ve fenni tekillerini öğren 
bu sahada ihtisas sahibi olacaklardt1· 

DOKTOR 

1. Hattı Atarça 
onları reddetmeğe imkan yoktur, o hal- Bir baba ile kızının macerası ~ersinli fidanlığını ziyaret etmiştir. Ve- hasta olmaktan korur.. • 
de hastalıklar hakkındaki görüşlerimiı.i kil akşama doğru otomobille Torbalıya Ki bu prensibin tatbikatından biri, DallUi ve Zülarel1f 
tashih etmek zarureti vardır> diyordu. kadar kısa bir gezinti yaparak kurutu- Yamanlar kampıdır. Yaylacık, bütün 

Hastalıklar hakkındaki görüşlerimizi 15 yaşında bı•r kız ~:ıec;!.1~~ g~~ü/ahasını görmüş, köylü- Anadoluyu hiç bir sıhhi teşkilAt olma- fuutaJıJılar ıniltallaS 
değiştirmek, görüşlerimize yeni haki- oruşmuş ur. dığı asırlarda dahi ölümden ve dejenere Senelerden beri Çivid hamamı 
katleri kucaklıyan bir istikamet vermek Vekil saat 22 de hareket eden Çanak- olmaktan kurtaran bir esastır. smda bulunan muayenehanesini 
demekti. Bu yeni istikametler, yepyeni ha b • t • kale vapuru ile İı.i:anbula gitmiştir. Ora- Yamanlar kampı bu itibarla ayni za- kordon Bayat sokağı dfneiincleld 
ihtimaller, yeni yeni imkanlarla karşı- a s 1 n ı ıs em ıyo r d~ bir gün kaldıktan sonra Ankaraya manda ferdçilikten cemiyetçiliğe doğru sayılı eve nakletmqtir. 
!aşmak demekti. donecektir. atılmış en kuvvetli bir admıdır.. Ya- Her gUn öğleden sonra aaat 1 d1'flJ 
ŞUphe yok ki fileme bu nasihati ve- Dün sabah mUddeiumumilikte fect bir temiz bir elbıs· e gı"yersem ko'"tü yollara te ki manlarm en büyük kıymetini burada haren hastalarmı kabul eder. 

mı v "f ettiler. Oğlum da mevkuftur. 
ren profesör, herkesten evvel bizzat kcn- sahne ile karşılaştık. Müddeiumumllik dökUlilrmüşüm. Sonum fena olurmuş. Sebebi bir iftiradır. görüyorum. Düşünün bir kerre şehirde TELEFON ı M58 
disi işe koyulmuştu. Ve tesadüfen de en makamında, nöbetçi müddeiumumt mu- Allah için siz söyleyı·n. Bır' genç kızın eyi B k 

ı u ız, babasından zulüm gördüğü 
evvel c e aldığı hastalık, çok rakı içen- avini, 15 yaşlarında esmer, cici bir kız, gı'yinmeğe hakkı yok mu?. · · k 

ıçın açarak arslanlar köyünde fakira-
lerde, fazla alkol kullananlarda görülen ile kızın babası olduğu anlaşılan altmıc:- Bu defa, kızın cmüstebid> dı"ye tarif · 

"th' (Ka " ne evunize iltica etti. Yanlış anlaşılma-
ınu ış rn ciğer Sirozu) denilen has- lık bir adamı kabul etmiştir. Göz yaş- ettiği ihtiyar Yusufu dinledı"k.· 

1 k im sın.. Bu kız, haremimin hemşiresidir. 
ta ı o uştu. lan i,.;nde müddeiumumiye halini anla- - Bir baba ı·çı·n bundan daha feci hır' H 

r-· aremime ve oğluma iftira ettiler. Gıl-
Düne kadar bu hastalık hakkında es- tan bu 60 lık adamın yanında damadı c:ey olur mu'. Ben, kendi yavrumu ne- b · 

" ya, on eş yaşındaki oğlu, bu on beş ya-
ki görüş tarzı hakimdi. Yani bu hasta- bulunan 45 y~ı::Jarında bir köylü de var- den öldüreyim. Kızını bana·. cKızıl bir dak 
l uhn ~ şın i kız]a sevişiyormuş. Karım Ayşe 
ık kara ciğerin boz asından ileri ge- dı. katil> nazariyle bakıyor. Bu vaziyete de bu sevişme vakasında oğluma vasıta-

liyor ve hastnlık esnasında görülen bü- Adı Fatmn olan on beş yaşındaki kız, nasıl tahammül edeyim. Tanrıya isyan lık ediyormuş. 
tün ti.rızaların doğrudan doğruya bu bo- müddeiumumiye yalvarıyordu: edeceğim geliyor. If 

tiradır bu, karımı ve oğlumu tevkif 
zukluktan ileri geldiği zannolunuyor- - Ayaklarınıza kapanıyorum, beni Ne olursunuz, h 4 kim ~bey>'. bu kızı ttil s b b 

u ' e er. e e i on beş yaşında bir kızı 
1u. Bu görülen tarz içinde ne Vitamin- babamın eline teslim etmeyiniz. Babavı evime iade ediniz. Sık sık kaçarak kötü evimize kabul etmemizmiş .... 
erin mevkii vardı, ne de vaziyetleri bo- Yusuf pek gaddar bir adamdır. Dünyada yerlere gidiyor. Belki de kötü yerlere Halbuki bu kız benim akrabamdır. 
zulmuş olan Vitaminlerin bozuluşların- bir başkasının güldügunw·• ü, neşelendı"gwini gı"tmiyor da ben bo'"yle sanıyorum. Bı"r K 

arımın kardeşidir. Ben iki c5.mi ara-
dan bir takım fıraz ileri gelmesi ihtimali görmeğe tahammül edemez. O, annemi baba, kızından su··phe ederse buna hak- d h • sın a binamaza döndüm, ne yapayım . 

esaba dahil bulunmıyordu. ıstırap içinde, döve döve öldürdü. Za- kı olmaz mı? Kızımı eyi yollarda görmek ** ~ 
Halbuki Vitaminlerin bu hastalık es- vallı annem onun kızılcık sopası altında hakkıın deg;il mı"?. N""b t · '"dd o e çı mu eiumumi muavini bu üç 

nasında ne gibi akıbetlere maruz kaldığı can verdi. Şimdi beni de öldürmek is- Korkuyorum kızımdan hakim cbey>! şahsı dilllediktcn sonra ihtiyar adama 
tetkik edilince cidden yeni ve ehemmi- tiyor. Yeni elbiselerimi giymeme müsa- Sonra Mdisenin üçüncü şahsı, yani ve genç kıza nasihat etti. üçü memnun 
~=~ı:~vkalfıde y üksek olan neticelere adc etmiyor, ayağıma ayakkabı geçir- ihtiyar Yusufun köylü damadı Hüseyini adliye dairesinden ayrılarak evlerine 

meme razı değil. .• K ötü takunyalarla dinledik. Saf köylü göz yaşları içinde gittiler. Fakat kim bilir, belki bu kız yi-
(Sirros) hastalığında gerek biz.zat dolaı::tırıyor. halı'nı· anlattı·. b b d d 

:t ne a asının evin e urmıyacak, yine 
hastalık VC' gerekse hastalık için tatbik Bnb::ımın bir <'ndişesi var. GCtya güzel, - Istırap içindeyim. Torbalıda karı- eniştesinin evine kaçacaktır. 

incir altı 
Plaj ve Gazinosu 

Pazar Günü Açıldı 
Gazino ve lokanta kısımları gece oe 

gündüz lnciraltına gidenlerin 
ihtiyaçlarına cevap verecektir 

remizlilı, ucuzlulı, yiyecelı ve lçeceıııer4' 
rıefaset en müşlıülpesentleri dahi tatfflld 
edecelı şelıilde temin oıunmıqtur •• 



ltaly~nlar 12 adayı 
nasıl gasbettiler? 
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U E7f'11do Rodos adaeınm Kınnap\rayi meçhuliyetinde, üstünde Osmanlı 

•8'1uınc1a Gç torpido muhribi bir Os- hakimiyetinden bir eser bulunmıyan bir 
._.. :relken gemieindo arqbrma yap• çok küçük adacıklar varken her hangi bir 
-...ı-. o IU.larda dolaımıya bqlamıılar· bükümetin ltalyanlara üssülhareke ver
da. Erteei gOnli cPizu aınıh bir harp mesini düşünmek o derece musip bir mü· 
'-İainin lpaara ve Sakız adalan ara- llhaza olmazdı. 
"'-laa geçtiği rapor ediliyordu. Aynı Her halde düı}man tarafından zerrece 
ırt.de Od torpido muhn'bi, buiday yük· taciz edilmeksizin ltalya filolan istedik
~ "'• l>ofqa doğru gelmekte olan bir leri gibi serbest olarak vazifelerine de-
0.....nlı tllccar gemisine yanaprak harp vam ediyorlardı: 30 Eylulde Midillinin 
~ etYa aradıktan eonra Midilliye Zeytinburnu önünden bir muhribin, Sa
dotr. ,.ol yerip açılmıtlardı. k.ı% ada11 önünden Sağnya doiTIJ mUte-

Altdeniz adalan aruında ltalyan harp addit dütrnan harp ııemisinin geçtiği ra

ltlrıllerinin höyle aık ııık cevellnı, asayiş por ediliyordu. t Teşrinievvelde iki ltal· 
""rtnl ihlal edebilirdi. Osmanlı ticareti ya sefinei bahriyesi Fenike limanı önün
ta.l.rı,.esine bu ıuretle ika edilecek zanr de görülmüşlerdi. Büyük ve kOçük on ka-
1.e hundan az def;ldi. Bu keyfiyet Oa- dar harp sefinesinin 2 Tctrinievvelde 
~~·- Bahriye Nezaretinde müteşekkil (Meğri) limanı önünde dolaşbklan ra· 
-ııuat L • L- d d'k por ediliyordu. Aynı zamanda üç gemi, ~ ıı:om..,,on tarann an nazan ı · 
ille atınaralc cAdalardenizinde zuhura {Taıoz) önünde, iki 1remi de (Foça) 

tef ( 1 o'"nu"nde crörülmü4 tü. en talyıın tecavüz1erlnln biT an ev.e • ... 
defi -.. rerı eebabmm 1ah1tmaU• Babılli. T emadt eden bu hareki.h haamane. 
f..r.rt,1ye Nezareti ve donanma kuman- ltalyanlann bazı Türk adalannı i~al 
dlııftiına yazı1mışh. edeceği şayialannın zuhuruna meydan 

