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Büyük Mareşalın huzurlarında 

Aktif hava müdafaa tat
bikab mükemmel oldu 
Hava birliklerinin tetişi dört saat sürmüştür 

Kızıl çullu alanında 

Mongol 
----~·---

Hududunda ha-
diseler devam 

ediyor 
-*Hududa geçen Japon 

piyadesi geriye 
püsldtrttildiL 
Moskova, 6 (Ö.R) - Bugün n~redi

Ien bir tebliğde, Mançukoda bir taraf
tan Mongol Rus, diğer taraftan Japon 
Mançuko kuvvetleri arasında müsade
meler olduğu ve bu müsademelerin bir 
aralık karşılıklı harp halini aldığı haber 
veriliyor. J 

Japçın piyade ve sü,•ari Jruvvetleri 
Magol hududuna dahil olarak on kilo
metre kadar ilerlemişlerse de bilflhare 
gen püskürtillmüşlerdir. 

Japon hezimeti pek ağır bir netice ve
rerek bir çok Japon askerleri maktul 
düşıpilşttir. 

Londra, 6 (Ö.R) - Bir Japon haberi
ne göre btigllnkil hudut Mdisesinde al
tı Japon tayyaresi dilşürUlmüştür. 

---;----

Amerika da 

lngiliz askeri he yeti 

latanbul 6 (Huauai)- General Lund'un 
riyuetindeki 1nai1iz ukeri heyeti bu ..._.. 
Ankandan aeldi. Heyet Perapa)u oteline 
misafir edildi. 

. ______ _J 
yeni Aa. Matbaaaıncla e,. ....... 

İNGtıJz KRALI GEORGE VJ 

Büyük Britanya 

Kapalı Atış poligonu 
Dün akşam büyük törenle, sayın Ma

reşalın uğutlu eliyle açılmıştır 
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Ağa dümen krillanmasrnı bilir misin, güç 

birşey değil ipi sağa, sola kıvırmaktan ibarettir 
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94 

7 TEMMUZ CUMA 1939 

Kema paşa felaketi karş!sında 

Bulgaristan 
---:-ir·---

Milr11er de11letlerfne 
iltilıalı edecelı miZ 

-~-
HAKKI OCAKO~U 

Ç k A •ı t db• ı -BAŞTARAFlllNCiSAHİFEDE-
Nüfus sayımına 0 acı e Ir ere bir anlaşmaya varamamış olması 
hazırlık başladı •ht• d kendisini tereddütten kurtaramıyor. 

Başvekllet istatistik umum müdürlü- ) ıyaç var ır Hemen hemen Bulgarların da vazi· 
ğünden vilayet maknmına gelen bir yeti sebepleri başka olmakla beraber 
yazıda, 940 senesinde yapılması takar- Yugoslavyanın ayni farzedilebilir. 

Havada 8erı·n bır' rüzgar, hafif bir - 7 - ~ır:pl~!r: ~r=ş:.ı~~e~ü~ Resmi tahkikatda felaketin azame- b Bludılgartistanh ilktısadddenı ~l~n~ayda 
sayımına esas olmak üzere şimdiden bü- ağı r. sti sa ma e erının yuz e 

nefes halinde seziliyordu ..• Küçük • 1 tün ehir ve köylerde numaratai işi bar tini gÖz/erİmlZ ÖnÜne ko ymUS, tur altmışını Almanyaya satmaktadır. 
Mehmet başından kavuğunu çıkar- Kayıkçı Hızır dayının L .. attıxları tan başa ıslah edilecek ve noksanlar ta- Mihver devletlerine temayülü bel-
dı ... Mintanının düğmelerini çözdü.. Fakat, bereket versin ihtiyann mamlanacaktır. Kemalpaşa kazasında 30 haziran ak-ı Hatırlardadır ki 932 senesinde Kemal- ki kendisine daha büyük ik.tısadi me-
Rahat bir vaziyette sandalın minder- gösterdiği tereddüt, çok uzun sürme- Numarataj ameliyesi için, 935 nüfus şamı vukubulan tolu ve afetin zararlan, paşa kazasında elim bir vaziyet htıdis nafi temin edebilecektir. Lakin Bul· 
lerine yerleşti... di Müşterisini dikkatle gözden ge- sayımında tatbik olunan talimatnamenin mahallinde tetkikatta bulunan komisyon j olmuştu. Köylünün elinden tutmak üze- garistanın Mihver devletlerine karşı 

• ... • .. .. h cd' . . tadili mevzuu bahistir ve yeni bir tali- tarafından tesbit edilmiştir. re yapılacak yardımın zamanında temi-
Oh, işte ne iyi etmiş de, bugün Ka- çırmış, kuçuk Me m ın vazıyetı, matname haurlanaeaktır. Hazırlanan rapora göre hasar gören ni icap etmektedir. askeri teahhütlere girmesi inkar olu-

ğıthaneye gitmesini de düşünmüştü. fiziyonomisindeki güzellik ve temiz- Alakadar belediye servisleri, 935 tali- mıntakada milstahsilin ekserisi yüzde namaz ki Bulgaristan için bir sergü· 
Bahar geleliden~eri, böyle uzun bir lik ihtiyann gönlünde bir inanç ve matnamesini tetkik ederek şehrin husu- yüz zarara uğraınış ve muhtaç vaziyete ldığanız IJlr mefıtap : zeşt olacak ve belki de istiklali için 
gezintiye hiç çıkmamıştı ... Ocağın emniyet duygusu peyda etmiş olmalı siyeti bakımından ne gibi hilkümler ila- düşmüşlerdir. Toludan hnsıl olan zarar, de bir tehlike teşkil eyliyecektir. 

L! K b' -dd d aklam vesine ihtiyaç görüldüğünü istatistik bağ ve zeytinle.rin gelecek senelerde ve- Dün Armutlu~ bir çok bağcı im-
yazı ve hesap işleri, son günlerde onu .u... ı~ ırk mu_ et ur asını umum müdürlüğüne biJdirecektir. rim kabiliyetlerini mühim mikdarda zalarını taşıyan bır mektup aldık... Bu Bulgar diplomasisi bu vaziyeti gö-
adamakıllı işgal etmiş, yonnu§tu... müteakıp te rar ıoze başladı: -:.- azaltacak mahiyettedir. Zarar gören hal-· mektupta Ankara radyoou tarafından, remiyecek kadar gafil değildirler. 

Şaka değil Ocak sefere hazırlanı- - Memleketimden çıkhktan son- • • ka icap eden azamı yardımlnrın apıl- 115/7/939 ~indeki akşam ~~de, Amma Dobrica, Trakya ve Şarkt 
yordu ... Dimağını bürüyen bu meş- l'a bir müddet korsan gemilerinde Hasa n ol k 1 r a n ması hususunda kaymakamlıkça tedbir- ttolu 'kina~etı.nıdn Armdutlu~sta yailmptıgı. tahrıba- Trakya üzerindeki iddialanndan bir 

ı ı rad k ı b. k f ha f sal k (~) So ·ı ler alınmı.ştır. ın ı cı erecc e go er esme tees- t"' .. • 
gu iyet er, o a a ın ır Ü ta - or ı yaptım... nra, sırası e, K al k . d . bet' sür izhar edilmekte ve bu haber re.sml .• urlu vaz geçemıyorlar. 
k da · · • 1 b ·· ·c d"' • ka · J D .. l •k • y em ~ ıner ezın e zarar nıs ı . . .. ası vücu getırmıştı.. şte ugun· taire, umencı, ptan ve reıs o - or sene l l O Q yüzde 70, Armutlu köyünde yüzde sek- bir rapora istinat eyliyorsa Burnova zi- Avrupadakı sıyası buhranın neza-
kü tenezzüh, kafasını saran pasla- dum ... Meslekte kadc.-m .. kedeme ter- mahkum oldu sen, Ören köyünde yüzde kırk, A"?Sğı raat enst.~tüsü v~sıta:iyle tetk_ikat yaptı- ketinden istifade edebilmek için bir 
n, küfleri giderecek, onu parlak ve fi ettim ... Hafif bir çekdiride bir ker- Kızılca köyünde yüzde 95, Yukarı Kı- nlması luzumu ıstenilmektedır. sağa bir sola temayül göstermek su· 
cilalanmış bir vaziyete getirecekti.. re yelkenleri açtık mı, gel keyfim Karşıyaknnın Sof,'Ukkuyu mcvkiinde zılca köyünde yüzde 85, Ansızca köyün- Rndyodaki haberleri Anadolu Ajansı retile mevkilerini bahalıya satmak 

_ Agw a ... Dümen tutmasını bilir gel işlenen cinayetin davası şehrimiz Ağır de yüzde seksen, Yenmiş köyünde yüz- verdiğine göre bu hususta bir yanlışlık l' . t k d . I 
. . c·· b' d .. 'I f • w ;;:k'd b" 00. I d w ")dik l"' ~asında rüyet edilerek karara bağlan. de yüz, Akalan köyünde yüzde 100 ve yapılmış ise resmi makamntın raporuna eme ını er e emıyor ar. • 

mısın... uç ır §CY egı ... pı saga ı:.a ı en ız Ye ~ı • ev.at .. :mı.ştır. Ekmeksiz köyünde yüzde yüzdür. istinat eylemediği şüphesizdir. Bugünün diplomatik faaliyetlerı 
kıvınrsan kayık sola, sola kıvırırsan Ah nerde o Barbaros Havreddın... Suçlulardan Hasan Özkıranın, hemşi- Yukarıdaki rakkamlar, resmt tesbitin Felaketin ağırlığını gösteren resrnt ra- üzerinde tahminlerde bulunmak pek 
aaia gider ... Biz sana tarif ederiz... Tur~t paııalar ... Piva1eler, Seyid Ali, :esinin. sabık. ni.c:anlısı Mustafa Ça~o~u- neticeleri~. B~yle olduğuna göre ~-,poru yukarıda neşr~t~ğimize göre Ar- kolay bir iş değildir. Buna rağmen 

Bu sözleri sandalcılardan önde Salih ve Murad reisler... gu kat.il kasdi olmaksızın çakı bıçagı. ile nacak tedbırlenn esaslı olması ve mus- mutlu felaketzedelerının bu hususta te- Köse lvanofun Berlin seyahatinin 
·· led•. K" ""k "" h ' • • yaralıyarak binnetice ölümüne sebebi- tahsilin kış mevsiminde darda kalma-ı }Aş göstermemeleri icap eder. la K J N . . p p )' 

oturan soy ı... uçu ıue met, sa- Bundan Hayreddinı, Turcnıtcavı, yet verdiği anlaşılarak Hasanın hareke- masuu temin edecek vüsatte bulunması Şimdi beklenilen hükümetin şefkat ve Yugos vya ra aibı rene 0 u~ 
hi o zamana kadar sandalcılara hiç Piyaleyi görmedim ama... Onlü bir tine uyan ceza kanununun 452 inci lazımdır. himaye elini uzatmasıdır. Berlini ziyaretinden elde edilen netı· 
diklı:at etmemişti... çok kaptanlann maiyetinde çalışhm. maddesi mucibince 5 sene müddetle agu. celerin üstüne çıkmıyacağı söylene-

Dömenin iplerini tuttuktan sonra, Barbarosun oğlu Hasan paşa ve hapsine, yaşuun küc:;~~lüğünde_n_istifa- Jtalyan Banka.sında bir hadise bilir. 
onları gözden geçirdi Önde oturan Salih · · wl Meh t be Sef de ederek cezasının dort sene iki aya Netekim Sofyadan gelen bazı ha-.. ·· reısın og u me y er · dirilm · karar ilmiştir Hasa-
adam a~~ıt: altmış ~ !a!I~nda ve Gaza arkadaşlarımdır ... lnebahtı ~~n bam:ın~üseyinin ~~. ölüınl~ netice- herler ?.u mütalaayı ~eyid e?ecek ..,e 
kadar gostenyordu ... Yuzunu guneş bozgununda ben de onlarla birlikte Ienen kavgaya iştirak ettiği anlaşılarak 

1
• f adam 

1
• kı• deste haklı gosterecek mahıyettedır. 

yakmış, karartmı~ saçı, sakalı yer bulundum... bir sene müddetle ağır hapsine karar ... Köse lvanof, Berlinde hiç bir te-
yer kırlaşmı~ ... Açık göğsünde, tınkı Ah · -ı Al ' 1 t verilmiştir. ahhüde girmemek hususunda göste-
b. 1 1 w d b k ll • o meyzın og u ı paşa... s e * k ı k ır ca ı ıgı an ıran sert, eyaz ı ar • d b b f l"'k t' · - - t t receği teenni sayesinde yalnız mert1' 

.. . . onun ına ı aşımıza u ea eı ge- v l d an no a ıp aç ı goriimiyordu ... Fakat, yasının ıler- t' d' Ali w K lı Al" · ·n erg·ı er en . · !eketini istikbalde tehlikelere maruı 
1 d•w. .1 • w d • 'b' ır ı... pa~. eger ı nç ı reısı , 
e ı11;ı sezı mesıne raf!Dlen emır gı ı sözünü tutsaydı donanma bozulmı- bırakmaktan kurtarmakla kalmıya· 

kollara malik, ~ok ağlam bir bünyes" yacak bu kadar.gemiler ve bu kadar l\ı·· uru zamana ki d cak, ayni zamanda beşeriyeti, kor-
olduğu da, daha ilk gürüşte anlaşıl- can1ar' yok yere telef olup gitmiye- uğrı a r as Suç!u, Ba yra ı a paraları sarf et- trunç tehdidi altında tutan. harbi öıı-
makta idi... ki d' ter ün e.ılilecek? lemek yolundaki gayretlere de hiZ" 

Küreklere yapışan kollardaki ba- ce Oer .. ı... kal b d ka Maliye vekaletinden aşağıdaki tamim tig"' İ SJralarda yakalandı met eylemi~ bulunacaktır. 
zular. çok şişkin, çok kab görünmek- b 1 k(n az ~ın, k :r1. ~ ~a~? gelmiştir : Balkanlıların hedefi p:avet sarih .;t 
te idiler ... Uzaktan duruşu, onun ? ~ ara yem oma ıçın . enızm ı- Dam~a re~~i kan~nunun. G9 uncu Kommerçiya1e İtalyan Bankası vez-lzabıta kendisini yakalamış, karakola kat'idir. Hayat ve istiklallerini kortJ" 

. ' hını boylamama pek az hır ~ey kal- maddcsı rnucıbıncc müruru uımana uğ- nesinde bir hırsızlık hadisesi olmuştur : götürmüştür. Aibcrto burada paraları ak . . . 
dehşetlı fırtınalarla güleşmekten yıl- tı r:'_ '- t ""ld" · Allah rıyan cezaların 3321 numaralı kan6n . Jak oğlu A.lberto adında bir Musevi Kornmerçiynle bankasından ,. ... ıdııı;.. ... iti- m mevcudiyetlerını §U veya btJ 

k. b. . k ld mış ... r aKa o unnıyen ım, , ~ o...... d l . w k 
maz, es ı ır denız urdu o uğunu • t k t d Dah k k ·ı 1 hükmü müvacehesinde yine eskisi gibi Istnnbuldan Izmire gelmiş ve parasız raf eylemiştir. ev etın oyuncagı yapmama tır. 
anlatıyordu... 1~ e d u~ ar ı... a çe ece çı e e- defterdarlıklarca teı·kinine devam olu- kalmıştır. İstanbulda Beyoğlun~a sık! Bu iki deste banlaıot 200 liradan fba- Bulgarlar da bir Balkan devletidir· 

Arkadaki kayıkçı ise arkadaşın- rım o mamış... nup olunamıyacağı bazı mahallerden so- sık rastlanan bu musevi genci Itnlyan retti. Siyasetlerinin ibresini bu istikamete 
C:lan k b ' d b' Sefer dayı, yalan 8Öylemediğini ve rulmaktadır. bankasına giderek vezne önünde dur-1 Suçlunun üzerinde 188 lira çıkmıştır.. · d'kl . .. ld cakl d r 

ç?w. ~e?ç otuz eş ya~n a ır söze hiç mübalağa karıştırmadırrını 1 - 3321 numaralı kanunun birinci muş, ve~ed~ bir ar~lı~ işiyle meşgul 1 Paraların 12. lirasın~ s~!?tmiştir. Pars: çe~~- 1 :rı gu~ a aBenmli~ya ar l 1 
• .. 

babayıgıt ıdı... beli' d . .. . f b' maddesinde, kanunlan mucibince mil- bulundugu bır sırada elini uzatarak vez- lar ~ankayn ıade cdılmiştir. ose vano un r nde, Bu~ 
- Netaraflısın baba>.. . ı e. en samımı ve temız, sa ır ruru zamana uğrıyan varidat baltayası ne camekfuıı içinden iki deste evrakı ı BiR HIRSIZLIK DAHA ristanı arazi bakımından da tatınitl 
- Karadeniz yalısındanım, evlat. ıfade ıle bunları anlabrken sand:\lı- kayıtlarının Maliye vekaletince terkin nak?iye almıştır. Yine Kommerçiyale bankasından, seri edici, pek cazip tekliflerle kar~ılaş-
Küçük Mehmetle ihtiyar kayıkçı mız da, yava' yava"I Ke~nmna~a kı- ohmacağı tasrih edilmiştir. Bır solukta bankadan dışan fırlıyan numaralan mal<ım olan altmış lira pa- ma~ı çok muhtemeldir. Fakat Köse 

da b t rzda b' uh ba yılarına, Tersane önüne doğru yak- Mezkftr kanunun tatbik suretine da- ve kalabalıkta kaybolan suçlu derhal ra alan Mişon Gabay adında bir Muse- l f b . kl'fl . h kk 1' 
arasın u a ır m avere ş- 1 " b l tı ir olan izahnrunenin daimt hüküm başlı- bir taksiye atlamış : vi, bu paralan cebine yerleştirmiş ve vano u cazıp te ı erı ta a u 
J h aşmaga aıı amıs ... ç k B k1 ttı" · l " d " .. .. Je 
amışu... . .. · · . . ğı altındaki birlnci maddesinde; varidat - .e , ayr!1 . ıya... . evine gitmek üzere tramvaya binmiştir. e rmenın ~r ugunu a goz onunu 

Ve devam etti: l~te yuz1erce haro gemısı, kıyıda, bakayası, tabirinin varidat bütçesine Emrini vermıştır. Bayrakhya gıdeıı Meçhul bir şahıs tramvayda bu gen- bulandurmaga mecburdur. 
- Hangi yalıdan?... tembel, ameli manda bir wziyette dahil olan vergi, resim vesaire gibi dev- Muse~ genci içip cğler:uneğe başlamış.- ,cin cebin<lf'n altmış lirayı~ ve kaç- Bu seyahatin neticesi hayalin Jış• 
_ B b ı B tın bili ·- bae-lı duruyorlardı... let alacaklan olduğu kayıt ve tavzih tır. Dıger ~araftan hAdiseye el koyan mıstıt'. Zabıta bu parayı çalanın İstan- ki.kate galebe çal' __ 1__ "'gıııl 

. ar n ıyım... ar ı r mı Za b edilmiştir zabıta şehrin her yerinde araştırmalara bullu Nuri oğlu Tevfik olduğunu tesbit .. . ıp ~uıyaca 
·~~ ... _Ufak bir ırmak kenannda. kü: . ten u yakınl~rda, donanmanın Damga· resmi ve cezaları da varidat başlamıştı. . . 1 etmiş ve yakalamıştır. Bu paralar da gosterecektır. 
çuk bır kasabadır ... Fakat ben fımdi Halıçten kımıldadıgı yoktu ... Devle- büt,esine dahil bir Devlet alacağı olduk- Albertonun vazıyetinl şüpheli gören meydana çıkmıştır. HAKKI OCAKOOLV 
orasını görsem tanımam ... Memleke- tin bütün teşkilatını saran gevoeklik !arından 3478 numaralı kanunun mcri- -•-
timden ufak yaşta ayrıldım ... Daha ve durgunluktan Tersane işlerinin de yetinden evvel veya sonra damga resmi Trakya da u·. k k F u A R D A 
on beş yaşında ya var, ya yoktum ... müteessir olması pek tabii idi... kanununun 69 vde ~656 n.urnb" aralı ~anu- ço on gresi inşaat ilerlemekteclil' 
T 1 __ b' ki .b. . d . Akd . d . mm 6 mcı mad esı mucı ınce rnururu .. 8'ttrıan' lastaJığı ••ap 1 IPKI ır yavu u gı ı, engın enız- enız e emnıyet tamamiyle bo- .zamana uğnynn resim ve cezalann ısa- ıa-_,- .,. y • • d h ti Be ediye reisi Dr. Behçet Uz diln s~ 
ler beni koynuna çekti... Ben de ona zuk bir vaziyette idi ... Bir zamanlar, lifüzzikir 3321 numaralı hnUll hülonil Edime, Kırklareli ve Tekirdağ vila- em 1 are eye hah KültUrparka giderek inşaatı teftif 
gönül verdim ... Biribirimizi sevdik. . o kahraman Türk londlarına rast- karşısında defterdarlıklarca eskisi gibi yctlcrinin bazı köylerinde, sığırlarda had seçil . ve nizamname etmiş ve mühendislere bazı direktifleJ 
y b kinl · ·roka kal nuştı şekilde seyrederek zayiat verdiren \'e de6ictL.. vermiştir. 

e ir daha aynlmadık ... işte o za- lamak korkusundan sinecek gız' lene- rese.n ter enn~. 1 n ma r. mahiyeti henüz .. ~1 ... ~ı b' hasta n-Y Dokuz eylltl antr"r-ı" "e ga .. ınosu •-dl' 
d be · d . l w k d l"k . ' Bınaenaleyh mururu zamana uğramış ~ amıyan ır - Ü k kul .. b.. .. k . = • ..... .ı.ı....-tı 

ma~ an .~1 .~nız e u.~raşı!o~um ... c~ . e ı arıyan fırenk korsanları, resim ve eczaların, kayıtlannın terkini lık üzerinde tetkikat yapılmaktadır .. Bu ııJ° spo:Ur· ~.unun d ongrılmışeSl ev- atı ilerlemiştir. Antre ve gazino inşaıı 
İhtıyann duzgun ve nuktelı hır ko- şımdı meydanı boş bularak öteye be- işinin bahsedilen kanun ve izahname mıntakada Ziraat vekfıleti miltnhassıs v~ gece up ınasın a yap . ve on beş gün sonra ilana! edilecektir. Sc1' 

d milşavın. · tarafınd ılan tetk'kte nıznmnamcde, kanunen yapılması ıcap gı· . tı da b' h li il 1 __ ;c-nuşması var ı... Küçük Mehmedin riye saldırmagw a baqlamıqlardı... hüldimlcri dairesinde yapılması icabe- an yap ı sarayı :ınşaa ır ay er l!W" ~ ~ hastalığın g· li · d hirli . eden tadiller yapılmıştır. Kulübün adı- f 
merakını celbetti ... Ömrünü denizle Akdenizden, her gün bir tüccar der. . k1 · ır;ıu. um nevın en ze sı- nın (Altınordu) olması hakkında serde- _ır_. ______ __. _____ _ 
uğrasarak geçirdiğini söyliyen bu T'" k . . . k 1 2 - Yukarıda ütrih ve numarası ya- ~ ~nn sa~. etinlmasıden husuuhletemgellen örül" va- dilen dilelder tetkik edilmiştir. Eski Al- , 

:r. h h ld bazı . . veya ur gemısının orsan ar ta- zılı umumi yazının ı. 3 ve 4 üncü nu- m eseınmum o m e g - tın rdul mrdan B K 1 B Arsl rların sikayetle!'i : 
adam, er a e tehlıkelı mace- rafından yakalandığına, sürüklenip maralarında zikredilen vefat ve fuzulen müştür. ku~· ~ Al~ ;ma ~ da an • • • • • • • • • • • • • • • • • " 
ralarla karşılaşmış o~acaktı ... Küçük götürüldüğüne dair, biribiri arkasına, tahakkuk sebebiyle yapılacak terkin JarıBa~1:11:ı memlekeb~"eyü~k· ~tının~- gö;:~~- or u 

0 ın ısrar T B J ' 
Mehmet, onu deşmege karar verdi: lstanbula sık sık haberler yağıyordu. ~~ame!es~in, .meikılr um.um! yazı hü- ola:: bu :ıgsene u 1 kzatimizeyı~ ı ~ucıp Bu noktanın bilahare tezekkür edil- zre e ediyeSt 

- Çoktanberı' mi buradasın? ı t b t I d w 1...-umlerı daıresınde mahallınce yapılma- ının meme e sıraye- . fık .. "l k . 'd h GwiwüJ' tül" ere mAnı· ... ş e o canım aş arva ar, o ag sına devam olunacaktır ti muhtemel olduğundan Ziraat vekile- m~~ı m~lva'.-4-" go~ ere h yen_ı ı. are . e- .... - CI 

Ötcdenberi sandalcılık mı yapıyor- gibi kalyonlar, sayısız bir çok çektiri . tince ciddi tedbirler alınmıştır. ~c ~~ı Lemıb'Jlırb .... a;~ Be~etNı .~_!5eAtine olamaz mı" 
" " b d Hal b ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Ziraat vekr-1 t" d vil"' t gelen b" · .n.~t e ıcı og u · ı,. ...... , rs- ·- .~1· ıunr... ve mavunaıar, ura a, icin u • G / / G .d / • .. a ~ ın e? aye e ır , __ M hm (H ) Mustafa Balö Tirenin Fevzipaşa caddesinde c\'l.P .... 

G J•w• d k ık • b ı k" l' l d =. e "" er, t en er: yazıda böyle hır vazıyet vukuunda has- .....,., e et ~ °<:° ... ~ .z. in 1...- f . d ki fır ... dl - enr ıgım e sı s ıstan u a ır ı su ann a çürütülmekte idi... talığın t tkiki . . . . ıl Behçet ve Sa'~L-ttın (O.,,,..tmen) ~~;ı_ z on 1.1\:• metre mcsa esın e ı.>"".ı 
~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• e ıa.ue c·~ .,.,.~ ~ µ gelirdim, amma .. O zaman böyle Ha- On lan düsmanlann kar•ısına aötür- .. -. ıçın sez:ırı muayene yap. • mişlerdir. • hamur makines1nin motörünün geet 

~ "' Devlet DenieyolJan İzmir şubesi mü- ması, olenlcrın otopsı yapılarak afetin ·· lüzl"' d d takırtı bu el' 
liç sandalcısı değildim... Bu sanata mek, Akdenizin bozulan emniyetini dürü bay Zekeriya İstanbuldan, Maliye tesbiti, bu ufattan parç:ılar alınarak -- !'1:Ja n~ h::- :e ';likfuı b~ ~ 
ihtiyarlıktan sonra başladım ... Sen yeniden düzeltmek kimsenin aklına müfettişi B. Arif Arıkan Çanak.kaleden Pendik bakteriyoloji müessesesine gön- 'J'altsiltit neticelel'I de rahat bir uyku ' 
yaşta olsam, hiç böyle Kağıthaneye gelmiyordu... geldiler. derilmesi bildirilm~tir. Vilayet muhasebe! hususiyesinin 938 Gecenin slikWıeÜni zedeliyen ve ~ 

·· · d d 1 Sehrirnizde bulunan maarü vekaleti *- Ll~-muşterı taşımıya tenezzül mü eder- Sefer ayıyı in emekle beraber, - yılı tahsillit rakkrunlarmın neticeleri mmtaka balkmın istirahat hakkını w 
milfcttişlerinden BB. Necmettin Onan, F fi t -- ,_...w 

dim... bı'r taraftan da etrafını seyreden if UGf' G ıra 1 alınmıştır. Vilayetin 938 yılı bina, arazi sayan bu sinir ve sıhhat bozucu taıu't·,., -Besim Kadırgan, Osman Pazarlı ve Ar' UJı ... 
Bu halime de şükür olsun ... Rab- Mehmet, demin taşkın bir nc..cıe ile Öğüt İstnnbula gitmişlerdir. Fuar komitesi, dokuzuncu İzmir fuan ve yol vergileri tahsilatı 2.462.295 lira- dan kurtanlmaklığımız dileğinin :r:ı-_ .... 19 

b. h' ika · k d 1 l l" d b d k"k d. -•- hatı!ası olmak üzere ipek üzerine işle- ~ır. Bunun 1.657.99. 8 l.irası ~al.iye, 804297 r~m gazeteniz vasıtasiyle ait m~;it' 
ıme ıç ş yetım yo · ·· o u o an gön un e, u a ı a a bir meli kadın ve erkek mendilleri hazır- lirası sabıka vergılerıne aıttır, Sabıka dıkkat nn7.anna sunulmasına musa-
AnJatmak istediğim gençliğinde takım endi~elerin, üzüntülerin dola§- BÜ y u·· 'k B rı· tan ya lamaktadır. Bunlar fuar zamanında vergileri tahsilatında büyilk bir artma nizi niyaz ederim. ~ı 

insan dünyalara sığamaz ... Engin de- maöa basladığını seziyordu... batıra olmak üzere satılacaktır. 1 milcıahede edilmektedir. Radyosu olarilar da bu sınat pa:ı-...-
nizler ona dar gelir... Delikanlılık Fakat Sefer dayı bir kerre açılmış - DAŞTARAFI ı tNct SAHiFEDE - 1 ve gürültüden müştekidir. 
çağında'bir avuç içi kadar ufak Ha- ve deşilmişti. .. Artık durmağa razı tedirlcr. Bir gazete bu haber önünde . + Dr. S. S. TİN~ı.ıc? 
1 ı YENi ASm : umir belediyesi ~-
ice nası sığa bilir dim} ... olmuyor, anlatmak, her şeyi anlat- memnuniyetsizliğini açığa vurarak de- h e G e huzuru adına gürültüleri menede? tft 

Evlat hana Sefer dayı derler ... Bar- mak istiyordu ... Zaten bu da Mehme-- n:ıokrd'asıde"lcnh·~ pasif. ~tik~dlaf~a<;tan sonbera e ır azı D·O su birleri almıştır. Tire belediyesin_ın ..... 
1 Sef d Akd . d l .J• • • şun ı ucuma gm~ erını (!) - . . .. •• • ~ h ıı: :ıv 

tın ı er ayı... enız a a arın- r:ıın canına mınnettı... Sefer dayı yan eylemektedir. aynı gayreti gosterecegını şup es ~ 
da ... Ve ltalya kıyılarında bu ad pek Mehmede derin bir merak ve alaka Roma, 6 (Ö.R) _ İngilterenin yüz el- yarız. Cünkü halkın huzuru her 
ünlüdür, evlat... uyandırmıştı... li milyon sterlinlik istikraz meselesi üstündedir. ___./ 

Birden durdu ... On dakika evvel Muttasıl kürek çeken ve bu vazi- hakkındaki proje h_akkında yeni ~a~~- Bugünden İtibaren Satılık 
gördüğü bir yaba ne ya b k d 1 h · .. · .. .. . k mat alınmıştır. Bu ıstikrazdan en buyük 
d .. . • . 1 ı u.b~ ~r .~ç~.- y.etten ıç mutecssır gorunmıyere kısmı Türkiye ve Polonyaya aittir. dl' 
ıgı ıçın, pışman o muş gı 1 gorunu- sözünde devam eden ihtiyar denizci- İtalyan siyasi mahfellerinin kanaati Caz ve Klası· k Mu·· zı· k ' Bayraklıda Bülbül aokai•

11 
et 

yordu... yi, can kulağiyle dinlemekte idi.. şudur ki bu istikraz, yalnız bu mem- r on iki numaralı manzaras.ı gd~ı 
Meraklı bir masal dinliyen çocuk- leketlerin kendilerini müdafaa tedbirle- güzel ve çok sai?lam yedı 0 ete' 

lar, en can alacak noktasında masal •• Bİ'J'MEDİ - riyle takviyeleri için de.;!1, ayni 7.amnn- lzmirin enısaMz gurubunu modem bir bahçenin y~illiklcri arasında bir ev satılıktır. Taliplerin gakoG' 
birdenbire kesildiği vakit nasıl üzü- dd~ taBarruhaz kalbiltityetleriruih. arttırd makl ti~: seyretmek ve enfes mezelerle buzlu içkiler içmek için yegane yerdir. miz baş muharriri Hakkı Octı 
1- . b d l 'k d M h (1i-) F h 'l . d k" ır. u rcte e, m ver eve ennı l .. ti uyorsa, ışte u a n 'a a e met orsa, arp gemı erm e u- alakadar eden hasmane (!) bir vaziyet una muracaa an. 
de, tıpkı onlar szibi üzülmü tii ~~kt"ilik vRnm~k tl""mPkti" 1 1-10 
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TELG ~F HABERLERi 
Parti ·müfettişleri 

, ........................................ , 
: Baa dUftinceler: • 
• • . . . . ~ ~ 

~ IZmir - Istanbul i : . . : 
• • : Den!zyoll... : 
: eliJppes sefnleı-tnt E ....... , . : ....... ıraınaz ını... : 

- T emma2, Ağrı.ta., Eylül ay- : 
larında /2111ir il• l•tanbal ara- E 
•ınJa yolcu naldiyah pek %i- E 
yaJe tlTtmaktaJır. : Yurd yirmi mıntaka ya ayrıldı. lzmire 

B. Galip Bahtiyar gelecektir· 
Ankara, 6 (Telefonla) _Halit Partisi Bursaya Erzurum mebusu Zühtü, Es- Tevfik, Trnkya mın~nsına Kocaeli 

tarafından vilAyctlerc gönderilecek da- kişehir, Afyon, Kütahya mıntakasına mebusu Ragıp, Kaysenye Çoruh mebu
tınt ])Qrtl milletti lerinin isimleri tayin Aydın mebusu Adnan Mend.res, Malat- su Hilmi, Knstamonuya Sivas mebusu 
..+-ı" ş ya Maraş Antep rnıntakasına Bursa İsmet Işık, Zonguldak ve Bolu mıntaka
;:t~ ve yeni mUfettişlerc bugUn tebli- m~busu d~ktor Galip Kahraman, Erzu-
- yapılmıştır. ruma Balıkesir mebusu Muzaffer, İs- sına Kars mebusu Şerafettin. Muğlaya 

'Yurd yirmi mıntakaya ayrılmıştır. parta Bodrum, Antalya mıntakasına doktor Riza Levent, Konyaya Kırklare-
~raya Amasya mebusu &at Uraz, Osmı:n Şahinbaş, Seyhan ve Hatay mm- 1i mebusu ~vke~, Samsuna Erzurum 

İstanbula Konya mebusu Fikret Sılay, takasına Hasan Reşit, Knrsn Muğla mc- rn.eb~ .saım: ~ıvasa. Kars mebusu 
İı.rnire İstanbul mebusu Galip Bahtiyar, busu Cemal, Giresuna Seyhan mebusu Zıhni tayın edilmışlerdır. 