liueuıt komisyon mütalaasında haklı vermişti: bu taYialar Teşrinievvel bida
olrnakfa benber, donanma kumandan· yetlerinde ke!lbi kuvvet etmişti. ltalyan 
'-it. adalar arasında dütman fitolannın harp gemilerinin geceli gündüzlü taraHU• 
te-t-et&IUt'ıı nual menedebilirdi) Hlkimi· dabna rağmen, Türk adalan üzerindeki 
~eti l>ahrlye. ana filonun mevcudiyeh1e müdafaa kuvvetleri tezyid edilebiliyordu: 
1~1,.a tarafına geçmifti Te o filo tahrip 2 3 EylOlde yiize karip nizamiye neferi
~ iptal edilmedikçe bunu istirdada nin Kupdasından aalimer. Susama ihrac: """il yoktu. Italyan gemilerinin Akde- edildim l:r.mir liman riyasetinden telgTaf
'-itde CoeYellnı kaç~ aınetile vaki ol- la bildirilmieti. 
t'QllJ'ordu. O.manlı muhrip filoti1la11 iae, 4 Teşrinievvelde (Anamur) ve erte i 
J\dalardenizinin avanzı tabiiyeainden Is- !?Ün (Pasparigo) feneri önünden. bir cok 
t.iİılde eeuma mliatenit bir plln1ıı düt· ltalyan harp gemileri geçiyoT ve Foça 
bl~ bu aulardaki hareklhnı aektedar önilnde diğeT ban gemilerin ~im"'"'lcle ara
~ mikdarda değil. Binaenaleyh. 1annda muhabt"re ettikleri görülüyordu. 
1" nu mahauaun tebliği, donanma Düşman şr.emil,.rinin nümavi .. karııne zi. 
111?\andanlığı nezdinde pek tabii olarak varetleri"d"'n Rıım,.li ""h;lleri df' mah-

fiili bir tesir hasıl edememiştir. rum bırek•lmamı .. tı: 8 T,. .. rinievveldt". bi,. 
Bundan başka, Adalardenizine dağıl- 7nhlı ile iki to?T)ido muhrib;, Kesendire
~ olan ltalya filolan. Quülharekelerin· nin bt"~ mil aeı!hnda ve 1 Te"ri"i .. anid"" 
de.ı Pek uzağa açılmı~lardı. Refakııtlerin- d• "ekiz parcadım miirekkep bir dücm-ıa.,., 
(!e kömür. erzak ve cephane yüklü ce- filosu D•dt"a~aç önlerinde a,.zı endam 
tlııı nakliyeler bulunması muhakkak ol· "'tmi .. ti. Dı.ıirei tarassudur. gittik,..., teves
tnaltla beraber, muhripler ve botlar ve .. u ett:;j RÖriiliivor VI'! Vl"n= yl"ni kuvvet· 
9'att& hafif kruvazörler, muayyen bir iı· l~rin İN~İmamı hi .. ~edilöyordu. T .... T;,..;evl"· 
\lrıad noktasına malik bulunmadıkca bu 'in d"kuzune"!!!, tara<ı•11 t mıntıık,.•• t<~er,İ· 
ladu uzaklarda uzun müddet hali ae- "I'! J<,.dıo.r ,...,..,.,;.f,.mi•ti. p:1r,. .... a fzm;r. v,. 

~hdc kalam~lardı. Osmanlı sahillerinde. ~o;;l'IZ m"'th•l; !!ıkı bir abloka a.lhnda bu· 
(l<ıuaburun) ve (Sıin) açıklarında do- 1,,.,.,,.ı,,l"\Jluyord•ı. 
laşan bir ilci tarassut gernisinin akşam üs- Muhaııım filo'"""· A kdenizin eıorJ
\11 Yunan adalanna doğru avdet ettik· havza .. ınds cevelan1an 31. 7 serıesi niha· 
lett nar.an dikkati celbediyordu: cRun- vl'!tl .. Tin"' hfl,.r avnt ~idtf-•1 .. ~evftm ,.t. 
11lrtn Colos veya Eihibozda vevahut Yu- mi•tir: Jtalva h;;ı.ÜTT'"'ti . Alma•wııı .,,.f,.. 
ilan adalanndan birinde barındıklan ııÜn· .. ,.tl.l'lne .. i va~ıta .. ile hi:k;;,.,.ı .. t• t .. ı.ı:~ t'" 

lıes~di ( ') • maamafih, bu metl"l,.cJe 1 .. ~;~j t .. J.ıriratı umıımiv,.cle. ham kaı-a~ 
\'ıanan adalannı bir tarafa bırakarak o .. - "''4d .. tti;j t"WftVJ berv,.,.hj ~ti ~ıwmı<ıt• · 
~nlı e.dalannı hatırlamak daha muvafık Toplu. tüf,. ... Jcler. karıııbin,.lar, rövelve,. 
()lıır, (Rndos, Sakız, Miditli. letıınlcöv) •eT, tahancalRr. k•lın,.l ı1T. )l.,. nevi e•': 
~i A,uıdolu eahiline yakır: ve oldukc-11 bai nftrİve. nAkıo1·,;1i nıalcil ,. .. mı"· mi;l,;m 
l>aYit\ adalar müatema olmak fi'lere di~,.T rnııtı hıı .. hrve. tl"chizatı ~·keTİVl'!Ve m\itfı 
•~ıııtaTda, bal-ıriyenin birer liman rei-i ~nik te•lihatı bahrive ve berriyeye hldi,.. 
tr\e~ d~1di. Adalardenizinin mave· olabileeelc her nevi etya. --~) lzmir Komod&ln8n 23 Ey1G1 

" t-'~""'mf!f!İ. 

A k R d 1 HALI TASFiYEDEKi HLO 1 SAUHU iCRA MEMURLU· n ara a ysuo CELAL PARMAKSIZ TEREKE- r IS o R s A] GUNDAN 188 dosyadan 
--~ Si T ASFtYE MEMURLUöUN- _ • ... _ Vezir oğlu Mehmet Aliye 600 li-

DALGA UZUNLUGU DAN: ra borçlu Yeıil Kavaktan Nadirenin 
BUGÜN .. ı. - Terekeye ~ahil em~alden t/ZUM liıbu borcundan dolayı mahcuz bulu---*- umıt kereste fabrıkası halı hazır 86 Albayrak 11 15 inan tapunun 91 No: 931 tarih Ak-

1639 m. 183 Kcs./120 Ww vaziyeti ve alat ve edevatile bir 697929 i Eski yekfuı laf Kale arkası mevkiinde 211 dö-
T. A. P. 31.70 m. 9-i65 Kes./ ıo Ww. Ağustos 939 ile 1 Haziran 940 ta- 698015 i Umumi yek<ln nüm tarlanın 4 hissede bir hissesi be-
T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. ribleri arasındaki • mi ü~det içi?! No. 7 11 50 her dönümü 10 lira dan ve 105 No: 

PAZAR 23/7 /39 açık ~rtırma suretıy e ıcara verı- No. 8 12 931 tarih değirmen civarı mevkiin-

12,30 Program. lecektır. . 1 No. 9 13 25 deki 60 dönüm tarlanın 4 hissede bir 
12 35 Türk müziii (klasik program) 2 - Artırma tartları tasfıye No 10 15 h' . beh d" •• •• 10 lir k 

' memuru avukat ıabri savcının · 18 .ıueaı er o~umu a 1YIDC: 
An~a radyosu küme se• ve saz d l' h dak' 9 lu yazıha No. 11 ti muhammeneaile 21 /8/939 tarihı-
h . cen e ı anın ı no - 30 ton bakla 3 625 .. dif pazarı · ·· ·· 11 
eyetı. • d .. ... ·ı b"lı'nı'r ne musa esı gunu 1aat · neaın en oçenı e ı · 2899 kilo Çam fıstığı 88 • ı l ak .. 13,00 Memleket eaat ayan, •Jant ve 3 _ Artırma 31_7_939 cumar• 12 de iha e o unm uzere açık art-

meteoroloji haberleri. teıi günü •aat ıs te taıfiye memu- Para Borsası brma ile aabb~ ~·karılmııtır. 
1 -Bru•••manı - Felemenk rak- d'I C-~ tirak edenler mu ...... runun yazıhanesinde icra e ı e- ..,_. mameye 14 -

• Ankara borsasının 21/ 7 /1939 kapanış h kı • ·· d ed' b 51' cektir. Keyfiyet ılan olunur. . . . ammen ymetin yuz e Y ı uçu-
2 - j. Strauas - Güzel mavi tu· --------------- fıatlerı ' K ğu nİlpetinde pek akçesi verecekler-
nada (nlı) Pi) ~P""1I F. ctir 
3 - Eduard KUnneke • Teea- 19,00 P~ogram. Londra 1~ ~~ u:~: İhale bedeli verilen mühlet içinde 
sür valsL • 19,0S Müzik ( Mozartm AlisabethjNev • York fran 

33387 
yabn)mu, ..,.ıtır. 

4 - Hannı Löhr • Bavyera vals- Schumann tarahndan aöylenmiı =o ;: iheı gı 
6

_625 Gayri menkul ihale saatinde ÜÇ 

larL iki aryuı) Cenevre 100 1 ·çre F 28.4225 defa baiınlclılrtan IOnl'& en eok ut-
5 - J. Brahmı • Macar dansı 19, l 5 Türk rnuziği (ince ııaz faslı) Amsterdam lOO ;'1 rln · 67.4225 bnna ihale edilir. Ancak teklif edi· 
No: 9 20,00 Memleket saat ayan. ajana ve Berlin lOO Ra~§IJUU"k 50.5775 len bedel yiin:le yetmif besi bulma-
6 - Franz Lehar - Çocuk prens meteoroloji haberleri. Brüksel lOO Belga 21.41 dığı takdirde ihale on be. gün temdit 
operetinden potpuri. 20, t 5 Konu~ma (Doktorun saati.) Atina 100 Drahmi l.075 ye on ~inci günü yan11acak arttır-

f 4, l 5, 14.30 Müzik (Piyano aololan-PJ.) 20,30 Türk muziği (Kadın kUme oku· Sofya 100 Leva 1.5525 nııt.da en çok bedel teklif edene ihale 
18,30 Program. yuculan) Prag 100 Çekoslovak 4.315 edilir. 
18,35 Müzik fren oda mUziği • ibra- 21, t O Milli musikilere dair dördüncü IMadrid 100 Peçeta 13.965 Gayri menkul Ü%erİnde hak ;ddia 

htm Özgür ve atet böcekleri) konuşma (Fin musikisi • Halil VallOva 100 Zloti 23.7225 edenler vana i•ln tarihinde1' itib ren 
19.00 Çocuk saati. Bedi Yönetken) Budapcşte 100 Pengü 24.46 Tiımi fl'{in içinde evrakı mn.,,·t~1eri-
19,25 Türk müziği (fasıl heyeti) 21,25 Neşeli plAklar. R. BUkreş 100 Ley 0.90 le birh1rte müracaAt ebnelm aksi 
20,00 Memleket !""' t avan, ajans ve 2 t, 30 Müzik (Mo7art • Keman kon· Belgrad 100 Dinar 2.8775 halde al'ttwnna ~..le\inin paylaşma-