Kastamonu da sel f elik eti 
Seller altı ahşap köprüyü sürükledi 

dört kişi sular altında ka}rboldu 
Yozgatta selden zarar gören köylere yardım ediliyor 

Kastamonu, 6 (AA) _Dün saat 16. selden hasnra uğrıyan mıntakada tetki- 'zarar görmüş, Yerköye bağlı Hüyükap-
30 da oldukça büyük bir sel gelmiş ve kata deYam etmektedir. talı, Karaosmanoğlu, Cancak köylerinin 
elli dakika kadar devam etmiştir .. 1313 lf.)f tnrlnlnrı kısmen harap olmuştur. Mahal 
ten beri tesadüf edilınemlş olan bu sel .. .. " karakoluna bağlı köylerde 17 söğüt dev-
lleticesl mecrasından bir metre kadar Gelen malfunata gore son yagnn yag- rilmiş, 25 dönüm sebze bahçesi, dokuz 
l'ilksel sular d . ild t afındaki murlardnn hflsıl olan seller Yozgat mer- dönüm ekin tarlası, beş dönüm kendir 

en erenın ar . kez kazasiyle Sorgun kazasında tahribat 
caddeleri ve evleri tamamen istila et.mi§ yapmışbr Selden Sorgun kD:ıasının Fa- tarlası hnsnra uğramıştır. Musabatlı kö-
~ bir iki ev:in dere tara~ında~ duvar- kılı, Boğ~ ve Cuınafakılı köylerinin bağ yünde 145 dönüm buğday, 200 dönüm 
lan Ylkılroıştır. Dere üzerındeld altı ah- tarla ve sebze bahçeleri esaslı zarar gör- arpa, 150 dönüm bağ hasara uğramış, bir 
l&p köprüyil de sular götürmilştü.r. mUştür. Cumafakılı köyünde sel ild =~kep ve iki buzağıyı sel götürmUş-

Dört kişinin selde boğulduğu bildiri- merkep ve sekiz sığır, inek ve danayı 
~or. götürmilştür. Şah.muratlı köyünde on .. Ga~ali, Köçegcn, Divanlı, Bazlar 

Ydlardanberi devam eilen • 
tecrübeler bizim de idarenin 
d• malumudur. Temmuz ayı 
baılangıcında bir çok aileler 
lıtanbula akın ederler. Bo-

• ğozda, adalarda, Kalamıfta 
y'azlığa çıkmlar. 
Ağu.toı ayında lıtanbuldan 

/:mire doğru Fuar akını baı- • 
lar. Eylül ayında da lıtanbal
dan /zmirliler yerlerine dö
ner ve Fuara gelenler de Iı
tanbula avdet ederler. 

Binaenaleyh bu üç ay zarfın-
• da devlet deniz yollarının 

ha/tada bir olan ekspreı se
ferlerinde gidişte ve gelişte • 
yer bulmak meselesi hayli 
müıkiil bir Java halini alır. 
Netckim Çarşamba günü ha
Teket eden Ege vapurunda 
daha Salı gününden yerler ta
mamen kapatdmıştı. Bir çok 
miiracaatlere yer yok cevabı 

• :v..-ildi. 
Güverte yolcularının hücu

nüınu bir inti%al11 altına al
mak için zabıtanın müdaha
le.i icap etti. 
Bu halin önümüzdeki halta-

• lar içinde daha fazla ııtırap • 
verici bir duruma gireceği 
mrıhakkaktır. 
Devlet deniz yolları tabii bu 

miift~i bolluğundan ancak 
memnun olmalı ve bu mem
nuniyetinin fÜkranını halkın 
iıtirahatini temin edici ted
birleri almakla ödemelidir. · 
Gerçe ara postaları vardır. 

Fakat bunlar da ihtiya(a ce
vap veremiyorlar. 

Hayvan zayiatı da on beş kadardır.. koyun telef olmuş, buğday mahsulü k~ylen~ bir ~· Recepli, Fakıbinli 
Seller elektrik kablolarmı da tahrip mahvolmuş '\'e sel 3000 kavak ve söğüt koylerinın ise butun tnrlalan hasarn uğ. 

~olduğundan ışehlr karanlıkta kal- ağacını götUrmüştür. ramıştır. Dercmuklu köyünde 30 koyun 
dırmiştır. Eğriörs ve Delibaş çnylan taşmış Sor- telef olmuş, diğer köylerde ise iki bin 

Hükümet her tUrlil tedbirleri alınış- gun kenarındaki tarla ve bahçelerdeki kavağı sel götürmüş, 300 dönüm ekin, 
tır. mahsulleri tahrip etmiştir. Merkez ka- 200 dönüm bostan, yüz dönüm kendir • 

Bu iiç ay için ekspres ıeler
lerinin aıgari haf tada ikiye 
çr.karılmas! .%4Tdreti vardır. 

Jandanna kumandanlığı §Chlr dışında zasının Saray köyü' bahçeleri selden az tarlası hasar görmüştür. 

Bu yıl Fransa Yunan Prensesi He. 
lenle Jtalyan prensi 

---"'i-tr7'---- . ---J-*....-.-
20 bin göçmen Milli bayramına 

----tr·---

... ı:polet nasıl sevişmiş
lerdi, nasıl evlendiler? : . 

Beş inglllz hava filosu --·-- : Günlcrdenberl, kısa telgraf havadis- : gelecektir 
. -•- iştirak edecek.. leri, Yunan prensesi Helen ile Italyan : 

prensi Dük dö Spoletin evlenmesinden 
bahsetmektedirler. 

lstanbul, 6 (Hususi) - Bu yıl Bul- Paris, 6 (Hususi) - 14 temmuzda ya-
~dan ve Romanyadan yirmi bin pılacak Fransız milli bayramı bu ı;ene 
l~en gelecektir. Nakil hazırlıklarına pek parlak bir şekilde kutlulanacaktır.. Avrupanın bir çok kral ve krali~, 
baŞlaıunıştır. Göçmenleri getirmek ilze- Fransız mill1 bayramı şenliklerine elli prens ve prcnseSleri önünde nihayet cv
a··ayın on beşinden sonra Vama ve iki tayyareden mUrckkep beş İngiliz ha- lenmiş olan bu iki genç hnkkında son 

0stenceye vapurlar gönderilecektir. va filosu iştirak edecektir. -JJ.- gelen Avrupa gazeteleri şunları yazmak-

Milli şair 
-+-

il er taraf tan tebrik-

tadırlar: 

MAHRUKAT İllTİYACI cYunanistan ve Danimarka prensesi 
Edbank ihtiyacı Helene ile Spoletc dükü ve Savua prensi 
karşılamak üzere Aimonun evlenmesi yalnız iki prensin 
tedbir abyor birleşmesi değiJ, aynı zamanda bir aşk 

Deniz yolltuının bu hatta bü
yült bir vapur daha tahsis 
edip edemiyeceğini bilmiyo
rus. Lakin Ep.e vapurunun bi
le 1'u seferi haftada iki Jela 
ya,,manna imkan görüyoruz:. 
Çünkü 'Pazarleıi •abahı ba- • 

raya gelen gemi Çarıamba E 
günü öğleye kadar limanda: 
yatmakta ve Paıembe günü : 
on ikide lstanbula muvaıala
tinden Pazar RÜnÜ öğleye ka-
dar da lıtanbal limanında 
kalmaktadır. 
Limanlarda geçirilen müd

detler kıımen ıelerlere ayrıla
bilir kanaatindeyiz .. Maama· 
fih biz İfİn teknik kıımında 
akıl hocalıiiı yapacak değiliz. 
Bizim devlet deniz yolları iş
letmesinden dileğimiz halkın 
ihtiyacına cevap verilmesi ve 
huzurla seyahatin teminidir. ler alıyor 3473 sayılı mahrukat kanununun b~ mnh.sulüdür. . 

İstanbul, 6 (Hususi) _ Milli şAir B. sene zarfında hangi mıntakalarda merı- ~renses Helene, Yunanıstnn kralı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~~hınet Emin yetmişinci yıldönümil yet rnevkiine gireceği vekiller heyetince JOl']Un kızıdır. VBnbasının memleket .~ı
d lbıasebetiylc memleketin her tarafın- b" k ·ıe tayin ve tesbit olun- şında bulundugu zamanlar uzun mud-an teb..:.1_ Ü . ır ararname ı det Fl d 
\'e . 4 U\. telgrafları almaktadır.. nı- B k me hükümleri Ağus- oransa a yaşamıştı. 

tsite rekt"' ·· B Ceinil Dilsel de 1l'ni mu~tur. u arama p "eraıte oru · . . . b~ tos 15 inden itibaren meriyet mevkiine renses Emamcl Filibertin ikinci oğ-
1ehJik llaınına kendısıne hararetli . lu, Aosta dükasının kardeşi ve Italyan 

Almanyada 
Nazi kızları harp 

oyunu ovnııyorlar 
•telgrafı göndermiştir. girecektır. h"'kU d ~ .. 

-ı, - Kararname hükümlerine göre, mahru- uU m arının yegenıdır. Sunday Ekspres yazıyor: 
b ı 1 . . . dd · ·ı kıl· zun boylu sporcu tavırlı aynı za- AI d .• ou ga bus a kat kanununun bırınCl ma CSl I e ya d il b' ı . rk 1 • s J t manya a oku} kızlan ılanı harp OYU• r m e - ması mecburiyet alhna konulan mahru- dmaki~ sa as ı~ ~pe ma l] ko an pol ~ - nu> dc~ilen bir oyun oynamaktadırlar. 

al e avua evırun en pnr a prens enn-
rı n d b• h t kat ile bunları yakmaia mahsu~ vı_wt ar den biridir. Bu. oyu~ .d.a kaldınm üzerine tebeşirle bir a 0 ) r e Ye Eti Bankça bu mıntakaların ihtıyacına U • h ral . . daırc çızılıyor, bu daire oyuna iştirak 

. ih 1 munu arp sı annda bır denız tay- d ı . 'k .... 
- hA -* . göre kafi miktarda tcmın ve zar 0 una- . b k danl ğ e en erın mı tannca bolumlere ayrılı· 

~ŞT.A1>a... İN-İ .... ~ kal me yaresı gru u uman ı ını yapmış H b"l'" b" il 
tid....,_L •wu-J 1 C SJUU.l"LUE - caktır. 1stnnbul da bu ~ta 3; . - olan S Jet Dükü bil&h b" k il- yor. er o ume ır mi et ismi veriyor· 

-...:at rn b 1 d d E 1 D biJıye vekiletı ta• po ' arc ır ço I v h b·· ı·· - .. . d b" k 13 1 e us ar arasındadır. yanın a ır. vve ce a . mt ara...+ırmnlara d . t tmi . t" H - ar e er o umun uzerın e ır me . 
u R•r b f 1 . "b" ce Eti ban- j• a rıyase e ş ı. a r k d B 

llln• . ınc usları Ruayanın muhteli rafından veri en emır mucı ın .. len Venedikte Italyan donanmasının tep ı ız uruyor. undan sonra kızlar· 
'Yıl lnerkczlerini, askeri ve kültür mü- ka bu vazifesinde bir kolaylık olmak u~e- dördüncü fırkn kumandanlıgv ını ifa et- dan biri, mesela (Fransa) : 

•c er· · . d • d · d ne mık- F · • h.y •rıı 2ıyaret edecekler ve Sovyet re her mıntaka a resmı evaır e - .. mektedir. - ransa ltalyaya ılanı harp ediyor 1. 

"' 

SON HABER 
'\ 

Orman çiftliği · inhisar.;. 
lar idaresine devredildi 

Ankara 6 (Hususi) - Bugün büyük miJlet meclisinde orman çift
liği bira fabrikasının inhisarlar idaresine devri hakkındaki kanun la
yıhası kabul edilmiştir. 

Zavallı Hüseyin parala-
rını yeyemeden öldü 

Jstanbul 6 (Telefonla} - Bundan otuz sene evvel lrandan memle
k~t.imize gelen ve manifatura ticaretile iştiğal eden Hüseyin adında 
hırı son zamanda kazandığı mühim miktarda parasını israf etmiş ve 
sefalete dü§tüğü görülmüştür. 

Hüseyin, bundan ~ir müddet evvel hastalanmış ve dostları tarafın
dan Bu~g~ hastanesıne meccanen yatırılmış ise de iyileşemiyerek ye
fat etmıştır. 

Hüseyinin üzerinde yalnız bir yüz liralık bulunmuştur. Hüseyinin 
lstanbulda oturmakta olduğu hanın oda başısı hükümete müracaat 
ederek, Hüseyinin odasında bir çekmecesi bulunduğunu ihbar et
miştir. 

Bunun üzerine gelen memurlar Hüseyinin çekmecesini kırmış ve 

içinde al~~ bi~ ~arı l_ira ile yirmi beş ~İn lira evrakı nakdiye bulmuş
lardır. Huseyının mırasçılan bulundugu söyleniyor .•. 

Danzigliler neden bir harba 
değecek kadar ehemmiyetlidir 
Londra 6 (A.A) - Gazeteler Danzig meselesi hakkında Çember

laynın bugün yarın kafi bir beyanatta bulunacağını yazıyorlar. 
Taymis gazetesine göre bu beyanat her halde Polonya tarafından 

Danzig senatosu nezdindeki teşebbüsten evvel yapılacaktır. 
Deyli Telgraf gazetesi, Hitlerin Mussolini ile birlikte cenup Tiro

lundaki Almc..ı unsurunu tasfiye etmesine telmih ederek diyor ki: 
Almanya haricinde bulunan bütün bölgelerden en ziyade Alman 

olan bir mmtaka varsa o da cenup Tiroldur. Soruyoruz. Tirol Alman
J~rının bu kadar. az ehemmiyeti olmuyor da, neden dolayı Danzigliler 
b~r Avrupa harbıne değecek derecede ehemmiyeti oluyor. Çünkü Dan
~ı~ ~olo~yanm tahribi için bir alet olarak arzu ediliyor. işte bunun 
ıçmdır kı Polonyaya teminat veren devletler hu kadar vahim ihtiras· 
lara mukavemet için her ne bahasına olursa olsun onunla birlikte ha-

. reket ctmeğe karar vermişlerdir. 

Nas)'onalistlerin idamlarından kurtulmak 
için kaçan lspanyollar 

Cebelüttank 6 (A.A) - Eski cümhuriyet ordusu efradından altı 
1 paoyol bu sabah J ~p_yol :kıyılarından yüzerek buraya gelmiştir. 
Tamamen bitkin bir halde olan bu neferler saatlerce dalgalarla müca
dele etmişlerdir. Altı ki§iden bfri karaya çıkar çıkmaz ölmüştür. Bun
lar nasyonalistlerin yaptıkları idamlardan kurtulmak için kaçtıklarını 
bildirmektedirler. 

Yabancı memleketlere lngiliz kredisi 

Bu kredi üz milyon 
sterlin kadar olacaktır 

Londra 6 (A.A) - Hükümetin yabancı memleketlere verilebile
cek ticari kredi nisbetinin arttmlması hakkındaki talebini yarın mec
lise vermesi muhtemeldir. Bu tedbir prensip olarak haftalardan beri 
elzem görülmekte idi. Zira bazı memleketlerle yapılan görü~meler 
kredi dairesinin şimdiye kadar mevcut salahiyeti geçen krediler derpiş 
etmemekte idi. 

Kabine dün akşamki müzakeresinde bu işin hallini kararlaştırmış
tır. Gazeteler arttırılacak miktar için 100 ve 1 50 milyon Sterlingden 
bahsetmişlerse de alakadar daireden bu sabah alınan malumata göre 
azami artma miktarı yüz milyon olacaktır. Siyasi mahfiller bu tedbirin 
bazı memleketlerle cereyan etmekte olan mali müzakereleri kolaylaş
tıracağı kanaatindedirler. 

Londra civarında sirkten 
kaçan iki kaplan 

Bütün şehre korkulu ve heyecanlı saatler 
yaşattılar, nihayet kimseye 

zarar vermeden yakalandılar ecl:~rılı Yakından tanımak imkanını elde tar kömür sarfedilebileceği ve bu komu· l d' • . 11' k' hilk" d diye bağınyor, bunun üzerine bütün kız-
~ıc. c d' hakkı d bir liste z ıvaç merasımı e ı se ız um ar k •orır• h r ır. B. Potemkinin ziyaretinden rü yakacak vasıtalar ~I a. . Et" ve prensin önünde cereyan etmiştir. lar oşınak daireden uzakla:Jıyorlar. Londra civarında bir kaç ııün evvel Tam iki aaat sonra 1 O ya~larında bir 

0 ul · · "il' bankaya ven mıştı. 1 t F k t k d' · ·ı.. h k d h 1 k h · k h 11 1 · d b •rtıd . garıstanla Sovyetler birliği ara• tanzım ea ıp "h . talya kral ve kraliçesinin etrafında a a en ısıne ı anı arp edilen ltal· korkunç bir vnka olmuş, fa at er a çocu ıe rın ener ma a e erın en irin-
a ıy• . }' l .. "nelen ve ı tıyacın p· . . A dük' k 1 ld le d k k L tir. 1 münasebetler teessüs eylemiş· bank bu ıste er ~z~rı . . .. .. Ün· ıem~nt .prensı ve pre~es~, oste, ya ız arın o u lan yerden uzaklaııma· alınan tedbirler sayesinde kimsenin bur- e opra 11;omşunun evine gelmiş ,.e: 

So daha geniş olması ıhtımalını de goz on ve duşc~, Bulgnı: kralıçesı Jeann~ .. ve lanna meydan vermeden tetik davrana- nu kanamadan atlatılmışlır. - Rica ederim, bana kapıyı açınız. 
fy8 6 (ö d k h rlık yapmaktadır. Kral Borıs, snbık ispanya kralı on uçun- k k b" d ç·· k"' · · "d k dıtn ı. .R) - Bulgar mebusların· de bulun urara azı . 

15 
• d cü Alfons Yunan kralı JorJ· Bonrbon ra a a ın e cdurb diye bağırmağıı Londra civarında Birkenhedde temsil- un u ııız.ın garnJ a ço büyük bir kedi 

Qır g b "ld ·· ·· üzdeki ayın ın en ' ' b d " d" k k d hp"ca'" ~ un lstanbula ve Ankaraya Bu şek1 e onum . . k I _ Pnnne, dük ve düşesi, İngiltereden su- mec ur ur. ler veren bir sirkte, müstahdemlerden bi- gor um, or uyorum, İye bağırmı~ .• 
Clllttı ~1 2!.ıyaret, bu ay sonunda ola· itibaren Eti bankça ıhtıyacın arıı an reti mahsusada tnyynre ile gelmis olan ltalya bağırıncaya L:adar ne kadar mc• risinin yapbğı yanlı lık yüzünden, tam Vaziyeti bilen ev sahipleri de telefonla 

r... asına bıı Jnnacaktır. Kent dük ve Q.üşesi, ve dahn Mareşal aafe katedilmisse herkes orada duruyor. temsil sırasındn iki kaplan kafesten kaç- hemen polise haber vermişlerdir. 
ın Bo.no .. run. irnl .cnvagnar.i, Mareşal Graz.i- o vakit ltnlyn ayak uçlan dn"ıre h"ı•D. s· kt 1 1 l" 1 . d d 

b 
( h ...... mıştır. Biri ~kağa, diğeri de halkın otur- ır en gc en er po ıs erın e ynr ı· 

_ anı gı ı resmı sı atı filz dl'vlet adamla- sında olmnk .. . ... k · · ı k ı · d h h 
- ~ ft 1 F n naznrı dikkate rarpıvordu. uzere yuz.u ovun yere uza· duğu sunlarn fırlıyan knplnnlar evvela mıy e ap anı garaJ n ra at rn at uyur-

~,.,.,,_,._____,...,..,...,V"'.IZ1.!l~~rY.Z: ",JT;:.nl ~ ... .1 kl d k b 1 l b" .. b' h -~ • .;,;.,~JJ.:hi.JJ~ Yunanistan ve Danimarkn prensesi nıp parma annın ucuyla bunlara eğ· umumi bir telaşa sebep olmuşlar, fnknt en u mu nr: utun ır şe ri santlcrce 

Y E N • ' NI'N 6 JNCJ IIB'YECAN VJ~ ICAH-{A- 1 · h"tl · meye çal ş D w b" k heyecan c t 1 ~ b h He enın şa ı erı, amcası Yunan ve Da- 1 ıyor. egemezse ır puan ay- · k '"d" .. .. k t d h 1 .11. v c 8 ... veren u yaramaz a• • 
1 

sır mu urunun or es rayn er a mı ı k 
1 

" 
HA HAFTASI nimarka evinin babası prens Jorj oldu. bediyor ve (ilii.nı harp) sırası ona .. eJi- vanı ya ·n ıyarak sirke g"t'" ·· l d" ., mnrşı çaldırmağa bnşlnması ve knplnn- 0 urmuş er ır. 

İZMİRDE JLK DEFA N Spolet düküne de Picmont prensi ile yor!. Yapılan tnhkiknttn kaçan kaplanın ya-
VALL.ACE BERRY VE JAKİE COOPER TARAFINDAN \ Aost dti~ü şahitlik ettiler. Anlaşılan, jlanı hnrp usulü ile harp an· lnnn snkin dolaşmnsı sayesinde eükun kalnndığı garaja gitmeden evvel Vallas 

• • Mernsımde hrızır bulunanlar nnlaşma- k k . derhal teessüs etmiş ve halk eirktcn yavaş M"ll . . . 

O L 
• • •• •• E s nın irnznlanınasını müteakip ~ehrin en ca me tep çucuklnrınn kalmış bır oyun . . 1 k w b 1 u er ısmınde hır adamın bahçesine gir-

0 U R C U K A F . 
1
. d ld 1 ynvaş ıntıznm a c;ı ın :;a nş nmıstır. d'W• b d b 

U mükellef bır otc ın e tertip olunan ziya- 0 u · • ~ ıgı ve urn a İr saat oturduğu, fakat 
fcte davet olunmuşlar ve :izaz, ikram SİIRTTE Bu ııırndn knçan kaplanlardan biri, evde ev civımndn telefo 1 

2 2'U ed'I . l d' k d ki d n o mnmnsı> ve 3 A ~ RKCE r AM VE YENİ KOPYA ı mıs er ır. -tr Siirt, G (A.A) - Dün valimiz İzzettin n I~ ve çocu. nrın o an a oturmakta tnbiati~·le kar ılnrında ba .. ıbos bir kaplan 
-~((11 ~p ÇA.VVcLAR HAYDUTLAR arasında R d • -t -- dı çal?."apın. riyru:etinde to~lanan hclcdi~e olducu sıraların altından c;ıkanlarak ya- otururken 0 adamlar da sol· ağa ıkma .. n 

A R 
., SA a yo ıs asyonu yan encumenı ve ımar komısyonu 120 hın knlnnmıştır. . .. ç . g ••••• l M BEN• ALDAT~ R Bcrn, 6 (A.A) - İsviçrcnin altı radyo lira ile şehrimize getirilecek olan Botan Fakat d 'w k l b' .. .. cesaret edememışler 'e bu yuzden kımsc-

c•••••••...... J ........... defizyon postalarından biri olan Sclıva- suvu inşaatını ihnlc etmiştir. ıger np an ır turlu bulunn- ye haber verilemediği anlaşılmıştır . 
.,.._ 1 ••••• •• •••••••• , mnmıc b ·· · h" d h lk 

• 
s,\ift"esi, Pazar :•i ............................... :.... zcnburg istasyonu bu sabah sebebi meç- Böylece Siirdin yegane derdi olan su . v• unun uı.erınc ~ ır e a ın ev- Yukarıdal:i resim; kaplan, Müllerin 

.,,, GONLJ.:a : ·12~ö-=_12.30 - 2 30 - 7.15 Tf, hul bir yangın neti:~nd.? kısmen harap ışi tahakkuk safhasına girmiş bulunu- lerıne k~panması ve sokaklarda tehlike- garajındn rahat rahat otururken civarda 
2.30 - 7.15 TE.. mM olınuştilr. Hasar buyüktur. yor. bulundugu derhal ilan edilmiştir. )U bir kom• l fmd 1 ..,u ara an aıınml§br. 



Osmanlı Saltanat 
Çeviren : Haşim Sami 

Tarihinin 
Heyecanlı Bir Saf hası 

R .. . ................ . 
Uya ................•• 
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············ Tab·ırle• ·ı •••••••••••• .1:. 
•••••••••••• -·····-· 

BASMAHANEDE : l\luharrem Gür
can. .. 

ah Atış pôligonu 
Dün akşam büyük törenle, sayın 
mareşalın uğurlu eliyle açılmıştır 

G.. ,*t, . mal ile tabir olu- - BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - mert müze kurulması imkanı olacağım 
oız, evül zevce, ış, d" 

nur. Sağ göz erkek evladıdır. Butlan fuann . zann~~~:uz. . 
sav ·· ·· ar eıd·-· i örenin ma- m ve at~ poligonunun bulundu- H ı.AU•......, çocuklaruıın: ve fuar zıya-

g gozune zar .. g ~ gklind tabir ğu saha arasındaki enkaz yığuılan, gör· retçilerini fevkaJAde a!Akadar ve mUste-
hndan zarar gorecegı fe e d""ğ"" ·· 'b' artık t 'h k b fit kıl cak bö' 1 b' ·· · Kül' tür' ederler. Maamafih gömlekte devam et- u unuz gı 1 arı e arışmış u- a .. .Y e ~ m~enın . . : -67- nlz b ara t slrsiz olacağını gös- lunmaktadır. park muzelerı camıaınna il!ve edilmesı 

L_ d k k il k • 1 me. u z k nn l~ d ·ı b' lu Bir çok irnkln.sızhklar içinde bu hususunun tetk.iklne lütuf ve emirleri-

Deniz kenarına 
gider eniz ... 

--t?-
YAZAN: Dr. G. A. 

Çal.ı.pna mevaimlerini denizden uzak 
bir yerde geçirmit olup da bu yuın han 
tebdili için deni% kenarında bir yere gi
decek.teniz, hatırınızda bulun•un, ük gün
lerinde, hattl ilk haf talannda deniz ik-Artık çubuklan ateşlemiştik ..• Ne Çatlak oar a o e sıyonu top a- tenr. Parma ta ev <n, ost ı e ta ır o - azim .. b k b .. tık ey- niz İzmirlil ri ~ . ..J•----ktir K"l · akl I bo · ı k E }At ve dost yüzünden zarar da L:?ı aşarma ve ugun ar m e çol(;. sevın~"\: . ı.ı -

bdmdan. ne de politik.adan bahscdı- m a ve su u ya resım er yapma - nur. ~ h' labillr H yırdı · aal- dana ç~ olan İzmirin bu modem türpark askert müzesini İzmir gençl\ği liminin bir az rahatsızlık vermesi müm-
Jonız.... lıgal ettiğim köşede her la uğraşan bu ak sakallı, ihtiyar ge- ra~~ a ıs 0 

• 
8 

r ınş parçasını ve Kültürpar~ ile İzmi_r enter- ~e ~~lecek nesillerimiz yüksek mareşa- kündür. Bundan dolayı deniz havatının 
i\ürlü dü,üncelerden, endişelerden neralın evine giderek, orada kebap Posta ile istediğiniz ilk rüyanızın ta- nMyonal fuarı_nı .Ya~b~lın~k içın tam ~.ve kahraman ord~uzu.z:ı kıy- yaramıyacağma hükmederek orad n kaç. 
ı md ude b' i etteyim... ve pilav yemenize bahsolacak: derece- birinin çıktığını yazarak teşekklir edi- altı. ~ne gecelı günduzlil hır .ınesat sar- metli hır h_atırası olarak damın şükr~nla mak dox.... olmaz. insan iklim de~·•;rin-
~ e, as ır vaz Y • • T d"'f 1 . • tı fedildı. ve ehemmıyetle aaklıyacaklarına şüphe gn• 6"r" 

Bu sırada, eski kumandanıyle ko- de Türklere ve Türkıyeye ısındınız .. ~orsunuz. esa u ~muş .. Bızı~ ylap - Bu mesainin muvaffakıyetle neticelen- yoktur. ce, yeni iklime al~caya kadar u çok 
M h k d H ıd .. I . ~ gımız kehanet değil, eski kitap arın . • . . . h -• ı~'- Sö'zl . k • . pa.oan e met paşanın ar asın a ayran o unuz, oy e mı · ·· k d kl üzerind .. al n ta- mesf, azız Millı Şefımızm mn.ı~ a CtAa, erune son verir en ızmırde uzun uzun bir müddet geçirir. Bu kaide yal· 

Cl.aran ıulu boya bir tabloyu tetkik Madam Erizyanın bana takdim et· b:ıi; an esas en ruy a ~aye ve yardımlariyle ~bil. olduğu seneler b~lamı~aca~ . idd~ edilen nız deniz Jı.:enan iklimi için değil. dai 
ediyordum• tiği lngiliz çayı çok latif olmakla be- NAZİLLİ • AVNİ ÖZTÜRK gıbı, bunda, yangın yerlerınin ilk inıar yangın sahası ımar ışlerının, yüksek hl- iklimi. ova iklimi için de caridir. 

· · .: "' - B ... be 'kr · ... · Kıb b d · " hamlesini teşkil eden 1933 İzmir fuarı- ınaye ve yakın alAkalarından alınan 
C.i.sım uç çınar agacı... u agaç· ra r ı am ettıgı ns şara 1 a w nın siz biricik Mareşalimiz tarafından kuvvetle artık nihayetlenmek üzere ol- Yazın deniz kenarına hava tebdiline 

lann vaziyeti fikrimde, müphem bazı pek eski bulunmakta idi... .. • ~~ gö:ıne~ e~lat ve izdivaçtır .. Eger açılnu5 bulunmasının bir uğur ve mü}- duğunu İzmirlilerin en derin t.!ziınat 
babralann canlanmasına sebebiyet Madam Erizyanı, tam manasıyle evlı ~z ~ır oglunuz olacak.: ~k~: decilik teşkil ettiğini kemali haz ile zik- ve şükran duygıılariyle aziz ve sevgili gidenler daha çok olduğu için. deniz ik-

k b' bibi vaziyetinde nız guzel hır kızla evleneceksınız. Ç~ retmeliyim Milli Şefimize lütfen iblağ buyurmanızı !iminin oraya gelen yabancılara temi da· 
veriyor... bulsursuz ır Bev sa k d h' tına kü gördüğünüz ay sizin avlunuza d~ş- Filhakik~ yangın harabelerini batak- bilhassa yalvarır ugur· lu elinizle Kül- ha iyi tetkik edilmiştir. Yabancı tabiri 

Atik Ali paşa gülerek dedi ki· u uyorum .. ana a e ı uza - t .. w.. .. .. k h lı netıce · ' ' · d k' 
1 

.. :.fk... ... aya h'ç bı'r ugunekt~ore ruyanız ço ayır lıklan ortadan kaldırmak için vurduğu- türpark atış poligonunu açmanızı rica yalnız deniz kenanndnn uzak yerlerde 
- Onları tanıdınız mı} ... Sizin ~ın a ı utu arane man ı verece ır h k d'ı~·-· · h f"d d · ~ l . d d" f . · ~T muz er azma, uuıgımız er 1 an, e erım. • doğmuş ve büyümüş olanlara ait değildir. 