20. f 0 
20,15 

meteoToloii 1u!b .. ,.1rori. 8ertosu (Re maiör) • Pi. Yokohama 100 Yen 34.445 sın""" hııı.Y,. ka1ır11'r. 
Ne~eli plAlc1ıır • R. Calan: Yahudi Menuhim Stokholm 100 İsve~ Kr. 30.40 Daha f ..... ta mft1i\mat almak isti-
Türk muziği ( Saz e~erleri ve Orkestra ıefi: G.eorges E.nsco Moskova 100 Ruble 23.78 yen1e_Pin 188 aayılı dosyaya müracaat 

22,00 Mü7ik (Kiidik orkeatra - Şef: 23/71939 un klearing kurlan etmeleri 
Necip Atkin) Sterlingten gayrlsl bir Türk lirasının Arthrınn"'" iıtir!'!k e enlfll' f'arbıa· 

ttarkılar) 

1 - Hi~a'l pe4Tevi. 
2 - Suphi 7iva • Hicaz prkı • t - Rio Gebha.rdt • Romans mukabilidir.. nıede J1l%1lı hu.,1-.lan '"m'""en ka-
Anılsın yer il•. (Violonsel ve orke,tra için) Allf Satış bul ,..,_.,;~ !1 • .,1,.J.ı,ı ... ;ı:.,. ~''""'"'· 

2 - Hannı Schrnidt • inciler Sterlin 590. 593. WWW t es O > * ı W A & ı~ 

(va},) Dolar 79.35 18·95 Kirahk riaire ve 
3 - Ed. May • Bir oi,e Mozel Belga 4.6705 4.6470 

$8rabının karsısında. Fransız frankı 29·95 29·80 1 m a a a z a 
4 - .J. Brahma • Macar dann Peseta 7.1610 '1.1250 f'ot 

Florin 1.4833 1.4758 Reımt. huıuıt daire veva tir-
No. 8 1svi F 3 51Ş2 3 5004 ketler, doktor, avukat, ti;~car, 
5 - Koraabv • Hind ~rkısı. t çre rangı · · kom;ı•oncu yllzıhanesi otabi-
6 E F 'sh T .1 .. sveç Kronu 3.2894 3.2728 

- m~t 1 er • atı gun· N kro 3.3733 3.3562 lecek Gazi bulvannda ziraat 
lerl•. orveç nu b k I' d 18 1 

Ç k kro 23.20 23 09 an ası ittisa ın e sayı ı 
a) Tati·ı - 1 · e nu · D il h k b Ptın en Dinar 35.40 35.22 emh·e i llntnın üst atı e • 
b) J .. t,. d·~1aT Leva ven fiyatla kiraya verilecek· 64.41 6'.08 

koydum. «') A .. ı.ı,.nih.,..: .... n bir tesadüf. tir Ley 83. 82. • 
1 O - Halk türküsü Menek,eler d) ~ .. 1 .. ,.,n ııükuneti Avusturya fili. ._5390 •.5l60 f ~t1venlerin: 
tutam tutam. ,.) Avdet Mark L98 1.97 Tloktor Hulusi aıddesinde 

3 - A~ım h~ • Hica:E ~arkı • 
Her 7.Phmı cir.f':r.,!Ze. 
4 - Kt"mence tak•imi. 
5 - ATif bey • Hicaz §arkı • 

Tasdi edeyim. 
6 - Hicaz şarkı - indim yarin 
bahç~ine. 

7 - Hie11z ıoa?". !'l"mai .. i. 
8 - Halk türküsü • Sünnetimin 
Ştözlerine. 

9 - Halk türküsü • lrafa fincan 

ti - (}yun havatn. 7 - Ludvig Siecle • Ilk bahar Liret 15.10 15.03 42 numf!rada dit doktoruna 
2 f ,00 Miizik fR:vMeti cümhur ban· eJ d' • Drahmi 94 D3.50 mfrracı-ıııtları mOl!IJ, • • -

dosu. "'. · f·. 1 .. " Ku·,·.,Aer) T s ş v· iP;TiuY>>>>P:??>>AV:ZUF....aJ.-·"' .. ' A - • trau!s • en ıyana • Zloti 4.2153 41939 
· 1933 TUrk borcu Il. 

1 - Kut .. chcra - dağ ve vadi- (vals) Pengu 3.698' 3.6807 
1933 

Türk borcu Ill. 
ler (Marş) 13,00 ~on aioı"' "h .. b .. Tlı"n. ziraat. es· Bu Fiatler bankamız 1ç1n htç bir ta-
2 - Allım Macbeth - Entermed- luım. t,.,.. • ..:ıct. kambiyo - hukut ahhilt ve mesullyetl mutazammın değil-

1938 % 5 F. ve ikramiyeli 19.112 
1933 ikramiyeli Ergani 

zo. boreHt (f'iııt) dir. 
Sivas - Erzurum hattı istikrazı 1. 

3 - Saint - 5aenı • cPhaeton> 23 ?O Müzök (Cıızbıınd. Pl.) ESHAM VE TAINILAT • • • • ,. n. 19 92 
(Senfonik parça) '?3,55/24 Ytlnnki prograrn. 1933 Türk borcu I. 19.225 Peşin 
4 - C'.avidiner • Dans 

• • .. • • m. 19.94 

5 - Berlioz • Macar maroı. 
21.50 Anadolu ajansı (Spor servisi) 

'2,00 Müzik (Cazband • Pi.) 
22,45/23 Son ajans haberleri ve ya· 

rınki proğram. 

P AZARTESI: 24/7 /39. 
12, 30 Program. 

Sivruı - Erzurum V. 

• • • • • iV • Aydın zirai s'ltı~ kooperatll leri 
Y 1932 Ha7Jne bonosu 7o 5 faWi 

T asi i ue he '\;etinden: 1~2 Ha~e bonosu% 2 faizli 
T T Cumhurıvet Merkez Bankası 

Taafive halinde Aydın zirai sat:, kooperatifleri ittihadmm heyeti umu TUrk1ye lş BANKASI 
miyeıi 9. 8. 939 çar~amba günü ıaat 16,30 da lzmir ticaret ve sanayi Osmanlı Bnnknsı 
od~s1nda içtima edecektir. Anadolu demiryolJan L ve ll. 

12,35 Türk muziği • Pi. ittihada dahil ortak kooperatiflerin müıneuillerini göndermeleri rica Anadolu Deıniryollan 7o 60 hisse senedi 
13,00 Memleket sa.at ayan, ajans ve 

meteoroloji haberleri. 
'3.15/14 

olllt1ur. MUmessll 
Ruzname: lttih~d tasf•11e bilinç<>1\D1un •e tufiye heyeti ranorunmı ArSlan çimento 

tur.fan ",. •asfive hevetinin ibnt~'· 2640 (1~3?.) Sark De~irmen1eri 19.94 -· 

' Eczacıbaşı 
Tabii Çiçek Kolony~ları 

J 5 Muhtelif Koku da Birer Şaheserdır 
AL71N DAllLASJ $ I Y A R L A L E 
BAHAR LEYLAK 
DALYA KRBP30RJEr 
R E Y B D O R Malaabllet Çiçeği 
SElfllf l~IN YASEMiN 
UNVrMA.BElll il A lf U L YA 
BEŞÇIÇEK HEROISllUAR 

~t MLL- -..1• M teketimizin muhtelif şehirleri S FERiT E~haşı tabU ~lçek kokulanndall bazılanna ısrarla bir tercih gösteriyorlar .. Meseli İstftl'lbal ALTIN DAMLASI ve YASEMİNİ ısrarla tercih ederken 
eresandll' ..-..t -•1orus.. em · . • be d tlı 

llkara DALYA •e KREP JOBJETİ hepsinin Usttinde tutuyorlar. BAHAR ilemfumul olacak... Onun tiryakile~ r y~r e ras yonız... , . . 
ı-ı.,, Ankara, İatanbul, Buna, Adaon, Antalya, memleketimizin her bucağı rBAllAR hqlı başına bir llemd.ir, onu begerunemek mcvzuu.>alıis olamaz• diyorlaı-

• 

• 
czanesı 

... 
DEPO: 

ŞifaE 
Eczacı başı 

r abii çicek kokuları fimdi de en lüks tiıelerde ambalajlarda piyaıaya çıktı 
' Bu işte de önayak olduk 



, • : • ,\ • ;."' · ,. - ' . ! 1 

Baharçiçeği Kolonyası 
Eczacı Kemal K. Aktaşın büyük eserlerinden 

A.vrupa parfümeri alemlerinin üstüne çıkan Türkiye ve Balkanlarla bütün Şarkta 

mu nazara ve rekabete sığmıyan bir san' at harikası 

lzmiri konlonyasiyle 
zevk ve san' at 

meşhur eden, memleketimizin 
sembolü, çiçekler müstahzarı 

• \ ........ I . . . ! • ~ , . ' "' . .Jı ... ,:,.,. .. . ' . \ \ ·.. . . . -.,,. • ~ ... " \ :-: .. \' . • .... "::_ 1\. a 12 
~ ·-lZMtR BELEDlYEStNDEN: 1 "VJ.01t1 il611•rt;geoc~.&'-nua ,,. 

Kültür mahallesinin 1383 ıayı- D Aı• R• 
lı sokağında 1382 ıayılı sokak ile " r. ı ıza 
vasıf Çınar caddesi arasındaki • • ~ 
kısmının her iki tarafına 250 met- u 1 ~ 
re boyda yeniden keıme kordon n en ~ 
çekilmesi hat mühendislikteki ke- ~ 
tif ve fartnameıi veçhile açık ek- Doğum ve Cerrahi Kadın ~ 
ıiltmeye konulmuftur. Muham- hastalıkları Operatörü ~ 
men bedeli 455 lira olup ihalesi , .. .. ~ 
26-7 39 b ·· .. t 16 d Her gun hastalarını saat uçten son- ~ 

• çartam a gunu ıaa a· At t·· k dd . Eski a· . . N • • ra a ur ca esı • ırıncı t"i 
dır. lştırak edecekler 35 lıralık kordon• 222 numaralı ua eneha-~ 

. ..-1 d k l m y N temınatını og ~ en sc?.~ra apa 1 nesinde kabul eder. ~ 
bul~nmasına bınaen ogleden ev- TELEFOS : 2987 ~ 
vel ış bankasına yatırar:ık makbu- t7.ATL7:7.77~7.Z7.Z7ZLZX-ZZ7.77Jr7!77J 
zu ile encümene gelirler. - WJifbWWW 

12-17-21-24 2459 (1443) OPERATOR DOKTOR 

Havagazı fabrikası için (3800) 
ton zonguldak Zerodislave 0,10 
maden kömürü ıatın alınması baş 
katiplikteki şartnamesi veçhile 
kapalı zarfla eksiltmeye konul
muftur. Muhammen bedeli 40850 
lira olup ihalesi 4-8-939 cuma gü
nü saat 17 dedir. 2490 sayılı ka
nunun tarifah dahilinde hazırlan
rnıt teklif mektupları ihale günü 
azami saat 16 ya kadar encümen
de riyaaete verilir. Muvakkat te
minatı (3063) lira (75) kurut 
olup öğleden sonra kapalı bulun
masına binaen öğleden evvel it 
bankasına yatırılır. 