Fronsanın ağaçlan .. Fonteneblo or· Fransızın muame esın e tesa u et- Tll.JCILİK : HASAN DAS·ı.·ruu.L...... Türk inkılabının her sahadaki bUtün Reisin, her cümlesinde kesilen ve sü- D . k d b' d d v b"' .. 
manında gördüğüm bu ağaçları, kırk memiştim... eserlerinde olduğu gibi, feyyaz netice- rekli alkışlarla karşılanan bu kıymettar enız enarın a ır yer e ogup uyu-

b F d E D 1 b. · 1 k 1 anız muhte- 1 1 1 be ber tk dan B" ük Mar 1 dükten sonra denizin uzak yerlerde uzun iane evvel tersim etmiştim .•. Biz o Bahusus ir ransız ma am riz- ava 1 ır ış e arşı aşm .er vermiş ve Kil türpark i e ra nu un sonra uy·· eşa imiz 
'b" lt d" t llkbah ti t mel.. Elinize hayırlı bir iş geçecek.. Ba- Iznıir Enternasyonal fuan ve bunları makasla kurdelAyı keserlerken şu söz- müddet ya~arak oraların iklimine ahı-

taman, askeri atajlarımızı Fransa or- yangı 1 a mış or .. • ar 8 • a m~ş lıkları yemedii;tiniz için - kılçıklığına ihata eden modern İzmir bugün gördü- leri söylemişlerdir : mııı olanlar da deniz kenarına, bu bakım-
CltıSunda yapmakta idik... olursa, muhatıbı uzerınde hır tesır izafeten - sıkıntıya düc::miyecek veya s_ı- guy "müz varlı,., 1·1e meyd~~ ... gA1-:.,.tır· . MAREc;:ALİN SÖZLERİ 

k " d 6• <U>U ~ ... ~ "'l dan, gene yabancı sayılırlar. Meğer ki 
Bir camekana giderek oradan lg"5- yapmaktan büsbiitün vares!e ahr ... kıntıda iseniz, kurtulacaksınız... Ke ı.. Her zerresinde Türkün asil ve c::erefli - •İzmir belediyesinin gösterd.igı~· mu-

k b l Aı...,. 1 .., İz bulundukları, denizden uzak yerden sık taf küçük bir Türk bardağı çıkardı; -Fakat anlıyalım, mösyö Dö Se- Hırsız olara ta ir o unur.. ~am ,?" kanı ve İzmirlinin alın teri bulunan bu vaffakıyetten dolayı mirlileri ve ken-
- Miralay efendi... Bugün teşri- vinye ... Sizin gibi çok kibar bir garo- evinizin kapı~ını dikkatli kap:ıyın. Eger topraklar üstünde vücut bulan eserden dHerini tebrik ederim. İzmirlilere saa- sık deniz kenarına gelerek daima iklim 

Gnizle cidden ihya ettiğiniz bu ihti- l k b k d · b böyle bir hırsızlık vaki olursa hırsız ya- cocuMarım121n ve gelecek nesillerin det1er diliyerek açılına törenini yapıyo- değiı,ıtirmeğe alışmış olsunlar. O vakit, 
• . ... .. ının şar 1 u . a ar sevmesı aca a hancı olmıyacaktır. duyacağı ferahlıi:,'l ve edineceği istifade- rum.• sık aılt iklim değiştirmenin faydası pek 

ırann hır yadıgarı olmak uzere bunu neden neşet edıyorL. ARMUTLU : MEHMET DEl\.UREL .. yi düşünerek bütün yorgunluklarımızı Mareşal kapıdaki kurdelayı makasla büyük olur. 
fud>.ul edin ... Bu lzmit şarabı içmeğe Islamlar hakkında duyduğum mu- unutuyoruz. kesmiş ve misafırler poligona dahil ol-
~sus bir bardaktır... BiJiyonnu habbet bir ermeni olan madam Eriz- Üç hafla evvel köyünüzün etrafında- Türkiycnin Akdenize açılan en büyük muştur. Büyilk mareşal poligonun da- Fakat denizden uzak yerlerde çokça 
, ~ B ta • • p baz k .. l d' . rcl ki dağlan duman bUrUdilğünU ve bir iki bir limanında meydana gelen bu varlık bilini gezerek her noktayı ayn ayrı tet- k ld-L d · k l l 

HDUZ r ••• u §arap n ıçmemıze ey- yanı ı erre sınır en ırıyo u... saat sonra duman zail olunca dağların .. h k ti k d Ut azt . • a uı.tan sonra enız enanna ge en er 
be .. d • . k k d l ve umran are e , ne a ar m ev kik buyurmuşlar, alfudar olarak re.as- ·ık nl d h 1. . . 1. 1 1 g&m r musaa e etmıştir... Ev, erke ferinin paraya, a ın arının karla örtiilü olduğunu gördüğünüzil ya- olursa olSun askerlikteki fıtri kablliye- ten izahat almışlardır. Mareşal tetkikle- ı zama ~r a ay ıce aınır ı 0 u.r ~r: 

Ve ilAve etti: mücevherata pek düşkün olduklarını zıyorsunuz. ti ve kahraı:ıanlığiyle tanılan Türk mil- rini ikmal eyledikten sonra reise : UykU8UZ.luga tutulanlar çoktur. Kınmı 
- Buna mukabil ıiz de memleke- kendi ağzından dinlediğim milletine Duman toprıık sıkıntı ve zararı, vakit- letinin ayni uımanda imarcı ve yapıcı - Güzel, çok güzeL deniz kenarına gelince yerinde duramaz 

öndüğünüz vakit, Fonteneb- knrQ1 daha mülayim bir his tasıdıg"'ımı siz kar görmek ise kıtlık ve sıkıntıdır .. b~r millet o~duğuna da yeni bir delil tP~- Buyurmuşlardır. olur. Midesi bozulanlar, ishale tutulan-
.. l l ha .. ıt• k . . d • Kemalpaşa ve ciYannın uğradığı tolu kil edecektir. Bu sırada atış mahallinde bulunan 

nmın guze rınar annı na g st yor u ı lar da haylice olur. Bu rahatS12lıklan ye-
..,, t orme ı ı .. · felaketi size üc hafta evvel maHlm o - A · Mar şal.imiz mare$31 Orgeneral Fahrettin Al taya : 

n liitfen 8elamlarsmız... muş .. Geçmiş olsun.. A~; poli;onunun' kudretli ve uğurlu _Haydi, şimdi kim silih kullanacak? mek deği~tirmeğe, otellerde kalanlar 
- 22 - •• Bli' EDJ - ** elinizle açılması, Kültürpark tarihi için Demişlerdir. otelcinin yağlara dikkat etmediğine atfe-

- Demek rnÖ!yÖ Dö Sevinyc.. çok kıymetli bir batıra teşkil edecektir. Ve mareşal, orada bulunan ordu er- derler. Halbuki asıl sebep yeni iklimin 
Bir çok rüya mektuplan a]~yun. Bu poligon, yiğit Türk milletinin asil kinına rehberlik. ederek ilk atışı yap- tesiridir. 

Trakyad 
çiftçi k 

a ka ı ziraa me 
başında - Alpullu 

mo 

e 
şeker 

r 

Edirne 5 (Hususi) - 16,000 bin de- Yeşilköy ıslah istasyonu tarafından ıs-
ftarlık bir arazi üzerinde kurulmuş olan lılh edilmiş tohumları üretmekten inhi
jıı.Türkgeldi çiftliğ~ Trakya ziraati için raf etmemiş olan çiftlik Trakya köylü
bUyUk faydalar tem.in etmektedir. süniln temiz ve saf tohumluğa kavuşma-

Çiftlikte oraklar bitmiş ve harmanlar sında büyük gayret sarf ediyor. 
başlamıştır. Bu sene mahs\H çok bere- Trakyada nümunc teşkil edecek mo
ketli ve ümidbahştır. Bir haftadanberi 1 dem mandıra, modern ıığıl inşa ettirmek 
Halkalı ziraat mektebi talebelerinden suretiyle de halka rehberlik vazifesini 
80 kişilik bir grup çiftlikte muallimle- yapmıştır. 

rinin nezareti altında muhtelif zinıi ame- Çiftlik bu seneki hasad ve harmanda 
liyat etrafında sitaj görüyor. Talebeler ziraat vasıtalarından, makinelerinden 
orak ve harman makinelerinde bizzat azami istifade yollarını bulmus ve bu 
~al~makta demet toplama, araba yük- suretle az vasıtndn.n fazla randıman R1ı
le.mc ve bunn benzer her işi eyi bir çift- r.abilcceğini civardaki çiftliklere gös-
çi gibi başarmaktadırlar. tcrmck suretiyle ispat etmiştir. 

Talebenin böyle büyük çiftliklerde si- Edirne 5 (Hususi) - Trakyada çalı-
taj görmesi memleketin muhtaç olduğu şan selektörlerin tohum ilaçlama mnki
pratik çiftçileri yetiştirmek bakımından neleri olmadığı için ziraat Vekaleti son 
,ok faydalıdır. Ziraat vekaletinin bu zamanda bu makineleri de satın alarak 
husustaki isabetli tedbiri de kayde şa- tahsisatı ile birlikte selektör .ınahruleri-
1andK'. d ne gönderilmiştir. 

Talebeler çiftliğin modern mandıra- Makineler makinistl~ tarafından yer-
smda temiz ve fevkalade nefis beyaı }erine takılmakta ve bir taraftan da bü
peynlrlerin yapılmasını da görmekte ve tün selektörler yeni sene faaliyetine ha
bu ameliyeye derhııl el komuş bulun- zırlanmak üze'l'e elden geçirilmektedir. 
maktadır. Edirne 5 (Husust) - Alpullu şeker 

Bu:ılardan gerek hus~i cevap ıstıyen- ruhlu çoculclannın, kahraman Türk or- mış, bunu Orgeneral Fahrettin Altay 
lerı ve gerek. gazete sütunlarında. cc~p dusuna abcılık sahasında da tecrübeli takip eylemiştir. Bu sinirlilik devrinden sonra gevşeklik 
ıırzu edenlcn sıraya koydum. Bır kaç bir unsur olarak ilUlıak etmesine yarı- Sıra, İzmir müstahkem Mevki komu- devri gelir. ilk günlerde yerinde dure.mı· 
günlük _tcrilıh.~rü~ mnzur görüin:ıesi?,i ri- yacaktır. tanı Tümgeneral Rasim Aktoğuda idi.. yan adam bu sefer yerinden kımıldamak 
ca ~der~m. Ç~nku ~~kes? ~ı ~de İzmi~de bu değerli müesseseyi knzan- Sayın general nişan alarak ateş etmiş istemez. Çok uyumaktan hoıılanır. Kendi· 
CC'\'ap "crmegc ma hJ~~ıu~~·f· dıran Inhisarlar vekaletine ve bu mil- ve otomatik hedefe isabet vaki olmuş- sini daima yorgun hisseder. lştruu kaçar. 

essesenin tanziminde bize lütfen yardım tur. bir çoğu günden güne znyıflar... Deniz 
•••••••••n•••n•ıınuıu•u•ununın• eden yüksek komutanlarımıza huzuru- Sayın Orgeneral Fahrettin Altayın L k d ek 

nuzda da teşekkür etmeği bir vazife bi- işaretleri üzerine Tümgeneral Rasim kenarının ynromıyacağına nü me er 

RüyaJ"~tnızı 

ız. 

Bildiriniz 
Bir rüya mütııhassası onlan size 

gazetemizin •ROYA• sütununda 
tabir edecektir .. 

Jt 

USl 
Cevap istiyenler 

RUyalarını (RÖY A) rümuzu ile 
posta kutusu (361) adresine bildir
dikleri takdir.de kendilerine posta ile 
mufassal ce\•np verilir. Bunun için 
gönderilen mektubun iç.inde masraf 

E olnrak yalnız 15 kuruşluk posta pu
: lu konması knfidir .. . . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
fabrikası yeni yıl şeker istihsaline baş
ladı. 15 gün sonra piyasaya yeni mahsul 
çıkanlacaktır. 

Edirne 5 (Hususi) - Yeniden ihdas 
edilen Trakya ınıntakası iktısad müdür
lüğüne Muhsin tayin edilmiştir. Muma
ileyh bir kaç güne kadar şehrimize gele
cektir. lktısad müdürlüğünün merkezi 
Ed;mededir. 

)irim. Aktoğu :ikiı;ıci .bir abş q:;ıba y,npmış ve otadan kaçmak da en ziyade bu ikinci 
'Bu münasebetle siz muhterem Mlli-e- otomatik ncdCic yıne isabet ettirmiştir. devrede olur. 

şcllimizden bir istirhamda bulunac:ığım. Misafirler, bundan sonra büfede izaz 
İstanbul Askeri müzesinde miğfur, \'e ikram edilmişlerdi . Halbuki bir az daha sabretmek lazım-

dır. Öyle yapınca insan aııbrının muka· 
fatını görür. ilk iki deı.-rede yeni iklime 

zırh, mızrak, kılınç, lobut vesaire gibi Atış poligonu açıldıktan sonra Mare
ayni cinsten bir çok eşya bulunmakta şal reisin refakatinde fuar dahilinde bir 
\'e bunların fazlaları da depolarda ı;ak- gez.inli yapmış, atlı spor kulübünü, te
lanmaktadır. Bu fazla eşyadan birer ve nis kordlarını, açik hava tiyatrosunu, rnnğlup olan vücut bu üçüncü devrede 
ya ikişer tanesi bir araya getirilerek, devlet pavyonlarını tetkik etmiş ve hay- galip gelir. Bunun birinci l'tlameti - her 
Kültürparkta da küçük mikyasta bir vanat bahçesini gezmiştir. türlü galip gelmede olduğu gibi - neşe-

Aktt.f hava müdafaa tatbikatı 
mükemmel oldu 

- BAŞTAR~ 1 tNct ~AHİFEDE -ı zin gösterdikleri kabiliyet, memleketin 
biklcri uzun muddct takip edilmiştir_ umuml irfan seviyesiyle çok alillrodar 
Aktif bava müdafaa tertiplerinin tatbik- olarak yüksek bulunmuştur. 
lcri çok mükemmel olmuş ve müteaddit Birlikler Mareşalin önünde bir geçit 
filolar uçuşlar yapmı.ştır. resmi yapmışlardır. 
Mareşale gaziemirde bir öğle ziyafeti Tahmin edildiğine göre Büyük Erktı-

vcrilmiştir. Oğleden sonra sııat 16.15 te nıharbiye reisimiz bugün deniz birlikle
Kızılçullu alanını teşrif buyuran Mare- rini teftiş buyuracaklar ve yakın bir 
şal, orada beş binden fazla köylü ve ihtimalle cumartesi günü İzmirden ay
halkımız tarafından hararetle karşılan- nlacaklardır. 
mış ve kahraman ordu için emsalsiz te- ** 
zahürlcr yapılmıştır. Dün gece Kültürparkta Göl gazino-

Meydanda teftiş vermeğe hazır bulu- sunda İzmirin büyük misafiri ve ordu 
nan ordu birliklerini, bir kısım topçu erkanımız şerefine bir ziyafet verilmiş
birlikleriyle muhabere ve merkez bir- tir. Ziyafete ordu kumandanlan, şehri
liklcrini teftiş buyuran mareşal gör- mizdeki generaller, vali, mebuslar, şe· 
dükleri intizam ve mükemmeliyetten, hir ve vilAyet meclisleri azaları, şehrin 
tatbikatın verdiği müsbet neticelerden ileri gelenleri ve gazeteciler iştirak et
beyanı memnuniyet eylemişlerdir. miştir. Ziyafet geç vakite kadar samimi 

dir. insan keyiflenir. Kuvveti artar. O 
zaman tartılırsa kilosunun da çoğaldığını 
anlar. 

Sonra bir dördüncü devir gelir. Bu 
da artık tam alışkanlık devridir. Bundan 
sonra insan ne artar, ne eksilir. Üçüncü 
iyilik devrinde gelen her fCY olduğu gibi 
kalır ... 

Deniz kenanna yeni gelenlerin orada 
geçirecekleri bu devirlerin müddetini 

sormanız pek tabiidir. Faknt her kese uy• 
gun gelecek kesin bir teY söylemek kabil 
değildir. 

Bir kene, devirlerin müddeti mev
sime göre deği,ir. llkb hard hava tebdili 
yapmak mümkün olursa o de~irlerin 

hepsi pek çabuk geçer. Bilhassa çocuk
lar, hava tebdili için geldikleri yeni ik-

Bilhac::sa ni"nn celbi yeni askerlerimi- )'A<:bilı;;ı11Pr i<'incle J?ecmic:tir. 
··~~~~~~~~~~~~~~"""'"'---'!~~~~~~~,..~!!!!!!!!'~--~~~"""",_,,_. ... ______________________ ._..,.._.....,~~~ - OL 

limden İstifade ettiklerini bir hafta içinde 
belli eder. Halbuki yaz mevsiminde bavıt 
tebdilinin foydası iki hafta, üç hafta son• 
r(\ belli olur. Hava tebdili bakımından 
Mayıs ile temmuzun farkı pek büyüktür· 
ilkbahar - bütün tabiatta olduğu gibİ 
- insan vücudunun da yenilendiği meV'· 
sim olduğundan o mevsimde iklimin te• 
siri de daha büyük ve daha faydalı olur. 

z 
Hikayeleri 

-50 --
Siz ona ilanı aık ediniz, onun nasıl muka· 
bele ed~ğini görür ve bana hak verir· 
siniz. dedi. 

Hemen gidip kızara kıznrn, sıkıla sı

kıla onu ne kadnr sevdiğimi kendisine 
söyledim. O da göğsüne kadar kızardı. 
hana bakan gözleri a;ağı düııtü, göz ka
paklarının uzun kirpikleri yanaklarını 

o~dı. Yerinden kalktı. her tarafı titri
ywdu: 

- K~lem, tarafımdan size bir mektup 
getirecek, mektupta ne ricıı ecliyorsam 
onlan harfiyen yapımı;. 

Dedi ve yüreğimi de beraberinde gö
türfip gözden kayboldu, gitti. 