19-23-28-2 2565 (1497) 

Ahmet Cemil 
Oral 

Fransız hastanesi 
Operatörü 

Her gün öğleye kadar Fransız hasta
nesinde öğleden sonra Birinci Beyler 

1 sokağında.. 
No. 42 TELEFOS 2310 

4AJM ıea' ıw;; 

7.artesi günü saat 16 dadır. iştirak 
edecekler 304 liralık teminatını 
öğleden sonra kapalı bulunmasına 
binaen öğleden evvel it bankasına 
yatırarak makbuzile encüme:ıe 
gelirler. 

7 - Otomobil tasesi üzerine 
1 - Alireis mahallesinin 952, konulacak seyyar tip bir adet 

970, t 032 sayılı sokaklarında ye- Etüv kazanı satın alınması batka· 
niden lağım yaptırılması başmü- tiplikteki f&rtnamesi veçhile açık 
hendislikteki ketif ve fartnamesi E'ksiltmeye konulmuttur. Muham
veçhile acık eksiltmeye konul- men bedeli 1650 lira olup ihalesi 
muttur. Muhammen bedeli 2050 31-7-939 ~azartesi günü ~~wat 16-
lira olup ihalesi 31-7-939 pazarte- dtıdır. lttırak edecekler ogleden 
ıi günü ıaat 16 dadır. lttirak ede- sonra kapalı bulunmasına binaen 
cekler 154 liralık teminatını öğle- öğleden evvel iş bankasına yatıra
den sonra kapalı bulunmasına bi- rak makbuzile encümene gelirler. 
naen öğleden evvel if bankasına 14-19-24-28 (1467) 
yatırarak makbuzile encümene 1 - Şülaü Kaya bulvarının Dok-
gelirler. tor Mustafa Enver caddesinden iti-

2 - Güzelyalı derelerinin dol- haren Alsacak meydanına kadar olan 
durulması isi batkatiplikteki şart· 520 metre boydaki kısmının granit 
namesi veçhi le açık eksiltmey~ paket ta§lariyle yeniden döşettirilırie
konu~muştur .. Muha.mmen bedelı si bll§mühendislikteki keşif ve §art-
500 lıra olup ıhalesı 31-7-939 pa- namesi mucibince kapalı zarflı ek
zartesi günü saat 16 dadır. lftirak ıiltmeye konulmuştur. Muhammen 
~ecekler ~7 lira 50 kurufluk te- bedeli 13349 lira olup ihalesi 31. 7. 
mınatını ögleden sonra kapalı bu· 39 rt · ·· ·· saat 17 ded'ır 
l b. ..w1 d I paza esı gunu . 
unmasına ınaen og e en evve 2490 1 k tari'f h d hi 

• b k k akb ·ı sayı ı anunun a a -ıf an asına yatırara m uzı e 1• d h I t klif kt ı ·· ı· 1 ın e azır anını§ e me up arı encumene ge ır er. . .. .. A k d 
3 - Belediye temizlik itleri ihal~ gunu a~ı saat ~~ ya a ar 

-
Memur alınacak 

P. T. T. umum müdürlüğünden: 
1 - idaremiz münhallerine alınacak memur ve müvezzi için mü

sabaka imtihanı yapılacaktır. 
2 - isteklilerin hüviyet cüzdanı mektep ıahadetnamesi ıihhat ra

poru llfl kağıdı zabıta ve adliyeden musaddak iyi hal kağıdı askerlik 
vesikası dört fotografı ve bir dilekçe ile halen memur olanların sici) 
cüzdanlarile dilekçeleri 11 Ağustos 939 alqamına kadar vilayet 
P. T. T. müdürlüğüne müracaat eylemeleri ve bunların 788 sayılı 
memurin kanununun 4 cü maddesindeki tartlan haiz olmakla beraber 
devlet memuriyetine ilk defa gireceklerin 30 ya§ını geçmiı bulunma
maları. 

3 - Memurluğa alınacaklarin en az orta lise mezunlan tercih edi
lir. Müvezzilerin de ilk mektep mezunu olmalan lizmıdır. 

4 - Müsabaka vilayet posta telgraf müdürlüklerinde 15 Ağustos 
939 Salı giinü saat 1 t de yapılacaktır. 

5 - Müsabakada muvaffak olan lise mezunlanna yirmi orta mek
tep mezunlarına P. T. T. memurin kanunun hükmüne göre §İmdilik 
on lira ve müvezzilere de yediden on liraya k dar asil maaı verilir. 

6 - Süvari müvezziliğini istivenler dilekçelerinde bunu tasrih et
mekle beraber bir hayvan tedarikini taahhüt edeceklerdir. Bunlara be§ 
lira yem bedeli verilecektir. 

7 - Ba.ska dairelerden naklen gelecek olanlar müsabakaya tabi 
olmamakla beraber kendilerine umumi hükümler dairesinde mallf ve
rilir. 

8 - Müsabak da muvaffak olanların idarece teklif oluDacak her 
hangi bir yeri kabul etmeleri §arttır. 23,26,29 2631 (1533) 

inhisarlar 
den: 

umum müdürlüğün-

1 - Parlayıcı ve patlayıcı maddeler naklinde kullanılmak üzere 
münal::asaya komnuı olup 16/Vl/1939 tarihinde ihale olunamıyan 
« 1 » adet saç tekne yeniden kapalı zarf usuliyle ekıiltmeye konulmuı· 
tur. 

2 - Ke§if bedeli «16,442,64» muvakkat teminatı «1233,19» lira· 
dır. 

3 - Eksiltme 7 /Vlll/939 Pazartesi günü saat 16,30 da Kahat&§ta 
levazım ve mübayaat §ubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartname, plan ve keşifnameler «82» kurut mukabilinde An
kara ve lzmir ha§müdürlükleriyle lstanbulda levazım ve mübayaat 
ıubesi müdürlüğü vezneainden alınabilir. 

5 - isteklilerin, mühürlü teklif mektuplan kanuni vesaikle % 7 ,5 
güvenme parası makbuz veya banka teminat mektubunu ihtiva ede
cek kapalı zarfların ihale saatinden bir saat evveline, yani «15,30 za 
kadar» mezkUr komisyon ba§k:ınlığm:ı makbuz mukabilinde verme-
leri lizımdır. «5374» 23,29,2,6 2633 (1531) 

/LAN 
lzmir vilayeti haf ıa 
ğünden: 

müdürlü-
hayvanlarının 939 yılı senelik ia- encume?de rıyasete. verılır. ~uvak
teleri için satın alınacak 56,000 kat temınatı 1002 lıra olup og.leden 
kilo kepek başkatiplikteki tart- sonra kapah bulunmasına bınaen Eksiltmeye konulan İ§ 
namesi veç'bile açık eksiltmeye öğleden evvel is bankasına yabnlır. 
konulmuttur. Muhammen bedeli 2- Şükrü Kaya bulvannın Dok-

Kız enstitüsü birinci kısım ikmali 
İn§aatı. 

1680 lira olup ihalesi 31-7-939 pa· tor Mustafa Enver caddesinden iti- Keıif bedeli (27778) lira (5) kunq. 
zartesi günü saat 16 dadır. lttirak haren 540 metre boydaki kısmının 
edecekler 126 liralık teminatını her iki tarafına yeniden kesme kor- Bu İ§e ait evrak aıağıda gösteril-A) Kapalı eksiltme prtnamesi 
öğleden sonra kapalı bulunması- don çekilmesi °ba§mühendislikteki mi•tir B) Mukavel • • · 

b. .. -ı d 1 • b k k 'f . h' k s • e proıesı. na ınaen ogke eakn ebvv~1 tf a.'? a· _eşı ve şartnamesı veç ıle açık e - C) Bayındırlık ifleri genel prbıa-
ıına yatırara m uzı e encume- siltmeye konulmlJ!tur. Muhammen · 

1. 1 namesı. 
ne ge ır er. bedeli 2030 lira olup ihalesi 31/7 /39 D) K if li h .. 

4 - Belediye temi.,.Hk isleri • .. .. t 16 d d 1 • k t.?f cetve , uıusı prtname, .. . · pazartesı gunu saa a ır. ştıra umumi fe " artn · 
hayvanlarının 939 yılı senel.k ie.- edec ki 153 li lık t O t 00W1 nnı ' ame, ve proıe. . . . I .... k 70 OOO e er ra emına ını og.e-
şelerı ıçın satın a ınoıc..... ' den ıonra kapalı bulunmasına bina- tıtekliler 
kilo ı~man, .başkati~likte~i şart- en öğleden evvel is bankasına vatıra-
namesı veçhıle c-;ık eksıltmeye rak makhuzı'le e ·· ,. 1. 
ı } I' f · 31 7 939 - ncumene geıır er. 

Bu evrakı lzmir, Ankara, ve İstan
bul nafta müdürlüklerinde görüp 
inceliyebillrler. 

•onu ~u~tı.:: · na 1e6sıd d. • I t' pc.k· 3 - 25 ci adanın 432,25 metre 
zartesı gu..oo::.ı saat a ır. f ıra murabbaındaki 29/30 . • 
c::!ecekle:- 66 liralık teminatını öğ- I tı b ki. ~~ ~yılı ar- Elmltmenin yapılacağı yer, tarih lzmır nafıa müdürlüğü eksiltme 
lecen sonra kapalı bulunmasına sa ~ın ~ fi j; tıp • e aartna- gün ve saati komisyonunda 11 / Ağustos/939 Cu-
binaen öğleden evvel it bankasına mesı vecMı ehaçı arbtırm~ya kon~I- ma gÜnü saat 11 de kapalı nrf usuli-
yatıraral:: mal:bı:zile encümene mustur. u ~men . edeh 2161 hra le yapılacak. 
gelirle:-• .M~::.:::men bedeli 875 25 kurus olup ihalesı 31/7 /939 pa-
liradır. zartesi gÜnÜ saat 16 dadır. t~tirak Eksiltmeye girebilmek için 

5 - Etüv makinasını taşımalı:: edecekler 163 liralık teminatım öğ
üzere bir kamyonet ı:.:ıtın alınması leden sonra kao3l1 bulunmasına bina
h=.şkutiplikteld {ıartnamesi veçhi- en öğleden evvel is bankasına vatıra
Ic c.çık cl:siltmeye konulmu,tur. rek makbuzu ile encümene ?.CJ' .. Jer. 
Muhammen bedeli 1750 lira olup 16, 21. 24, 28, (148?) 
ihaleci 31-7-939 pazartesi gunu 913 sayılı sokakta 44 savılı kü-
ı.aat 16 dadır. ~ırtirak edecekler çük Kuzuoğlu hanının yıkılarak 
132 l'ralık teminatını öğleden son- enkazının satılması i!!i bat katin
ra ka.palı bulunmc.sımı binaen öğ- likteki •artnamesi vechlle acık ar-
leden evvel iş bankasına yatıra- tırmll ya konulmustur. Muhammen Muvakkat teminat 

ra..lt raakbuzile encümene gelirler. bedeli 2000 lira olup ihalesi 4-8-
G - Delediyc temizlik işleri 939 Cuma f!Ünü saat 16 dadır. Is- Teklif mektuplan 

hayv~nlarının 939 yılı senelik ia- tirak edecekler 150 liralık temi
Jelcri için satın alınacak 90,000 natını öğleden sonra kapalı bu
fdlo nrpa, ba,katiplikteki sartna- lunmasına binaen öiYleden evvel 
rrıesi veçhile açık eksiltmeye ko- it bankasına yatırarak encümenP 
nulmu~tur. Muhammen bedeli gelirler. 
4050 lira olup ihalesi 31-7-939 pa· 20-24-28-3 '1506) 

lzrnir vilayet makamından bir eh
livet vesikası almış olmak. Mühe:ı· 
dis veya mimar olmak, veya bu sala· 
hiyette kimselerle tesriki mesai ede
ceğini noterlikce mu;addak taahhüt
name ile tevsik etmek, 939 yılına 
mahsus ticaret odası vesikasını haiz 
olmak lizımdır. 

( 2834) liradır. 

Yukarida yazılı saatten bir saat ev
veline kadar İzmir nafıa müdfülü
ğün.Je müteşekkil kornisyon reisliği
ne makbuz mukabilinde verilecek ve 
postada vaki gecilaneler kabul edil-
mez. 

2579 .(1535) 

9 Ağustos 1939 da toplanacak 
birlik genel kurul ruznamesi 

1 - 1938/39 İJ yılı bilinçoswıun, kir ve zarar hesabının ve İf ra
porunun tasdiki. 

2 - 1939 / 40 yılı İ§ aiyasumın teabiti, yönetim ve kontrol kurul
larının rapor ve teklifleri hakkında karar ittihazı, 

3 - Yönetim ve kontrol kurullan üyelerinin ibrası. 
4 - Yönetim kurulunda müddetlerini dolduran iki 

Üye yerine yenilerinin ve iki yedek Üyenin ıeçilmesi. kontrol kurulu
na iki üye intihabı. 

5 - Yönetim ve kontrol kurulları üyelerine ve eksperlere verile
cek ücret, hakkı huzur ve ikramiyelerle memurin kadrolarını ve mas
raf bütçesini tesbit etmek üzere yönetim kuruluna salahiyet itası. 

6 - Satış kooperatiflerimizin mutasamf olduklan depo bina ve ar
ıalann birlikçe mübayaası için karar ittihazı ve ıureti umumiyede, lü· 
zumuna göre, muayyen bir had dahilinde, gayri menkul, satın almak, 
yapbrmak, satmak veya İpotek etmek hususunda yönetim kuruluna 
salahiyet verilmesi. 

7 - Ana mukavelenamenin tamamlanması ve bazı maddelerinin 
deiiştirihnesi hakkında ticaret vekaletine yapılacak teklifler. 

8 - -Ozüm ve incir kooperatifleri bölgelerinde pamuk mahsulünün 
kooneratiflerin has ürünleri arasında ithali için l\11..!\ mukavel0 namenin 
45 inci maddesinin son fılaası mucibince karar ittihazı. 

23,25 2630 (1529) 

Açık eksiltme ilanı 
Tire belediye reisliğinden: 

1 - Belediyemiz ve müeasesesinin 1939 mali yılma ait 670,75 lira 
muhammen bedelli 60 kalem matbu evrak ve defterleri 19. 7. 939 ta
rihinden 4/8/39 tarihine kadar 17 gün müddetle açık eksiltmeye ko
nulmuıtur. 

2 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin % 7)50 nisbetindeki ve 50,31 
liradan ibaret muvakkat teminat akçesi ve 1939 takvim yılına ait ti
caret oduı ıicil ve kayıd vesikalariyle beraber 4/8/39 Cuma günü 
aaat 15 te belediyemiz daiıni encümenine gelmeleri §tlrttır. 

3 - Parasız olarak verilen muhammen bedel ve müfredat listesile 
ıartname ve mukavele projesini almak ve nümuneleri gönnek isti· 
yenler.in eksiltme müddeti ve çalı•ma saatleri içinde belediyemiz bat 
katipliğine müracaatlan lüzumu ilin olunur. 2632 (1530) 

lzmir incir ve üzüm tarım satış 
kooperatifleri birliğinden: 
1 - Yönetim kurulumuzun 21/7 /939 tarihli içtimaında ittihaz 

ettiğimiz karara tevfikan ve ana mukavelenamemizin 20 inci madde
si mucibince birliğimiz genel kurulu 9/8/939 Çar§&D1ba günü saat 
14,30 da lzmirde ticaret ve aanayi odasında senelik nonnal toplanh· 
aını yapacaktır. 

2 - Ortak kooperatiflerin genel kurulda kendilerini tem1il edecek 
mümeasillerin eaamiaini içtimadan evvel birliğimize bildirmİ§ olma· 
lan lizımdır. 

3 - Müzakere ruznamesi berveçhi itidir. 

Doktor 

Ali A~a~ Dinel 
ÇOCUK HA.SrALIKLARll 

MV'J' ARASSJSJ 
Yaz mevsiminin sonuna kadar cumar

tesi ve pazardan maada her gün hasta
lanın eskisi gibi İKİNCİ BEYLER so
kağında 84 numaralı muayenehanesin
de kabul eder. 

Evi BİRİNCİ KORDON No. 27! .. 

Doktor Operatör 
Sami Kulakçı 

KULAK, BOCAZ, BV· 
RUN RAS'J'ALJKLARJ 

MV2' ARASSJSI 
Muayenehane Birinci beyler No.42 ~ 

TELEFON : 2310 
Evi : Göztepc Tramvay Cad. 992 

TELEFON: 3668 
&3r~tir.7../ZLL""/.U.7"'""7.z.1JZ 

DOKTOR 

Celal Yar~m 
IZMİR MEMLEKE'I' 

HAS'l'ANESI DAHİLİYE 
MV2'AHASSJSJ 

Muayenehane: İkinci Beyler 10kak 
No. Z5 TELEFON ı 3958 

, . 
1 PAR l S FAKOL TESINDEN 

diplomalı 

DIŞ 2'ABIPLERJ 

Muzaffer Eroğul 
VE 

Kemal Çetindağ 
Hastalarını l:er ıün sabah saat 9 

dan başlıyara !( Beyler • Numan za· 
de. Zl numarah muayenehanelerio
de kabul ederler.. TELEFON: 392~ 

ilin 
·ualkapınarda kain 
Pamuk Mensucatı 
Fabrikamızın iplikhane dairr 

ıinde çalıfmak üzere 16-20 yı.f 
arasında kız İfçilere ihtiyacıııı,
vardır. 

Istekl' olanların nüfus cüı:de1'
ları ve ih:i kıta fotograflariyle fab
rikaya müracaatları. 

lzmir pamuk mensucatı T.ı\.Ş• 
~..LZJf'lllJ'l,,r~T./~ 
~ OPERATÖR 
N DOKTOR 

Cevdet Gönenden 
Memleket hastanesi Baş Tabibi 

ikinci beyler sokak fırın 
kartısı No. 25. Her gün öğle
den ıonra saat üçten itiba
ren hasta kabul eder. 4 ,,ı.: 

Telefon No. 3~ 



SA.RIFE9 

T. Bovven Rees Messageries Umdal Olirier ve Fratelli Sperco Deu tsche Le· 
ve şürekası Maritimes A=~~~~TD. Şürekası V Cipur Acentası varıte 
CVNARD LINE K V M p A N y A S 1 HELLENtc LlNEs LTD. BiRiNCi KORDON REES A.DRİATICA S. A. D.t G. M. 8. H. HAMBVRG 

Linie 

~RPOOL VE GLASGOV HA'ITI GERMA.NİA vapuru 26/27 temmuz BİN ASI TEL. 2443 NAVIGATIONE ni~: t=ı: 2~a~e;m~::rs, be~ 
OSNiA vapuru Ağustos bidayetinde THEOPHİLE GAUTİFR vapuru 29 arasında beklenilmekte olup Rotterdam LONDRA • BULL HA'ITI BIUONİ motörü 20/7 tarihinde saat terdam Bremen ve Hamburg için yük 

lelip Liverpııot ve Glaqovd.an mal ço.- temmuz tarihinde gelerek ayni gün ls- Haınburg "" An~ limanlan için yük BELGRA VİAN vapuru 5 ~uzda 12 d, gelerek ayni gün saat 19 da Pat- alacaktır. 
~ ve ayni zamanda Liverpool "" tanbul. Pire, Napoli ve Marsilyaya ha· alacaTHİNlcbr. Al • gelip .Y~ .~aracak ve aynı zamanda mo Leros Kalimnos İsıanköy ve Ro- HERAKLEA vapuru 3 ağustosta bek-
CJası:0v için mal alacaktır. k d ktir A vapuru 3/ 5 agustos ara- Hull ıçın yük alacaktır. d ' hareke' t ed ' leni 5 A ""-·-'---· kaA-- An Rot-

Cerek vapurların muva.salAt tarihleri, re et e ece · • sanda beklenilmekte olup Rotterdam, ADJUTANT vapuru 10 temmiızcla ge- osa er yor. ..,.~...,.,. .,.... vers, 
lsiııı Der tllrll izahat .,. malllınM fsin Bi· Hamburg Aıı Jiınanlan 1 in ylllı: Up Londra için yük alacaktır. BRİONİ motörU 24/1 Wihlnde saat 8 terdam. Bremeu "" Hamburg için yük 
bir lerı ve ruıvlunlan baldcıııda ac:enta • • k rd d 156 da LAU al ktır ve wısa ç LİVERPOOL RA2'2'1 de gelerek 25/T saat 17 de Pire, Korfo, alacaktır. 

teahlıUt altına giremez. Daha fazla nncı 0 on • numara • aca · • Saranda, Brlııdizi, Valona, Gnıwoz.a, TABLİYE : 
ı.ı.ııat almak içia T. 8- Beee ...., ~· IUi:NT KIWOVL ve şı;;RiKi vaı-_. ANGHYRA ~ 12115 ağımns ALGERIAN .""~ 20 temmuzda Li· Spalato, Zara, Fiyume, Triyeste ve Ve- İTHAKA vapuru 10 ağust.ım: doğru 
llııı 2353 telefon oumara.ruıa mllracaat tasma müracaat edilmesi r;ca olunur. arasında beklenilmekte olup Rotterdam v~rpooldan g":lip yük ç~vacak ve ay- oediğe hareket eder. bekleniyor. Hamburg, Bremen ve An· 
~ ... ricıı ot-. TELEFON : ı 3 1 S ~lıurg ...., Aoversa limanları için :..zamarııla Liverpool içlo yük alacak- İSEO (.ihtiyar!) vçuru 23/T tarihinde versten mal çıkaracaktır. 

yük alacaktır. - gelerek ayni gün Midilli, .SelAnik, Dede- ARME!\IENT DEPPE 

. 1 .. ------------------·· BAI.K.ı\NT.All ARASI \ŞÇI BA~l MAllKA ağaç. İstanbul, Burgaz. Vama, Kösten- ESPAGNE vapuru temmuz sonlan-

T. C. Zl·raat Bankası HATT! t 'i ceveBatumabareketeder. 08 doğru bekleniyor. An'l'l!l"S (Doğru) 

Kurula.J tarihi : 1888 
Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası.. 