Sarhoş gibi yürüyerek gidip tüccarlara 
borçlanmı verdim. Artık olacak olmuş
tu. Bana kızın mektubunu beklemekten 
ba~ka bir §CY dü~mezdi. Ertesi gün oldu, 
kızdan bir havadis çıkmadı. Aradan bir 
gün daha geçti. Merak beynimi oyuyor
du. Ancak beşinci günü sabah vakti kız 

rakıma ve İntizarıma nihayet verdi. Hiz
metçiyi görünce lı:ız hakkında malfunat 
i tedim. Cevaben bana hanımının hasta 
olduğunu söyledi. Kızım hastalığının 

ehemmiyetsiz olduğunu anlattıktan son· 
ra onun adının ne olduğunu ve kimin ne
ai olduğunu sordum. Hizmetçi cbu kız 

Harunu Reşidin karısı Zübide hanımın 
en sevgili evlatlığıdır. Zübide hanım ha
nımımızı göz bebeği gibi sever. Bir iki 
aydan beri Zübide hnnım evlatlığına çar
şıya çıkmağa, ve istediği dükkanlara 
gidip satın almağa izin vermi~ti. Kız çar
~ıya uğrarken sizi gördü, sizi sevdi ve 
sizinle evlenmek için Zübide hanımdan 
izin istedi. Zübide hanım efendi izin ver
mezden evvel izi görmek istedii:rini ve 
siz.inle görüşüp kim olduğunuzu ve nasıl 
bir adam olduğunuzu anlamak arzusunda 
bulundu. Onun için kimse görmeden sa
raya girmeniz icap eder. Sarayda Zübide 
hanım efendi ile görü eceksiniz. eğer kim-

nizi §imdiden hanımımızla evlenmiş te- koyuldular. Tam o sırada Fırat nehri üı;e- sandığı kölenin birisinin yüklendiğini an
lilli edebilirsiniz. Eğer saraya girerken rinden bir kayığın gelmekte olduğunu, !adım. Artık sandık gidiyordu. Ama ne· 
yakalanırsanıı; başınızın kesilmesi tehlike· kayıkta bir kaç köle ile beraber bir kaç reye} Orasını Allah bilir. Derken iri bir 
si vardır. Bu hanım için bu tehlikeleri gö· kocaman sandığın bulunduğunu farke- erkek sesi duydum. Ses: 
ze aldırabiliyormu sunuz) diye sordu. debildim. Kayık ynkla~ınca kölenin bir - O sandıklan nereye götürüyorsu
Beİı sevinçle chay, hayb diye bağırdım. tanesinin bir gün evvel dükkfmıma uğ- nuz) Sandıkları saraya sokmazdan evvel 
Sarayda muhakkak bir ölüm ile yüz yüze rayan köle olduğunu tanıdım. Onlar kı- muayene etmek lazım gelir, onları bura· 
geleceğime emin olsaydım, yine oraya yıya yanaştılar, kayıktan yalnız köleler ya önüme getiriniz, açınız. içlerinde nc
girmekte tereddüt etmezdim. Hizmetçi değil $evgilim de çıktı. Bana gelip kendi- lervar, bir görelim, sonra saraya sokar-
kat'i kararımı hissedince: ni kucağıma attı. Ben onu Öptüm. O da sınız. diye bağırıyordu. 
- Öyle ise beni dinleyiniz, dedi, yann sevincinden ağladı. Sonra hepimiz birden Bu sesi duyunca yüreğim ağzıma geldi. 
akşam namazını Zübide hanım efendi- kayığa gittik. Kayıktaki boş sandıklarının korkudan vücudum saraya tutulmu' gibi 
nin Fırat nehri kenarında inşa ettirdikleri birisinin içine beni koydular, ve sandığı bir kaç kerre sarnldı. Kızın tatlı sesi ev
camii §erifte kılarsınız. Akşam namazın- çaktılar, öbür sandıklara da beraberlerin- velce işitmiş olduğwn iri kaba s~e cey 
dan sonra kuran okunacaktır. Kuranı din- de getirmiş oldukları kuma§lan yerle§tİr· kapıcıba,ı bu sandıkların içinde Zübide 
lersiniz. Yatsı namazından sonra herkes diler sandığın içinde lı:öreklerin suya gİ· hanım efendi hazretlerine ait elbiseler 
camiden çıkar siz camide saklanırsınız. rip hfısıl ettiği şapırtJyı duyuyor ve bu vardır. Yalnız o elinizle dokunduğunuz 
ve biz.i beklersiniz. diye ilave etti. Ben şapıitıdan kayığın nehir üzerinde gitti- sandıkta elbiselerden başka zemzem su
de noktası noktasına tenbihi veçhile ha· ğinin farkına varıyordum. Ben sandık yu da vardır. Eğer sandığı açarken zem· 
reket edeceğimi hizmetçiye vaad ettim. içinde gizli olnrak Harunul Reşidin sara- zem su şişeleri kırılacak, ve zemzem su
Hizmetçi kalktı ve dükkundan çıktı. yına girecektim sandıkta heni bir korku- yu dökülüp elbiseleri lekeliyecek olursa. 

E.rteai gün hizmetçinin verdiği talimat dur aldı. Doğrusu yakalanmaktan ürk- hanım efendi fena halde kızacakhr. Bel
dairesinde hareket ettim. Yatsı oldu, cc- meğe ba~lamıştım. ki de hepimiz bu işde kellelerimizi kay
maat camiden çıktı. Ben bir köşede gizli Kürek çeke çeke bir yere geldik ve bederiz. Hakikat bundan ibarettir. Sen 
kaldım. Gecenin siynh saatleri hiribirinin orada durduk. l~ittiğim insan seslerinden artık bildiğin gibi yap, iırter aç, ister aç
ardı sıra geçip mazi oldular. K rnnlık halifenin sarayı karıuıına gelerek orada ma ... diye cevap verdi. Kapıcıbaşı bu söz
camide bir çıt bile duyulmuyordu. Günün durduğumuzu anladım. Kız kölelere: leri duyunca kölelere csandıklan açmı
prk tarafında bir ağartı belirdi. Sabah - Sandıklan kaldırın ve içeriye gö- yacağım, onları içeri alının dedi. içinde 
rüzgarları da serin serin esmeğe ba~ladı. türünüz f diye emretti. Hemen benim san- tıkalı bulunduğum sandık yine fırtınaya 
Bazı erkenci bülbüller dallar arasından dık allak bu11ak olarak bir buçuk arım yakalanmı~ gemi gibi sarsıldı. Bu sar-

Yazın deniz kenarına edenler arasın· 
da birinci, sinirlilik ve ikinci uyuşuklu~ 
deviı:lerinin her birini on gün, on bd 
gün uzatanlar da vardır. Çünkü yet1İ 
iklime alışmak, herkesin mizacına göre 
de, uzun veya kısa zamanda olur. K~ 
bir hafta içinde ilk iki devri birden ge
çirir ve birinci hafta sonunda yeni iklitıJ' 
den keyiflenir. Her halde üç hafta g~' 
meden önce yeni iklimin yaramıyacağırı' 
hükmetm ll'. Hele h:ıva tebdili jçitl 

deniz kenarına gitmek lüzumunu hekiıtıİ' 
niz göstermişse, ilk haftalarda aksine te" 

siri görerek, sabırsızlık etmek büsbütii0 

yanlış olur. 
Böyle aksine tesir haftalarında, rnöıtl' 

kün olduğu kadar çok istirahat fııyd• 
verir. Deniz kenarının havası bile dokııı'' 
dukça deniz banyosundan çekinmek JJ' 
ZJmdır. Deniz kenarına uzak bir yerd~ 
gelince, ilk günlerinde deniz bnnyostlıft'• 
baı,ılamak çok defa aksine neticeler ve I , 
Uzaktan gelenler en az bir haf ta be1' e 
melidir. 
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-20- Yaz sıcağında göz 

ve gözlük Eftimyosun intikamı 
Ya.ıcııı: ECZACI KEMJIL K.AKTA.Ş y usuf kendini tanıttı Göz pyaru hayret bir mekanizmadır. 

insan vücudunun bütün diğer uzuvlao 
gibi insana göre değiıir. imparatoriçenin ölüsü ortada kaldı· 

Sen Lazar manastırı onu kabul etmiyordu 
8aZI al11veritler vardır ki mÜ§teri ile 

aabcl.J"l biribirine dost eder. Dikkat edin 
berberinizle az çok bir huousiyetiniz var
dır. Çünkü berber dükki.nında ceketinizi 
çıkaracak bir az ol•un etiketten soyuna
cakaıruz. Berber ıahomız üzerinde çal11a· 

Bünyamin kardefinin boynuna sarıldı 
sabaha kadar uyumadılar ve hasret 

yıllarının acısını çıkardılar 

BAZ! insanlar, günete dik, dile bakabil
dikleri halde gözlerinde en ufak bir ku· 
sur olmtyan bazı insanlarda güne§İn ışığı 
U'1IOtllda hemen körletirler; gözleri ka-Cenazeyi imparator, arkasına baş pa

pas libasını geymlş Nikola, yin" arka
Suıda başvekil ilniforması ile Totaras ta
kip ediyorlardı. 

T a.m. Sen l.azar manaabnnın onune 

ielmitlerdi ki. manasbr rahibi, boynun• 
d.,, asdı salibi kansız elinin parmaklan 
•rasında tutarak alaya doğru ilerledi. 

Salibi, kalkan gibi ileri uzattı. 
Bu. .. Usul ve ldet mucibince: 
- Dur ... Yaldatma ... 
lıareti idi. 
Alayın önünde yürüyen rab .. ~ler hay· 

retle durdular. 

Manastırın papazı çıldırmıı mıydı 
tokaa ... 

Fakat o bu manasbrın hlikiıni idi .. 
Ona hiç kimse .. Değil baı papaz. im

Parator bile kaflf&rllazdı. 
Bizansın din kanunları bunu ıiddetle 

lrnirdi .. 

imparatorun da dahil olduğu bir ala· 
Y1 durdurmak ... 

Bütün dinlerin mukaddes ve hürmete 
••Yan saydığı bir ölüyü yolda tevkif et· 
ltlek görülmemiş bir şeydi ve hunu bu 

ID&nasbrın hakimi olan papaz mutlaka 
deli olmalı idi ki yapsın .. 

Rahiplerden biri meıılekdaıına yak· 
laıb: 

- Aziz kardeıı.. Dedt Senin mana ... 
brına • • · • ımparatorıçemızın cenazesını ge· 
tirnıelc auretile ıeref veriyoruz ... Ve sen 

de ıtıuhakkak bu tcrefin kıymetini bildi
ğin içindir ki bizi istikbale çıkbn. lsanın 
tcfaatj Üzerinde olsun ... 

F alı:at <Aziz kardeı> bu sözlere kulak 
bile asmıyordu. 

Hata ileriye doğru uzatılı tuttuğu elin
deki gümüı saL."bi indirmeyordu. 

müstakil yaziyetleri ve halle üzerinde 

mevcut nüfuz ve tesirleri dütünülecelc maşır. 

olursa bir papazın, bir manaabr papazı

nın bu cesaretli. eüretli ıözlerine hayret 

edilmez. 

cakbr, baıınız, dudaklarınız yüzünüz ve Binyamin Yusufla yalnız kalınca çen defa yanlışlık)• yüklerimizin içine 
enseniz üzerinde oynamakla ister iste- korktu.. konulan parayı 0 kadar yoldan gelerek 

Bu yüzü nikaplı adam muhakkak iade etmezdik. 

Cüneıin daha az kuvvetli olduğu yer
lerde oturan ıimallilerin ekseriya gözleri 
mavi olur. Ve hatbüstüvaya daha yakın 
memlelcetlere seyahat ettikleri zaman dai· 
ma gözlerini kollamak mecburiyetinde
dirler. 

Bat papaz Nikola, papazın bu sözleri 
hangi bi .. in teoiri, telkini albnda söyle· 
diğini anlamııb. Fakat bunu ihtar itine 

gelmezdi. 
Esasen açığa vursa da ..• Tehdit etse de 

faydasızdL .. lıi tatlıya bağlamak en doğ
ru yoldu. Y okaa maazallah .. Bir baı pa· 
paz değil Sen Lazar manasbn gibi mü
him bir manastırı değil, en ufak bir köy 
lıilisesini bile zorlamağa kalkışamazdı. 

mez bir hususiyet hadis olur .. Doktor ile kendisine bir fenalık yapmak istemiş ve Yusuf : 
aynı bal vakidir. Hekim; sıhhatiniz hak- bunun için de onu kardeşlerinden ayır- - Bu bir şey ispat etmez, dedi, benim 
kında malUn:ıat almak •ırasında hususi- mışb.. sarayımda kıymetli bir güm~ maşrapa 

. · · k · b ·k· fi b. d Binyamin kendisinden ziyade babası vardL Siz burada iken sarayımda idi. Siz 
yetınıze gırece tır, u ı ı tara ı ır ost- d d.. B 1 k h gı·ttikten sonra kayboldu. Onu muhak-. . . • .. Y akubu üşün u. aşına ge ece er 
Juk llemı açar. Doktorun ıçtırnaı mevkii hangi bir felaket Yusufun derdi ile çök- kak siz tildınız .. 
hususiyetinizi kazanmağa daha çok yar- müş olan bu ihtiyar babayı muhakkak Yalrubun evlatlan : 
dun eder. Benden oize tavsiye eczacı ile öldüriirdil. - Hayır .. dediler. Biz hırsızlık lrti-

d h · · · d d. · d Yusuf kardeşinin bu korkusunu sez- kap eden adamlardan değiliz .. İnanmaz.. 
e aynı usuıuyetı ıca e ınız eczane en . ' san üstümüzü ve yüklerimizi ara.. 

içeri girerken ruhunuzda bir yabancılık di .'._ Sen de benim odamda misafir olur - Ya bulursak .. 
kalmamalıdır. Kendinize edindiğiniz ec- ve bana refik olursun.. - Cezamıza raziyiz .. 

_ Aziz karde1 ... Dedi, hakkın var... zaneye evinize girer gibi girip çıkınız Dedi.. Bunda üz!ilecek ne var. Kar- - Ne suretle ceza verelim? Mısır lde-
d ş1 rinl ine yann buluşursun ti üzerine mi, tAbi olduğunuz dinin yani 

Fakat mukaddeo kilisamız imparatorun oıhhat işlerindeki alıı verişlerde mutlaka e ~ e. y b k bul tmedi ·· İbrahim peygamberin kurdugu· esas ;;.ft_ · · o . . . . Bınyamın unu a e ~-
bu izdivacını kabul ve takdis etmışbr. bususıyet ve samımıyet 19ter bazı mab- _ Ben dedi, rahat.l!lığa raziyim, fa. rine mi? 
arbk günahklr bir mahlOk değil... Salta· rem ilaçlarla bazı hususiyet taşıyan ihti- kat kard~şlerimden ayrılmağa razi de- - Mısır adeti nedir? 
natta imparatorun' yanında ve safında yer yaçlann temini dost eliyle ve dost irııadi- ğilim. . -:- Her kim ne çalmış ise, çaldığı şey 
almıı bir kimsedir. Bize yol ver .. Geçe· le olur maneviyat ô.lemindeki tesirler ve - Demek onları o kadar çok seviyor- ~tal~~'::."'akla beraber iki misli de 

lim ... Bu sizin için de faydalı olur. bil netice o mübayaadan istifade çok mü- s"'.:: Evet.. y alrubun oğullarının yanlarında pa-

Nikolanın bu oon kelimeleri hem bir bim olur. Alış verit bir pisikoloji işidir, _ Peki .. Kurt yiyen kardeşin Yusufu raları kalmamıştı. Binaenaleyh bu usu-
tehdit hem vaad edici bir taltife de iıa· insan verdiğinin karşılığını almalı, aldı- sevmez ınisin? IU beğenmediler. 
retti... ğından azami fa.vd1hnacağına kanaati Binyaminln gözleri birden yaşla dol- - .. A~amız İbrahim Pe~gamberin 

Fakat manasbnn papazı buna da aldı- olmalıdır. Si,ı;e tekrar tavsiye ederim, bir du. . . D di 
0 

usulKau boüzelanrine cezalan:;;;:::r:~ .. ,..,,_ 
ed . • _ Bu artık eski hır acı.. e . acı- Y maşrapa ~ ~=-

r11 etm i. eczanenız olmalı, bır eczllCJ dostunuz hu- yı yUreğlınde neden tazelemek istiyor- de çıkarsa o sana iki sene ~uk etsin. 
- Madam ki onu kilisa takdio etti, lunmalıdır. sunuz. Yusuf benim öz kardeşimdi .. Da- Yusufun da esasen lstedi.ği ve hattı 

dedi, ne diye Ayuofyayı tercih etmedi- mar)arımızda ayni annenin kanı vardı. evvelden tasarlıyarak hazırladığı bu idi. 
niz de manubn muvafık buldunuz.. - Bunun üzerine Yusuf fazla tahammül - Peki .. 

A lim le rı" n edemedi ve hemen yüzünden nikabını Dedi ve yüklerin aranmasını emretti. Yoksa manaabrı a11ahın evi telakki etnU-

yor musunuz.. Hayır... imparatoriçenin 

ölümü Sen Lazar manastırının toprakla

nna temas etmiyece.ktir. Sen Lazar ma· 

nastın böyle bir leke ile lekelenmiye-

cektir .... 

açb : Gümüş maşrapa Binyaminln yükü 

d 1 1 Sabah olunca Yusuf, kardeşine : içinden çıktı .. 
3 gın Jğl _ Binyamin ... Beni tanıdın mı? ı:ıunun ~er!ne ~inyaminin kardeş. 

Dedi. Aradan geçen zamana rağmen len onun ~zerıne hucum ettiler. -*-- y uf değişmemişti. Onun göz kamaş- - Ne diye bu tası çaldın.. Başımıza 
Nevton yumurta ye. br~ı güzelliği nasıl unutulurdu. bufununca ~~!ardhep sledi~ ve kardeşin Yu-

Halbuki Akdeniz oahillerinde yaııyaıı· 
lann ekseriya gözleri altın gibi eli yahut 
da karadır. Ve bu renkte olan gözler ııl· 
neşe daha iyi mukavemet ederler. 

F alı:at §Unu da bilmek lhımdır ki bü
tün beteri uzuvlar gibi, gözde kendi ken
disini müdafaa etmeııini bilir. Onun mO
dafauı kirpikleri ve kaf]andır. Bir inoaa 
ya§landıkça gözleri daha zayıflar falı:at 

kqlan da daha sıklaıır. Sonra, gözbebeii 
de aytıca kendi kendini korur. ltıkta kO
çülüp karanlıkta büyüyen bir diyafnunı 
vardır. 

Oçüncü müdafauı da tudur: Göz ka
paklan gayri ihtiyari kırp11maia batlar. 
Bu kırpl§malar neticesinde lurıtık yeri ... 
beyaz kalır, üıt taralı günetten eomerfe
fİr. Ve gözün etrafında burtlfukluk hio
aini Yeren küçük çizgiler peyda olur. Bua .. 

lar çizgi olaralı: da kalmazlar. Gayet b
sa bir zamanda gözün etrafında hakikt 
lunşıldıklar peyda olur. 

Fakat çehreyi yaılı gösteren bu ıeyled 
ortadan kaldırmanın kolayı vardır. O d" 
ırüneı banyosu alınırken gözleri örtmeı.. 
alt ve üot kapaklan yağlıyarak sakin bir 
çehre ile yatmak 18.zımdır. 

Yahut da gözlük kullanmak aynı te
kilde gözlerin kırpqmasına mani olur. Bu-B. · onu görünce bir sevinç say- s yuzun en ge ·· 

ınyamın D' tekdir ttil rine cep saatini bası kopardı. ~ye . e er. nun için duman rengi, san veya m .... f 
- Yusuf.. Bınyamın : gözlük kullanmak İcap eder. 

··BİTMEDİ·· 

re rmop il harbi ne ait haşl am 1 Ş f l • •, Ve iki kardeş kucak kucağa geldiler. sizin ~~d=~~~bi =...:. Hele denizde yüzme gözlükleri kullan· 
'k • b • / 'k Yusuf, nasıl kurtulduğunu, Mısıra na- H'" da k. d di B bam k k edd.. k b L d Cevap ta vermiyordu. 1 l lR Sene ı --;::;..- ıl idi.. . lh l bütün. .. tini. • .,... çe ıyorum, e .. a ı an- ma ta ter ut etme ir nata ır. Çün• 

s ge gını, ve ası serguzeş dırdınız B · b tirdiniz. ş· di ı.·· b ı · Al ta •- d d Al'ml · dahil · d 1 ınlıkl k d anl d b '--- enı uraya ge un u u surete ınsan gözünü geni~ g-ı. ayın m manasbr upısın a urdu· Vesı·ka/ar bulundu ı enn, erm a g an met· ar eşine attı. Binyamin e aoa:n d hırs ··lık etti di k··ı !arak ·bu d ~ -·-. 
iunu gören yeni baı papaz Nikola, kır• burdur. Bu bakımdan ilk töhreti kaza- Yakubun Yusufun derdinden bütün çek- be kı ız .d ks. ~e 0 e 0 ra a açarak ufku n;hayetine kadar görerek 

'- tiklerini izah etti. Sabaha kadar "~ '- ıra P gı ece ınız.. yüzer Ye yüzmekten iki miali iıtifade ct-lntzı merasim cübbesinin eteklerini yel- -~ -- nan Artimedin, romalJann ba•kmı kar- --
Bundan iki bôn oene evvel, lranldarla d ._ '- d • d h k mad.ılar. Sabaha kadar konUfhılar. Uzun k mit olur. Paze gibi açaralt koıtu. ımn a uutın ıgı tavır a a me tep aıra- ılık yıll Ş · [ ...J • • J • 

Yunanlılar arasında Termopôl muhare- ı d b . h . . . h d d ayr ve hasret arının acısıru çı- ıma aenızınae ı Batınızı •uya daldınp kula~ atar-L Manastır papazı ile ka--ı ka--ıya geldi. arın an erı cpımız.ın abra.sın a ır. karmak istediler. yo ... 
·• ·• beai namiyle bir muharebe olmuıtu. Fa- K b [ k/ar •ı yÜZÜyonanız bu gözlükler gözlerinizin 

. Nikola, bu manuhnn papazının Ef- endini hendeııe davalanna vermiı - Ben, dedi, seni salıvermjyeceğim... Q 1 ınOnf 
lınıy kat, bütün dünyaca maruf olan bu muha- olan büyük Artimed, çal11tığı odasına Babanu dahi buraya getireceğim .. Fakat güzelliği için elzemdir. Çünkü ne de ol• 
)' dosun adamı olduğunu çok iyi bili· rebenin yapddıiı mevki ıimdiye kadar alıl d.. .. b . d • 

1 
. bunun için bir planını var .. Sen bana denizini bi/mi yorlar J sa tuzlu su gözleri yakar. Denizden çık-

or u.. kat'i olarak te:bit edilememış· ti. Bilhassa giren rom ara onup, c enı aıre enm• muti ol .. Ben kendimi öteki kardeşlerim- Balk nl ·· 1 d I bğınız zaman kanlanmıı gözlerle dol•-
Onu b ha k d b d ı '- le rahat bırak ı. dedi.ili zaman, kendini den gizledim .. Yine de bildirmiyeceğim. a arın oy e i et eri ve Yatayıı ~ 

n U re etin e ir üşman ı.: Yunan atkeologlan muharebe meydanı- tarzları vardır ki hazan lneanı fa§lrtu bi- mak. mecburiyetinde kahrsınız ki hu da 
•etd;. Çok İnadcı ve . d k nı uzun zamandanben· aramakta ,·diler. de dünyayı da tehlikeyi de unutmuıtu. Onlara Binyamini burada bırakın desem 1 hoı bir d ği!• d. E" - •-<la b . aynı zaman a ço ' I k .. b. . razi olmazlar. Seni bir kurnazlıkla Mı- e... fCY • ır. ger "'"'tinden e.-• 
ı.- arıs ve hadid olan bu yeni baş papas Son zamanlarda Yunan maarif neza- Hele, banyoounu a ır en, yuzen ır cıs- sırda alıkovacağun .. Her ne olursa o1sun Avrupada, Şimal denizinden Atla. de- ve) ihtiyar görünmek i•temiyonanız gÜ-

•ddetini Y•nmeğe çalıprak sordu: reti eski eoerler müdürü Narinatos geçid- min hareket kanununu keıfettiği gün, korkma .. Üziilme .. İşi bana bırak. nizine doğru her sene, munbızam balık nette muhakkak renkli gözlük kullanınız. 
llu-._di l~a dininin hademeleri olan sizlere .. de bir hafriyat yapbrmakta idi. Profesör onun sokağa çırıl çıplak fırlaması ve Biny~i~ Yusufun ~ ~bu e~. muhaceretleri olur. Bu külliyetli balık Balmlapn dcrilerı 
1 ıun koruyucusu oıfabnı resmen haiz Nan·natos, geçenlerde, aenelerdenberi cBuldum .•. Buldum!.> diye avazı çıktığı Ertesı gün Yusuf hepsıne bırer yük k 1 d . . Banyo mevsimi geldi Yazın lstanbul 

Q a b • buğday verdirdi ve uğurladı .. yalnız da- a ın arı, lrlan a, hkoçya ve lngılterenın ind~. en emrediyorum ... Elinizdeki baçı aranmakta olan yeri bulmuı. Termopil kadar bagırması çok meıhurdur. ha evvel maiyetinde bulunan em.in şark sahilleri boyunca uzanır. gibi bir tchirde oturup deniz banyoeu 

tirqı•r~~iz. Ve ebedi huzur döşeğine ge• muharebesinin cereyan ettiği mahalli Fizikçi Nevton, çalııma odaoından çı- adamlarından birine Binyaminin yükü Şimal denizinden Atlu denizine göç yapmamak tabii rafları bklırn bklım dolu 
~'i•nıjz bir ölüye yol veriniz... kati' olarak tesbit etmiıtir. kıp bir kaç defa önünden geçtiği halele. içine sarayında bulunan gümüş bir illa§- eden balıkların muhaceret aebeplerini ve bir kilerde açlıktan ölmek gibi bir fCT• 
ıı·•naabr papazı elini indirmedi.. Termopi) muharebesine ait uzun iza- yemek odasını bir türlü bulamazdı. O •aııayıafil gizlice koymasını emretmişti. muhaceret istikametlerini tetkik eder. dir. 

'.. 
1
.'. heykel gibi diın dı·k olan vu·cudu y .h. H b K . e yola çıkb.. Sakı h s· b L • 1 

"'• hat veren, meıhur unan müverrı ı e- derece dalgın idi ki dostlan kendisini ir B' .. dd t .. L---d mütahaaaıslar, balıkların, insiyaki olarak n a: ız u natayı ıı emeyiniz 
,. '<>derin ve bu ıı·ddetlı· emn·n karflsın- b 1 d h ır mu e yürllmüştü ki ar"""'1.ll an b 1· k ~. redotdur. Heredotun tarifi da i İn e af- gün, elinde bir yumurta oldıığu halde, atlılar yetiştiler : Manı kanalını, yani ıimal denizinden At- ve u sene e ıniz anda dah· olsa munta-
;roılmadı bile... rİyat yapılarak bir F uçe dıvarına rastlan· tencerede kaynamakta olan saatine bü- - Geri dönün .. Hazinedar sizi çağın- las denizine giden en kestirme yolu bil- zam surette banyo almaktan kendinizi 

ok bir •esle cevap verdi: mış, bugünkü Termopil banyolarının bu- yük bir dikkatle bakarken görmüılerdi. yor.. medilclerini teııbit etıniılerdir. mahrum etmeyiniz . 
._ Beni ·d d b I b ( d • d L ·d ( ·· ·· k F Dediler.. Bunlar hayret ederek geri D · b lıkl Düşününüz ki dünyanın dört bir tanı-rı.._t rn ı arem e u unan u ına- un ugu yer e eonı as a uç yuz ar a.. ransanın en meşhur mikrop avcısı döndüler. enlZ a arı nfütahasaıaları, ti-

biJ• ~n toprakları en büyük günahkıinn daşının öldüğü mahal bulunmuştur. Pastör, önüne gelene basil tehlik~.si:ıden Yusuf onlara karşı hiddetle : mal denizi balıklarının, lngiltece adaları fında bir çok İnsanlar yaz günü denize 
tı o!~~~a ulaıbğı ebedi yolun bir dura- Profe•<lr Narinatos, hafriyata devam bahsederdi. Bir gün eofrada yanındaki - Sizler, dedi, buraya bu.iiday alına- henüz Avrupa kıtasına birleşik iken, ec· girebilmek için yüzlerce kilometre katet-
b. ılır F k t d. · 1 ·- d k h b d d 1 k d k • nu geldiniz· ksa hır ızlık " d ti b ) ıl ki mek mecburiyetindedirler. 1r • • a a ının esas arını çıgneyen e ere mu are e mey anın a aayı amı.. a ma, yı anmamıı meyveyi yemenin ~a yo s etmese a arının in erce y evvel ta ·p ettik-
ııı,~"'Paratorun mukaddes kili.ayı tanı· yacak kadar çok ok bulunmuştur. Okla- çok tehlikeli olduğunu söylerken, elin- mi? leri yolu takibe devam ettiklerini iddia Halbuki lstanbullu oltnak alb ay yaz 
iıı.1 an akdettiği bir izdivacın suç orta- nn hep•İ de şimdiye kadar mükemmel bir deki bir salkım üzil.mü bir su bardağına Brttıu sual Yakuhun oğullarını büsbütün ediyorlar. Sersem balıkların koca Manş içinde hakiki bir nimettir. Bu albay için-

"elev ··ı ·· d 1 k d k şaşı · d 
() t 

0 muı e o •a kabul edemez. şekilde mahfuz kalmıştır. Hafriyata de· so up a ama ıllı yıkamış ve ondan son- _ Haşa. .. dediler .. Biz hırsızlık nedir denizinden haberleri bile yok: Halbuki e muntazam ıurette deniz ve günet 
X~anda kilisa ve manastırlann vam edilmektedir. ra da bardağın içindeki suyu içmişti. bilrneviz hile .. Eiier hırsız olsaydık ge- ·ne kadar sefer ediyorlar.. banyolan yapmak suretiyle yalnız as!ibı-

1 1)
...,, EMiR Mr~~~~A-~F,:....:,s-~~,~K,~ rE/77 LZ77l~i~-;,~ına indirdim. Aıikad~-:ıdu- 'inek yiyordu. - kasını gözlerine kadar ınd.irm;. bir ad';m nız ve sıhhatiniz için değil, aynca deri-,, ,,,., ,, ,,J., ,__,,,,J,,,, 11.·..,,.L/.,. kim 1 b D · k -:ı nizin gilzelljği için de faydalı bir şey yap.o ğunuz se eri indirdim ve ancak o emır mas e ona dikkat bile etıne- eşikt" belirdi. 

sayede buraya daha çabuk gelebildik.. den otelciye Ivonun ve arkadaşlarının Ivon sendeledi... mış olaca.kamız. 
Emirleriniz tamamen ifa edilmi•tir. Hep. odalarının yerini sordu. Mo ··r Çünkü yann güneı altında yanıp ba-

• - nsenyo ..• k d kı · d •••• t tti•· · ) I B l kral ırlaıan deri yazın güzel ol uğu gibi • sı e .,,-e e g.nız ote e yer eştirilıniş- un ar namına yanlarına gelen Diye haykırdı. Genç asilzade d~mek 
1 dir ilz d d ·ık ·· şın büsbütün güzelletir, İpek gibi, kadife er . as a e en ı once şüphelenmişlerd!. üzere olan genç kızı kollan arasında ... 

tarih ve macera 
-193 -

romanı 

- O otele bana rehberlik edemiyecek Bu adam haklkaten monsenyör Lui ta- sıktı. gibi yumuııak bir şey olur. 
' kad ·• • af dan mı ks ··t ki kral af Bu sene mayolardaki ve plaı· kıyafeti--ar yorgun musunuz. r ın yo a o e tar ından Ivon çılgın bir sevinç içinde: ~ 

So4t., 
. 'l'.,~ataı.: odasına geçti. 

l><Sı-u ~ağ dan evvel Markiz dö Barbez
lııaın.,,at U'aralı: Marki Danjo hakkında 
0ıııı b ıstedi D · it h · anıonun geç kalması 

11.ca.ba. ~ endişeye sevketmişti. 
Ilı\' 01t:s., neden gelmemişti? 

ıı,tıı? llrkadaşlanna bir şey mi ol-

ıtatlti dö 
.<lııt ııeç ı.~ı".:b_ezyö de Danjonun bu 

-~ olmasına hayret et
t.fo •• 

e ""eı:ty .. 
.. ,_"-her vor Luı gelir gelmez kendisi-
"'" erJ.Inıe ini ·· 1 \> ~tııa ~ s soy edikten sonra 
or,,,,_ dı. 

I); 0 ""dU. 
lı··ıı.J''Illlıe' · 

"l'le o(d ge ihtiyacı vardı. 
ıı,ı' · Uğu hald ·· ·· ·· kırp . ,...,iti k e gozunu mıyor, 

~·l•rcesi~nıak için hayatlarını fe-
ıı11 "" 1 .edakar!ık gösteren arka

.. 'ilhassa lvonu düşiinüyor-

Nihayt odanın kapısı vuruldu ve Dan
jonun geldiği haber verildi. Monsenyör 
Lui sevincini izhar ederek üzerine şüp
heyi davet etmemek için kendini zor 
tuttu. Sak.in ve lakayd görünmeğe çalış
tL 'Ostil başı toz toprak içinde, yüzil"lden 
su gibi ter akan Marki Danjoya hitaben: 

- Sizi daha evvel görmek arzu eder
dim, dedi. Bize yolda iltihak etmiş ola
caktınız. 

- Sir .. Bu arzunuz benim için en bü
yük emirdi. Majestenizin beni nezdleri
ne gönderdiğiniz kimselere atfettiğiniz 

büyük ehemmiyeti derhal sezdiğlın için 
onların yanından ayrılmamak ve onlar
la beraber gelmek istedim. Halbuki ben 
at üzerinde .. Onlar ise yayan idi!or . 

- Buraya geldiler mi? 
- Evet Sir.. Zira rastgeldiğimiz ilk 

köyde tesadüf önümüze bir posta araba
sı çıkardı. Arabanın yolcularını majes-

- Sir.. Majesteniz benim asla yor- mı gönderilmişti. _ Oh .. Çok şükür yarabbi .. s .... best.. rindeki güzellik insanı denize girmeğe 
gunluk bilmez b. ü · \d • Kendilerini bir t • k di h sevkedecek en kudretli cazibelerden biri· ır s varı o ugumu uzaga mı sev e yor- ürsünüz .. 
unutuyorlar.. du. Diye haykırdı... dir . 