Şube ve ajan adedi: 262 
Zir:ti ve ticari her oevl Banka muameleleri 

PARA BİRlKTiREMLERE 28.800 LİRA 
İKRAMİYE VERECEK 

Zlraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf besaplanoda en u (50) 
lirası lulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pllna göre ik
l'arıı!ye Jağıtılacaktu : 

°' Adet " . " . 
1.000 Liralık •.ooo Lira 

:;oo 
250 

40 • 100 
ıoo • 50 

• 
• 
• 
• 

2.000 
LOOO 
•. 000 

5.000 

• 
• 
• 
• 

120 
111() 

• 40 • 41>00 • 
• 20 • 3.200 • 

l>IJotAT : Hesapl.aruıdald paralar biT Sl!'De içinde aO liradan aşağı. düşml-
Y"'1ere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 20 fazlasiyle verilecektir. 

• ltura1ar senede c cleô, ı E,ylıil, ı Birind lıimm, ı Mart ve l lla:rina briJa.. 

.. 
hinde çekilecektir. 
-.. ...... ._. ......... IR'!ll .... __________ -:a 

BRISTOL 
Be yoğlunda 
.............................. 

• 

OSMAN/Yt 
Sırkecide 
••••••••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi 
•• 

B. Omer Lütfi Bengü 
dir 44 Sene.tik • to;crübeli idaresile bütün mütterilerioe kendisini 

sevdırmiftir ·-· 
b .. ~tellemde misafir blan1ar evlerindeki rahati bulurlar •• lstanbutda 
utun Ege ve lzmirliler bu otellerde buluşurlar •.• 

Hususiyetleri çok olan bu otellerin fiyatlan da rekabet kabul dmİ· 
Y~ek derecede ucuzdur ••• _ 
..___---~~~ ·~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~ • •• • • • .i -· • • ,. .. • ' 

Taze T emjz Ucuz ilaç 
Her Türlü Tuvalet Çeşıtleri 

Hamdi Nüzhet Çançar 

· Sıhhat Eczanesi 
BAŞTUB.AK Eüyük Salepçioğlo ham karşısında.. 

Siz de bu kremden şaşmavın17. 

~ALSAMIN KREMLERi 
l,~t ......... _._.___ resmi rohsabnı 
'Gltt b" -UUD 

•r fen bil • mahsul""d"" ııu . ve gı u ur. 
14~ llüı qiluında elli ııeııedir daima ü.s
~ eşsiz '-'-·-.uuqlır. 

l\renı Balsamin 
IJ 

l'lıtlııııu, bir lettübe mahsulil olarak vil· 
••tdir Cetlrilınit 1eıine sıhhi krem· 

!\renı Ba1samin 
Ş(j 

'%; lıret;n; söz ve şarlatanlıkla değil, 
~~- evsnfını Londra, Pari.s, Berlin, 
ı ··yotk .. 
~~ ltt Clizellik enstitülerinden yüz. 

1 •Qı ""1 arasında birincilik mükifıı-
..... ~ış olmakla ispat etmiştir. 
r\ı·ern Balsam in 

Makarnalar CİTI'A ot BARİ motörü 27/T de sa.at için yük alacakbr. 
ZETSKA PJ..nVtDBA s de gelerek ayni gUn s.~at 17 de !stan- ARMEMENT 8. SCHULDT 

A. J>. ~ıt\':tOR bul, Pire, Napoli, Marsilya ve Ceno•·aya DUBURG vapuru 26 temmuzda bek-
uLOVCENn hareket eder. !eniyor. Anvers, Rotterdam, Bremen ve 

Vapuru 12 Ağustos 939 cumartesi gü

nü Köstencedcn gelip 13 ağustos 1939 
pa""'1' günü saat 12 de : 

Pire • Arnavutluk limanlan • Kotor
Oubrovnik • Split V enedik ve Triesteye 
hareket edecektir. 

LERO motörll 2717 de saat 12 de ge. Hamburg için yük alacaktır. 
!erek ayni gün saat 19 da Patmo, Leros, DEN NOH.~KE MIDDEL· 
Kalimnos, İstanköy ve Rodoo;a hareket HAVSLtN.JE, OSLO 
eder. BALKİS motörü 26 temmuzda DUn

LERO motörü 3117 tarihinde saat 8 kerk ve Norveç için hareket edecektir_ 
de gelerek 1'8 saat 17 de Pire, Korlu, BOSPHORUS vapuru 30 ağustostan 

ANGLQ F.G1'PTIAM Saranda, Brindizi, Valona, Oraç. Rılgo- 1 eylwe kadar Oieppe ve Norveç llman-
7.a. Spalato, Zara. Fiyume, Triyeste ve lan için yük alacaktır. 

MAtL LtııfE Venediğe hareket eder. BALKİS vapuru 25 eylillden 23 eyl6-
PİRE MARSİLYA ve PİRE BEYRU'l' le kadar şimali Fransa Anvenı ve Nor-

HA YFA • İSKENDERİYEYE hat ROY A LE NEF.RLA N vec; limanlan için yük alacaktır. 
•CAiRO CİTY• LÜKS VAPURU ile 

l\tarsilya için Beyrut-Hayfa-lsken· D.,4f$E KUMPAHYASI BOSPHORUS vapunı 25 birinci tef-
btteket turihleri deriye irin hareket T1TOs vapuru 2417 tarihinde gelerek rinden 28 birinci teşrine kadar şimali 

tarihleri SeUnik sergisinin !137 ve 938 senelerinin Amsterdam, Rotterdaın ve Hamburg Fransa Anvers ve Norveç limanlan için 
5181939 birincilik madalyalarını katıınmıştır llmanlan için yük alarak hareket ede- yük alacaktır. 28171939 

ll/8.1939 18/8/939 ------------- cektir. AMERİCAN l!!XPORT LİNES, lNC 
2418/939 1191939 ~ 

Ger.ok vapurlruın muvasalat tanhlert &LLY*~Ş -·~ 
gerek vapur isimleri ""' oavlunlan balı:- •• 

kında acenla bir t"'ahlıüt altına giremez BRONZ 
Daha rw.:a tafsillt ıı!mak için Birinci 

SVENSKA Oab:NT ı:JNtEN 
EXMOOR vapuru 23 temmuza dogru 

bekleniyor. Ne'VYQfk için yllk alaeakhr. 
DT.&.T. 

VASALAND motörU 2817 tarihinde TİSZA motörü 27 tıemmuza dolru 
"elerek Rotterdaın, Hamburg ve Skan- bekleniyor. ~ limanlan için ylllı: ala-

Kordonda 1~ numarada ·UMDAL• 
umumi deniz Aef'tltalığı Ud. milracaat 

dinavyıı limruılan için yük alarak ha.re- caktır. 
EL7AYI IMPERMEABtLlZE OLDU. ket edecektir. KASSA motıril 12 ağustosa doğnı 
CUNDAN SERTLl~tNt MUHAFAZA İNIEN bekleniyor.~ limanl•n için ylllı: aJ. edilmesi rica olunur. 

Telefon : 4072 Müdilriyet 
Telefon : 3171 Acerıta 

EDEN YEGANE DtŞ FIRÇASIDJR ZEr.J.UGA ~~KA L . eaktır. 
H tuhafj ecil d bul LECHİSTAN moforü 2117 tanhlnde KASSA törü 27 tem d-A-· er ecza ve y er e unur. . . . mo muza vı;ı.ıı.. 

gelerek Anvers. Gdynıa ve Danzıg li- beki . Be t, t k d ·_ p rt 

Her kesin kullandığı ve beğendiği traş bıçağıdır 

. . _ eruyor. ynı s en enve ve o 
manian ıçın yük alarak hareket edecek- Sait limanlan iqin vük alacaktır . 
tir. SERVft:F. MARfTtME 

SERVl~E MARITIME OİTUZ va=';~!~uza doğru 
Roamarn Kum.-anyası bekleniyor. Köstence, Galas ve Tuna li
ALBA .IULİA vapuru 3 ai!ustM !139 manları iein vük alacaktır. 

tarihlerinde beklenmekte olup Malta. DUROSTOR vapuru 4 ağustosa 
Cenova ve Marsilya limanları için yolcu doğru bekleniyor. Köstenoe Kalas ve 
ve yük alarak hareket edecektir. Tuna limanları için yük alacaktır. 

N O T : Vapurlano hareket tarihleriyle nav• 
İlA.ndaki hareket tarihleriyle navlun- lunlardald deği~ikliklerden acenta me

lardakl dej!işikliklerden dolayı acenta suli\·et kabul etm...:. 
me•ulivet kabul etme.:. Daha fazla taf. Daha fazla ta!silAt için ATATURK 

T Ürk si!M için ikinci Kordonda FRATl-:1.1.I caddesi 148 No da v. F. Henry Van Der 
SPF.RCO .vapur acentasına müracaatı Zee ve Şsı. Vapur acentalığıoa milraea-

lzmir Tramvay ve Elektrik 
Anonim Şirketinden: 

TENZILU TARiFELER: 

Şirketimize tahriren miizacaat edecek olan abonelerin elektrik tesi
satı qağıdaki teraite uygun bulundu&u takdirde, kendilerine, zirdeki 
tenzilat yapılacaktı?: 

1 - Ev elektrik cihazları ve asgari 700 vatlık müesses bir takalı bu· 
lunan abonelerin, puant saatleri haricinde aarfedecekleri kilovat saaı. 
le.o lı:endilet'ine, lrilovat saat başına 10 lcurU§tan faturalanmaktadır. 

U - Bioalannın meaahai sathiyeLi 50 metre mwal:ıbaım tecavüz 
etmiyen ve her biri asgari 1 lı:ilovat tal:atında uıhua ciha:ılan bulunan 
ticari müesseselerle hususi ikametııilı abonelerinin: 

Binalarının mesahai ıathiyesi 50 metre murabbamı mütecaviz ve 
her biri asgari 1 kilovatl•k, toptan 4 kilovat takatında ısıtma cihazları 
bulunan ticari müesseselerin; 

Puant saatleri haricinde yaotıklan aarfiy&t, kendilerine: 
a) O ay icerisinde yaptıltbrı sarfivat mecmuu 55 kilovat saati le· 

cavüz etmed!ği takdirde, kilovat aaPl l:~mn 1 O kurıı,•tan; 
b) O ay içerisinde yant•klan sarfiyat mecmuu sc; kilovat saati mü· 

tecaviz bulunursa, ilk 20 l:ilovat saati kik.il8.t ta.:ıt b~ına 7. 50 lı:uru§" 
tan ve mütebaki kilovat saatler de, lı:ilovat aaat batına 3,25 kunıftan; 
faı .. ,.,.ı.tll"aktadır. 

NOT: Puant sPatl,.ri tib;rinden: 
a) 1 E..,Jf.lden 31 M-rta kadar olan müddet zarfmda saat 16 ile 23 

ar~,..,,,ı,. hulu""' &aatler; 
b) 1 Ni~ar>d•n 31 Aaı .. tosa lwJar olan müddet zarfında ı;aat 18 ile 

23 ar111"'rl" l>•tlunan saatler; 
,,_ 1,,şıhn!lktad ..... 
ili - ..&~....,; 4 J<iloV8tı•ı• ,..,;......, f•'·-!:> ı.,,,...., .. ,. ,. •• n-nı. ~evi ,.... 
~..; 4 J.n1~•1a ;.~1 ,.J:t'9'1;" p"P"'"...,.,, t-'-Mt: iQ: 7.:::n j~ ... 1 ~"""tlıı:"~" 
..,,,,....., ~·nf-'--':'eri kilovat saatler, kilovat saat ~r. 8,5 k-~ım 
f~---'~·'....,..-"'r. 

iV - ?. .. ; ,J..,,,PTI'"~ t--nvin.b nl""~" iio:rfl'l'C r•-.; & f,....,""Vl'tl-.1<- "";;_ 
~ılt-.... ·-•~ ..... ~,., .... _.,,..,. .: ... _...,1~.,. . s-•·ni un---t 4 Jr;• ... ~·'" ; ... "T"'". ,...J!1wn;" 
p'7,,_, t-1- ... ., i11< 7ı:"' ;~.1 .... .,;.....:. .. ,., .,..l"" ~n ' ...... 1,.leri ki1ont 
r-•1.,... ~1--t ,, .... ,_...,.." Jl t... .... ot.on f-.._,.,,,.,,.f-f.:-d't'. 

" - a) .A•"""i 4 f.!'-·"'•'·17 ,,_.;;,..cı:•e: .,_,_., f,.nlı~•" JtTTt•l ...... :; ... ....,. 
.,.,,t ... ~. ~~fllll'l'ri 1>"'<'18.,.; 4 ...,.," ......... ; ......... ~.,_;" ~'"'""'; h.k-....... :1°1< , ~rwı 
:....:...,~t ~ ...... ..:"""~ vı·•-,., ~ ..... ,6 ,..,, .... •-• ... ...; ln1oTat aaa.tltt, kilovat saat 
~- ... -- ... ~ A f,..,. ....... a.-..,. fj!ııf•·-'""'""rft•1,f..,...t.,.-. t..' A•01t'"1 ?et Jr., .... ..,_ .. ,_,_ ..... ::.,, .... ,." ~: .. ,_,_., ,._,,11"'"'.,, ~"' r:;..._._,_ 
• ..,.1~ .. P . tıtfl'T',."11 •SP'l!'I"'';' ~t; J....,.,,..~tlıırı ; ... -1 ~.J:1-;'!i ~~....,i •-'"""""' jft-: ,:ll\() 

: .. ,__, ·--.:"~""' ..,..,~ ..... ,.ı:,..>---'-'·n kilovat saatler, kı1ovat saat l·:ı-
ft-- r f:ı 1_.._,. ... ,.,_..,, f~h-1 ............. 1 .... ,-ı ... . 

'"1 - p;..:nr.; V• JllP""\'1111 1-'tlntPl"ll,., ; ... 1.-f·~ ..-. 1 ı:: :1~ ~4'\ ,.,..,,,,~fl•l.r ..... _ ~ 

ı.. ... ;7: f... .. ,.1 • ....._ • ..,, -~ ... .,. ..... ~'--. ,...,..,""'-: ~·,.,,.ri 1 e; )ci1""""""'"'!\ ; ... ~~1 ,....1:1"';41 
~'7.,.-~ ,._, ... ..,,,.,.., ;~ 'f ""fl ;,.,.;_ ... , •••t;""..J_.. ...,,,t~., Mtı.ç ... ..1 .. - 0 1cleri kilovat 
.,.- .. 1 ....... ,_!t_...,..t 9:!11tt ........ -n_ A. ~ J..n_ ......... "' 1-h"''""'"-' ... """"· 

11 - v .. •--~- .;;.ru g~n tarifeler, Buca Ye Bunıava nahiyeleri 
İr:_ -~.,.J,. ı:: t ... .,,1 ... ~ .... 

vrıı - y,,t,.....,,.1,1...; ~-:.; ,.,.,;.. nttt'I> tt:....ı ... tff,,,;.,.,. t-J....!~ .,., ... ,.,.,. ... t 
.-J,...,..,.ı,_ J..::1..;;,_-t VP J-1.~~ -:t ,. _ _... J.,;'"".-\J,_..;..,,e. J,ıııı....,;_ ~~-...f: .. 

•......:.... •. ":_; ,_.,;,. ....... t-. ve r••..f,._1 ..... 1. J.. ......... ı..,..,... ... t61'e mezk\ir tarife-

1"" ;; ..... m.~e-- -"'-.l• ',. ·--···· ... tbilı: edilmekfed;,. 

edilmesı rıca olıınur at edilmesi rica olunur. 
TELEFON : 2004 • 2005 TELEFON : 2007 /2008 

·-"' .9 ::ı 

~ -~ 
..ı::ı ::ı ~ 
" ""' : 

"il ·~ 
• ~ 

.. :; t .. 
= 

Yamanlar kampından bir koşe 

Duralı yeri : Kar.şıyzılıa isfıele bcı.tı 
Fazla izalı&t : Karşıyaka eeı.aııeleri.ııden ve Beyler sokağında : VERE!\1. 

MtlCAOELE dispame,inden alınır- : 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tekrar Geldi 
Sayın mütterilerimizden gönlüğü fevblide rağbet 

neticesi bhmWmizden çok daha çabık satılıp biten 
kolay ve •erİ yazı yazın;ık için tüccar, bankacı, memlB', 
talebe, her kese lizım olan. icabmda kopya lı:ağı. 
diyle alblta beJ kopya çıkaran hususi mürekkep 
kontrol ve ayar ileti ••••••..•...•... 

Beş Sene Garantili 

.//('At_~ 
İZ Mi R 

Dolma b.Jemlerimizin Amerikadan gelmit 
olduğunu sayın miifterilerimize bildiririz 

Fiyatı her yerde (2) liradır. 
Toptan alanlara iskonto yapıbr. 
Türkive Umum Acentesi : 
Nafiz Mustafa Delen • tzmir 
Telefon: No. 2392 
Telgraf Adresi : 

Nafiz - tzmir 



A.llR 21 'TEMMUZ P AZ A 

ngiltere Japonya ile anlaşıyor 
Tokyo müzakerelerinin müsait bir saf hada oluşu, iki memleket arasındı 

bir anlaşma ihtimali, Almanları telaş ve endişeye düşürdü 

Japon kabinesi toplandı Almanyanın bütün plinı 
lngiliz sefiri ile Arita arasında hasıl Çıkabilecek güçlüklerden Lehistanı 

olan anlaşnıayı tasvip etti mesul tutmak olduğu anlaşılıyor 
Tokyo 21 (ö.R) - Nazırlar meclisi 

bu sabah başvekil B. Hirohltanın reisli
ği altında toplanarak lngiliz sefiri Sir 
Robert Kregi ile hariciye nazırı Baron 
Arita arasında dünkü görüşmeleri esna
sında hll.sıl olan anlaşmayı tasvip etmiş
tir. Baron Arita beyanatında Ingiliz ve 
Japon tezleri arasında bidayette mevcud 
olan zıddiyeti kaydetmiş ve nihayet ln
gilterenin, Tiyençin ihtilll.fının esasını 
teşkil eden mesele üzerinde Japon nok
tai nazarını kabul etmesi suretiyle bu iki 
tezin yaklaştığını ve şimdi Tiyençin ih
tilll.f ına müteallik hususi meselelerin hal
line de yolıın açık olduğunu söyl~ 
tir. 

Paris 21 (ö.R) - Havas ajansının 

Berlin muhabiri tarafından bildirildiği
ne göre Ingiliz - Japon müzakerelerni
deki terakkilere aid Tokyodan gelen ha
berler ve en mühim meseleler hakkında 
~imdiden itilaf hll.sıl olacağının tahmin 
edilebilmesi Alman mahfillerinde biraz 
asabiyet uyandırmıştır. Almanyada, In
giliz - Japon müzakerelerinin akamete 
uğrıyacağı şimdiye kadar tahmin edil
mişti. Gazeteler bu yüzden Ingiltere ve 
Japonya arasında gerginliğin artacağım 
gizlememişlerdi. Şimdi bu münasebetle
rin bilakis salMı.a yüz tutması üzerine 
bıınıın Inigiltereye Avrupada daha bü
yük bir hareket serbestisi vermesinden 
endişe olunmaktadır. 

cVirşaft> adlı ekonomik mecmuanın 
bir makalesi bu bakımdan manidardır. 
Diyor ki: Japonya, Ingiltereye olan mu
habbetinden dolayı, Antikomintern pak
tını imza ettiği Anddaşlarile münasebet
lerini tehlikeye sokmamalıdır. Ingillere
Japonya münasebetlerine verilecek şe
kil gerek Japonyanın harici münasebet
leri, gerekse Çindeki vaziyeti üzerinde 
fevka!Ade mühim olacaktır. Londra şim
diden, uzak şarkta, Japonya aleyhine bir 
müdahale imkAnını derpiş etmemek için 
Japonyanın da, bilmukabele, Antikomin.. 
tem paktına dahil Avrupa milletlerini 
himaye etmemeği taahhüd etmesini is
tiyor. Yani Japonyanın Avrupada bita
raflığını temin için Çin kendi haline bı
rakılacaktır. 

Bir Japun askeri 
Bu meseleler uzak şark vaziyetiyle B. Arita ile yeniden görüşmüştür. Bir 

Avrupa meseleleri arasındaki münase- Japon tebliği, Tiyençine aid umuın1 ma
betlerin ne kadar sıklaştığını gösterir.> hiyette meselelerin halledildiğini bildir
Gazete Japonyanın Antikomintern mi- miştir. Ingiliz sefiri Fransız ve Amer!
sakından elde ettiği fevaidi tehlikeye 1 kan sefirleriyle de sıkı temas halinde
düşürmiyeceğini ümid etmektedir. Çün- dir. 

1 
kü Japonya, lngiltere ile uzlaşmadan da' B. Çemberlaynın Pazartesi günü Ja-
aynı neticeyi elde edebilirmiş. ponya ile anlaşma hakkında avam ka

Londra 22 (Ö.R) - lngilterenin Tok
yo sefiri bugün J apon hariciye nazırı 

marasında beyanatta bulıınabileceği ve 
bıına benzer bir deklirasyonıın da ayni 
günde Tokyoda yapılacağı zannediliyor. 

Londra 22 (Ö.R) - Ingiliz gazeteleri 
dün Alman hariciye nezaretinin mümes
sili tarafından ecnebi matbuata tevdi 
edilen beyanat ile Varşovada buna mu
kabil yapılan beyanata uzun makaleler 
tahsis etmişlerdir. Berlin Danzigin ka
y:ıtsız ve şartsız Almanyaya avdetini is
tiyor. Fakat bu dönüşün sulh yoliyle 
olabileceğini iddia ediyor. 
Varşova ise, şüpheye mahal bırakmı

yacak şekilde, Lehistanın Danzig için 
muharebe kararında olduğunu bildiri
yor ve diyor ki: Her ne kadar Alman 
ahalisi tam bir hürriyetten milstefid 
olan bir şehir için harp gayri kabili içti
nap değilse de bu hususta karar mesu-

liyet Berline aittir. 
Bu mesele karşısında Ingilterenin va

ziyeti makalelerin mevzuudur. cTay:ınis> 
gazetesinin diplomatik muhabiri şu mü
talaaları yürütüyor: Alman deklarasyo
nundan maksadın çıkabilecek bütün 
güçlüklerden Lehlstanı mesul tutmak 
olduğu ll.şikardır.. Gazete, B. Çember
laynın 10 Temmuz tarihli beyanatını ha
tırlatıyor. Başvekil demişti ki: 

cHer hangi bir devletin Danzicte yer
leşmesi Lehistarun denizle muvasalasını 
kesebilir ve Polonyayı ekonomik ve as
keri bakımdan boğabilir. Her tahriksiz 
taarruza karşı garanti ettiğimiz Lehistan 
şu takdirde istiklalini muhafaza için 
milli kuvvetleriyle mukavemete karar 
verirse biz de bu taahhüdümüzü ifa ka-
rarındayız.> 

söy !emişti. 
Berlin 22 (ö.R) - Bu sabahki g....,.. 

leler, Danzig hakkında dün hariciye n8" 
zaretinin bir mümessili tarafından ecne
bi gazetelere yapılan beyanatın akisleri 
ile meşgul oluyor. Diyor ki: Hiç bir sal"' 

sasyonel tarafı olıruyan ve Danzig halv 
kında Alman noktai nazarını izah edeli 
normal bir haber, Ingiltere ve Fransa· 
nın çenberleme siyaseti uğruna, ~ 
yonel ve muazzam bir şekilde şişirilınİŞ• 
tir. Sulh cephesinin bu manevrası .Al• 
manyayı soğuk bırakır. Fakat demokra• 
silerin asabiyetini göstermektedir. 
manya Danzig meselesinin sulh yoliyJe, 
fakat Alman noktai nazarı istikametb>' 
de hallini istemiştir. 

cVolkişer Beobahter> diyor ki: Al
man noktai nazarının alelll.de izahJ!ll 
müheyyiç bir hadise şekline sokmail" 
sebep yoktu. Alman siyaseti de~ 
miştir. Danzigin Almanyaya dönmesi JB· 
zımdır. 

Gazeteler Danzig limanının vaziyell 

Danzigten bir manzara 
A hakkında makaleler neşretmekte ve Le

histamn, muahedeler hilll.fına olaral<• 
Gdinia limanını inşa etmekle Danzıgi 
kundakladığını iddia eylemektedir. 

cDeyli Telgraf> şunu yazıyor: Eğer 

Almanya Danzig için harp istiyorsa ve 
bir harp beklemiyorsa diğer hiç bir mil

letin de harp istemesine veya bekle
mesine hiç bir sebep yoktur. Ancak Al
man hükümetidir ki Danzigi Avrupa 
sulhıınu tehdid eden bir mesele yapmış
tır. Halbuki B. Hitler geçen sene böyle 
bir meselenin gayri mevcud olduğunu 

•Lokal Ruzayger• Lehistanın Danzigl 
tahrip siyasetinden bahsediyor ve diyot 
ki: Danzig gibi muazzam mazisi olan bb' 
şehrin göz göre inhitatınaa müsaade edl· 
lemez. Diğer taraftan ahalisinin ytizde 
98 zinden fazlası Alman olan bir şehlt 
ecnebi tahakkümü altında bırakılaınaZ-

Poligonda bir askeri pavyonun 
temel atma töreni yapıldı 

Bu eser, kahraman erleri
• • 

mızın 

Almanya' da Parti ordu 
bir yuvası olacak 

Poligonda yeniden inşasına karar ve
rilen büyük bir askeri pavyonıın temel 
atma merasimi valinin uğurlu eliyle ya
pılmıştır. İzmir MUstahkem Mevki ko
mutanlığına tayin edildikleri günden 
beri bir çok b8§&rılar temin eden değer
li tümgeneral Rasim Aktoğu, otuz üçün
cü eseri olan bu pavyonun temel atma
sını da idrak etmiştir. Kendilerini bu 
başarılarından dolay:ı samimiyetle teb
rik ederiz. 

geçimsizliği 
E:ıı:elsior gazetesinin muhabiri gazete

sine Münihten bildiriyor: 
Eyi malfunat alan bir kaynaktan öğ

rendiğimize göre Alman genel kurmay 
başkanı general Keitel, donanma başku
mandanı amiral Raeder, hava ordusu 
kumandanı general :Milch, general :Mil
ler ve diğer bir çok yüksek rütbeli za
bitler, Berlinde şansölye Hitlerin huzu
riyle bir içtima akdetmişlerdir. 

Nasyonal - sosyalist partisi en nüfuz
lu azalarından bazılarını, ezcümle mare
ıal Göringi, BB. Göbels, Gestapo şefi 

Himmler, nazi partisi dış politika ofisi 
Ffi Rosenberg, Führerin mümessili Ru
dolf Hess ve Gestaponun hususi kısmı 
tefi Walter Buch bu içtimaa murahhas 
olarak göndermiştir. 

tl'ç saat devam eden bu konferans e~
nasında nazi partisiyle ordu arasındaki 
;münasebetler mevzuubahs edilmiştir. 

Ihtiyatlı bir adam olan general Keitel 
ordu namına. konuşmuş ve Bitlerden 
Danzig meselesi hususıında yanlış dü
şünen nazi müşavirlerini dinlememesini 
ısrarla istemiştir. 

- Ordumuz çok kuvv..Uidir, demişt . 
Fakat ateşle oynamanın sırası değildir. 
Führerimiz pervasız ada.mların kendisi
ne yaptıkları tavsiyeler hususunda çok 
dikkatli davranmalıdır. Alman şerefini 
iade etmiş olan nasyonal - sosyalist par
tisi şimdi gönül eğlenmekten başka bir 
§ey düşünmiyen bir takım macerape
restlere alet olmaktadır. 

Gestaponun <hususi kalem> şefi Wal
ter Buch ona cevap vermiştir: 

- Nazi partisi artık kendilerini feda 
edecek kabiliyette ~eflere malik değilse, 
ya),. dıl r ve komllnistler tarafından yok 

edilecektir. 
Hitler bu muhavereye pek kızmış gö

rünüyordu ve bu mfuıasız münakaşalara 
nihayet verilmesini emretti. O zaman 
Mitlerin tam itimadına mazhar olan ma
reşal Göring söz almıştır: 

- Aziz dostlarım, demiştir, mazi hak
kındaki bütün bu münakaşaların mana
sız olduğunu sanıyorum. Istikbale bak
malıyız. Fakat burada vazifesini _ apmı-

mi? 
Poligonda yapılan törene vali B. Et

hem Aykut, belediye reisi Dr. Behçel 
Uz, komutan, vali muavini, topçu Liva 
komutanı, piyade liva komutanı, askeri 
şube müdürleri ve yüksek rütbeli su
baylar iştirak etmişlerdir. 

Tören yerindeki ihtiram kıtası teftiş 

edildikten sonra törene başlanmıştır. 
200 erimizi sinesinde bulunduracak olan 
bu pavyon her türlü konfuru havi ola
cak, banyo dairesi, dersanesi, yatakha
neleri, istirahat salonları bulunacaktır. 

Asker ocağuun bu mütevazi ve mü
tekil.mil eseri şilphe edilemez ki müda
faa tertibatımız içinde bir cüzüdür. 

Fakat başka bir hususiyet taşımakta
dıt. 

Törende bir nutuk. söyliyen alay kcr. 
mutanı albay Bekir Sıtkı şunları söyle
miştir. 

_ !S_ayın __ generalim ve sayın büyükle
rim ve aziz arkadaşlarım, 
• Bugün buraya bu pavy,,nun temel at

ma merasimi için toplanıldı. Bu toplan
tıya yüksek huzurlariyle şeref veren Törenden 
aziz konuklarıma evvela saygı ve §ük- da yükselen Ankaramızı görünce hay-

yan biri bulunduğunu sanıyo~. ranlarımı sunarım. retten kendilerini alamamaktadırlar .. 
O zaman bütün nazarlar propaganda Türkiye cümhuriyetinin göze çarpan Albay pavyon hakkında bazı izahat 

nazırı doktor Göbbelse dönmüş ve ma- vasıflarından biri de yurdıın imarı hu- verdikten sonra sözlerine şu cümlelerle 
reşalle propaganda şefi arasında hara- ·susunda gösterdiği çok yüksek kudret nihayet vermiştir : 
retli bir münakaşa başlamıştır. ve kabiliyettir. İşte fabrikalarımız, de- , - Bir çok kışlalar ve askeri binalar 
Mareşal Göring, B. Göbbelse son' za- miryollarımız, okullarımız ve diğer mü- vücuda getirmiş olan say:ın generalimi

manlarda adının karışmış olduğu bazı esseselerimiz bunun en parlak misalidir. zin pek uğurlu ve mübarek elleriyle te
iskandallardan dolayı çıkışmıştır. Öteden beri harikalar memleketi ola- mel atma merasimini yapmalarını fali 

O zaman şansölye Hitler kapıyı şid- rak tanınmış olan Amerikadan yurdu- hayır addeder ve saygılarımı bildiririm.• 
detle vurarak çıkıp gitmiştir. muza gelenler bile Anadolıınun ortasın-! Bunun üzerine tümgeneral Rasim Ak-

' iki görii.nii.§ j)Jı 

toğu validen ve belediye rei~d.eıı ı~· 
kazmayı vurmalarını rica etmıŞtil'" j)Jı 

]• ali bel di · · teıııele ve a v , sonra e ye reısı ı.fJl 

taşı koymuşlardır. Vali ilk temel taŞ 
koyarken : _ . ıeritl 

- •Şimdiye kadar yaptığllll . ış 'fe
en şereflisini bu teşkil etmektedir" si· 

. lcnrtle 
meli atıyorum ve süratle netıce 
ni temenni ediyorum• demiştir· lir~ 

Temele bir şişe içinde bir a!tıJl 
konulmuş ve kurban kesilmiştir. 