- Evet .. Ve aynı zamanda siz çok Danjonun muamele tarzı vakıl onla- - Evet. hürüm ... serbestim.. Kuv-
sevdiğim sadık bir dostsunuz da ... Bu rı tatmin etti ama.... Ta Tulona gelip vetli ve zenginim. Hepinizi himaye ede
meziyetler asla unutulmazlar. Barhez- otele yerleştikten ve asilzadenin kendi- cek, benim yüzümden çektiğiniz felaket
yöye de haber verin. O da bizin..le bera- !erini burada serbest bıraktıktan sonra- (eri unutturacak, hepinizi mesud edecek 
ber gelsin.. dır ki biraz müsterih oldular. kadar servet ve kudrete sahibim .. 

Gergin • 
vazıyet 

•• • 
uzerıne 

On dakika sonra üçü de atlarına bin- Onlar kendilerini değil.. Monsenyör Monsenyör Lui nihayet lvonun kolla- - BAŞTARAFI ı İNCİ SAHİFEDE _ 
ınişler ve Danjonun rehberliği ile bahri- Luiyi dilşünüyorlardı. Hepsi de aynı en· n arasından sıyrıldı. Odanın köşesinde, 
ve otelinin istikametini tutmuşlardı. dişe ve aynı kararsızlık içinde idiler. ellerinde şapkaları ayakta bekliyen Uç 

Otelin önüne gelince monsenyör Lui Faribol, Mistufle ve Frer Krizostom arkadaşa doğru yürüdil. Onlara iki elini 
atının yularını sayisine verdikten sonra bir masanın etrafına oturmuşlardı. Ma- de uzatb. 
yere atladı. Refakatinde bulunan asilza- sanın üzerinde bir kaç tabak yemek ve - Beniın sadık ve kahraman arkadaş
dclerin inmelerine mani oldu. bir iki desti şarap vardı. Fakat bunlara larım, dedi. Ben bugünkü hürriyetimi 

- Siz, dedi, artık serbestsiniz. Azi- el bile sürmemişlerdi. sizlere borçluyum.. Neden uzakta duru-
zlm Danjo .. Siz gidip istirahat edebilir- Ivon is" bir köşeye çekilmiş, kendi yorsunuz? Neden size uzattığım ellini 
siniz. Siz d" Barbezyö, şehrin güzellik- hülyalarına dalmıştı. Birden .. odalarının sıkmıyorsunuz. 
lorinl doya doya seyrediniz. kapısına dışarıdan iki kerre vurulduğu- Faribol bir kaç adım atb. 

Onlar köşeyi dönünceye kadar otelin nu duydular. - Çünkü Sir .• dedi. Ben Faribol, eski 
eşiğinde kalan monsenyör Lui otele gir- Hepsi de aynı hareketle ayağa kalktı- haydud, serseri, yol kesen, insan kaçıran, 
dL lar. adam öldüren Faribol.. Bana uzattığınız 

Büyük salonda bir köşeye oturm~ lvon doğruca kapıya giderek açtı. asil af ve merhamet elinize kirli ellini 
zaif, küçük ve gözlüklü bir adam.. Ye. Geniş bir mantoya sarılmış, fötr şa~ 

Deyli Ekspres gazetesi haber veriyor. 
Londra, 6 (Ö.R) - Foraynofis, Dan

zig meselesinin aldığı son şekil üzerine 
iki geceden beri sabaha kadar çalışmak
ta ve bill istisna bütün servislerde fa
aliyet devam etmektedir . 

Londra, 6 (Ö.R) - Danzig meselesi 
bugün yeni bir şekil gösterememiştir. 
Almanyadan Danzige geceleri siWı ve 
cephane sevkiyab devam ediyor. 

Deyli Telgrafın Danzig muhabiri ga
zetesine gönderdiği bir telgrafta, Danzig 
tezgMılarında çall.'Şbrılan ecnebi müta
bassıslarla Polonyalı usta başılara yol 
verilmistir. Almanyadan gelen vapurla
rın mallanıu tahliye ve tahmil hususun· 



(BORSA] 
IZMIR SiCiL TiCARET MF, IZMIR BEi EDl'YF.SMl:mt: 

MURLUCUNDAN: 
T eecil edilmit olan (lzmir ,eh- Doktor HulU.i bey caddesiyle 

ri Ye han.liai imar Te infa Türk Cui Te F eni pqa bulTarlan ara
anonim tirketi) nin ıS-6-939 tari- ıındaki 200 metre boyda yolun 
hinde feTkalide olarak toplanan idi kaldmmı aöldilerek paket 

103 j. Kohen 
10 R Kori 

113 Yek1in 

13 50 
15 75 

15 50 umumi heyeti zabıtnameai ticaret ıranit taflan ile eaulı ıurette ta-
15 75 kanunu hükümlerine söre ıicilin miri iti bat mühendiılikteki ketif 

2543 numaruına kayt Te tescil Te f&l'hlameai veçhile açık ekıilt-
edildiii ilin olunur. meye konulmuttur. Muhammen 692276 i PAki yekiın 

692389 i Umumt yekQn 
No. 7 

lzmir ıicil ticaret memurluiu bedeli 7462 lira olup ihalesi 10-7-
11 reımi mührü ve F. Tenik imzası. 39 pazartesi günü ıaat 16 dadır. 
11 50 lttirak edecekler 560 liralık temi-
~~~ 1 - Zabıtname nllhnı öğleden sonra kapalı bu -

No. 8 
No. 9 

17 15 lunmaıına binaen öğleden evvel 
2 - Hissedarlar cetveli. it bankasına yatırarak makbuzile 

No. 10 
?ılo. 11 

İNCİR 

558 R. j . Franko 
175 H. Levi 

6 H. şeşbeş 
739 YekQn 

229233 Eski yekfın 
229972 Umumi yekiın 

'i 50 15 50 
18 21 
11 11 

ZAHİRE 

405 ton Buğday 
9 ton Arpa 

60 ton Bakla 

4 50 
4 

3 6875 

6 50 
4 0625 
3 6875 

IZMfR SULH HUKUK MAH
KEMESiNDEN: 

Kadri kahya ile kardeti ölü 
muıa kahya veresesinin fayian 
mutasarrıf oldukları Karşıyaka 
ahır kuyu mevkiinde ki.in biri 
35730 ve diğeri 10921 metre mu
rabbaında olan büyük bağın için
de 55 zeytin 90 dekar etcarı müs
mireyi ve ayrıca ortada kule ve 
motör dairesi olan ve beher dönü
müne yüzer lira takdir kılınan iki 
bağ mahkemece verilen izalei •u
yu kararına istinaden 9-8-939 
Ç&rfamba günü ıaat 15 de lzmir 
ıulh hukuk mahkemesi salonunda 
aatıtları yapılacaktır. Bu artırma
da tahmin olunan bedellerin yüz
de yetmit bqi nisbetinde bedel 
verildiği surette taliplerine ihale
leri yapılacak akıi takdirde ıatıf 
ıs gün daha uzatılarak ikinci ar
tırması 25-8-939 , Cuma günü saat 
ıs de yine dairemizde yapılacak
tır. 

Gayri menkuller üzerinde 
hak talebinde bulunanlar ellerin
deki resmi vesaiklerile birlikte 
yirmi gün içinde dairemize mü
racaatları lazımdır. Aksi halde 
haklannda tapu sicilli malum ol
madıkça paylqmadan hariç ka
lacaklardır. 

Müzayedeye İf tirak etmek isti
yenler kıymeti muhamminenin 
yüzde yedi buç,uğu niıbetinde pey 
akçası veya milli bir banka temi
natı irae etmeleri lazımdır. 

Şartname 19-7-939 tarihinden 
itibaren herkesin görebilmesi için 
açıkta ve gayri menkullerin ev
safları da fartnamelerde yazılı
dır. 

Gayri menkulün vergi ve sair 
kanuni mükellefiyetleri sahcılara 
ve yüzde iki buçuk dellaliye ve 
ferag harçları alıcıya ait olup iha
le bedelleri def aten ve pefinen 
ödenecektir. ihaleyi müteakip 
mütteri ihale bedelini vermediği 
veya veremediği surette g~yri 
menkuller tekrar 1 S gün müddet

Zabıtname 
lzmir ve havaliıi imar ve inta 

Türk anonim tirketi idare heyeti 
kararı üzerine hissedarlar umumi 
heyetinin f evkalide toplantısı 
için tayin olunan 28 Mart 1939 ve 
2 Mayıs 1939 tarihlerinde kanu
nen muayyen olan içtima nisabı 
hasıl olmadığından toplantı yapı· 
lamamıf ve bu kerre idare heyeti, 
tirket umumi heyetini 15 Haziran 
1939 Per,embe günü saat 14,30-
da tirketin lzmirde Selanik ban
kası üzerinde kain yazıhanesinde 
fevkalade olarak içtimaa davet 
etmif ve usulcn yapılan davet ve 
ilan üzerine bugün 15 Haziran 
1939 Persembe günü saat 14,3().. 
da ili~ik hissedarlar cetvelinde 
isimleri yazıh hissedarlar hazır 
buh:nmu,lardır. 

Ticaret vekaletini temsilen ti
caret müfettif muavini içtimada 
hazır bulunuyordu. 
Hazır bulunan hissedarların his

seleri miktarına göre kanunen 
muayyen olan içtima nisabının 
mevcut olduiju anla~ıldı ve ruzna
menin tetkikine badanıldı. 

idare heyeti tarafmdan hazır
lanan rapor okundu. Raporda ida
re heyeti tarafından gösterilen se
beplerin varit olduğu görülerek 
tirketin ittifakla fesh ve tasfive
sine ve nizamname hükümleri da
iresinde bav Fuat Lostar'ın mün
feriden tasfiye memuru olarak in
tihabına karar verildi. 

Ruznamede tetkik ve müzake
re ed;Jecek ba.ka c;het bulunma
dıimdan içtimaa nihayet verildi. 

Ticaret vekaleti namına ticaret 
müfettif muavini: imza okunama
mı"tır. 

8,eis: ıinıza okunamadı. Katio: 
imza okunamadı. Rey toplamağa 
memur: imza okunamadı. 

lzmir ve havaliıi imar ve in~a 
Türk anonim airketi hissedarlar 
umumi heyeti fevk"'lad~ içtimaı
nm 15 Haziran 1939 Peraembe 
günü sa,,.t 14.30 da bmirde. SeJa
nik bankası binasında üst katta 
kiin tirket merkezinde icrası hak· 
kında idare heyeti tarafından va· 
ki davet, lzmirde .,.,;•nte,ir HA.1kıl' 
Sesi gazetesinin 4 Mayıs 19'.l9 ta
rih ve 3653 savılı ve 29 Mavı! 
1939 tarih ve 3671 sayılı nüshala
rında ilan edilmit ve tirket mer
kezine müracaatla hi11elerini gös
terir vesaiki tevdi ederek duhuli· 
ye varakası almıa olan hisaedar
lardan asa~ıda isimleri ve hisse
leri adedi ile reyleri miktarı yazı
lı hissedarlar içtimada hazır bu
lunmutJlardır: 
Sıra No. isim ve adresi 

encümene gelirler. 
24-28-3-7 2202 (1290) 

Kadaıtro l 185 belediye 38 ada
ıun 594 metre murabbamdaki 7 
sayılı arsasının satısı bat katiplik
teki tartnamesi veçbile acık artır
maya konulmu9tur. Muhammen 
bedeli 2376 lira olup ihalesi 1~7-
939 pazartesi gilnü saat 16 dadır. 
latiralc edecekler 179 liralık temi
n~tını öğleden sonra kapalı bu· 
1unmasına binaen ö~leden evvel İ! 
bankasına yatırarak makbuzile 
encümene gelirler. 

24-28. 3-7 2203 (1287) 

l - Cümhuriyet caddesinin Ga
zi bulvarından itibaren 3221 met
re murabbaı döseme kı!!m nın be
lediyeden veril~ek granit paket 
laflnrile e~aslı tamiri ba~ mühen
dislikteki ke.if ve ~a:-tnamesi mu
cibince açık eksiltmeye konulmuş
tur. Muhammen bedeli 2530 Ura 
olun ihalesi 14-7-939 cuma günü 
sıaat 16 ıladır. ı~tirak edec~kler 
190 liralık teminatını Öflleden 
aonra kapalı bulunmasına binaen 
öp.leden evvel iş bankasına yatıra
?"a..lc makbuzile encümene gelirler. 

2 - lsmetpasa bulvarında 928 
numaralı sokakta 4 sayılı ersa11-
nm 23-7-939 Riini.inden itiba .. en 
bir sene müddetle kiraya verilme
Aİ haf ki.tipllkteki fartnamesi veç
hile açık artırmava konuJmu,tur. 
Muhammen bedeli 100 lira olup 
;halesi 14-7-939 cuma .oinü ıaat 
16 dadır. lstirak edttekler 8 lit'a
lık · teminatını öğleden sonra ka
nalı bulunmasına binaen öij'leden 
evvel it bankasına yfttirarak mak
buzile encümene gelirler. 

3 - Sahilnark gazinosunun 
Kanunuıani 940 5'ayesine kadar 
kiraya verilmesi bat kitiı>likteki 
Aartnameıi ved• ·ıe acık artırmav.:ı 
konulmuştur. Muha~men bedeli 
500 lira olun jhalesi 14-7-939 cuma 
günü saat 16 dadır. lftirak ede· 
cekler 38 liralık teminatını öğle • 
den sonra kapalı bulunmasına bi
naen ööleden evvel it bankaıma 
yatırarak makbuzile encümene 
gelirler. 

28-3-7-10 (1330) 

1 - K&rflyaka 1751 sayılı sokak
ta 75 metre bovda kanalizasyon yap
tmlmaaı, batkitiplikteki keıif ve 
"artnameıi veçhi'e açık eksiltmeye 
konulmustur. Muhemmen bedeli 
4 73 lira 55 kurut olup ihalesi l O. 7. 
939 pazartesi gÜnÜ saat 16 dadır. 
t~tirak edecekler 36 liralık teminatını 
öğleden sonra kapalı buhmmasma 
binaen öğleden evvel it bankasına 

le artırmaya konulup bu artırma
da en çok bedel verenin üzerine 
ihalesi yapılacak arada tahakkuk 
edecek ihale farkı hiç bir hükme 1 
hacet kalmaksızın vecibesinf ifa 2 

------ vatırarak makbuzu ile encümene ge
lzmir 

etmiyen müfteriden tahsil oluna- 3 » 
caktır. Daha fazla malumat al- 4 » 
mak istiyenler dairemizin 939- 5 » 
1231 saylı dosyasına müracaatla- 6 » 
rı lüzumu ilin olunur. 

» 
Tavyar Sefik Çullu 

Fuat Lostar 
Asım Riza Durgun 
Fadıl Cetingün 
Norber-Mi11ir 
Calip Hanyalı 

2410 (1409) Hisse senedi 
Miktarı Rey adedi imzası 

.....-;;o+T-7.7'~~~!1',ASS OllJ>A 

Kiralık daire ve 
.., 

ma~aza 

Resmi, hususi daire veya tirket-
1er, doktor, avukat, tüccar, ko
..... ;8yoncu vazıhanesi olabilecek 

100 
1850 
900 
800 
800 
700 

10 
10 
10 
10 
10 
10 

5150 60 

okunamad· 
)) 

» 
)} 

)) 

lirler. 
2 - K&1Jıyaka 1722 inci sokakta

ki pazar yerinde yanılacak beton ze
min ve mevcut demir sundurmaların 
boyanması iti, &-.kitipliktelri keıif 
ve ~artnamesi vecbile açık eksiltme· 
ye konulmU§tur. -Muhammen bedeli 
550 lira olup ihalesi l O. 7. 939 pa
zartesi günü saat 16 dadır. lıtirak 
edecekler 42 liralık teminabnı, öqle
den sonra kapalı bulunmasına bina
'!n öğleden evvel it bankaama yab
!'Brak makbuzu ile encümene gelir
ler. 

3 - Karaıyaka 1709 sayıh sokak
ta belediyeden verilecek kesme tat
lar i•lenerek döteme yaotınlınas• 
ve iki tarafına kordon çekibnesi bat 

90 Derece Limon Çiçekleri 

HASAN KOLONYASI 
TABtt LiMON, PORTAKAL VB TURUNÇ çtçuı.EBİNJ>EN llUSTAllZAB ata SANAT BABIKASIDIL 

Nesrin Limon Çiçekleri Kolonyası 
Kasanın yCWJ1usud11P- Dalla hafif ue dalla ucazdur .. 

HASAN KOLONYA 
ve LOSYONLARI 

Limon çiçeği, Lav&nt 
ç!çeği, Leylak. Yasemin, 
Menekşe, Revdor, Bahar 
çiçekleri, Fujer, Şipr 

HASAH ESAHSLARI 
Şipr, Menekşe, Leylak, 
Revdor Yasemin, Suar 
dö Pari, Senkflör, Fujer 
Früi ver Skrındal 

Bilumum Hasan müstah
zeratı Avrupa ve yerli 
firmalarının müstesna çe
şitleri ve her türlü tuva
let levazımını . şubemiz
pe bulabilirsiniz 

Hasan ı::; eposu iz mir Şubesi: Kemeraltı Btıkiimet caddesi No. 69 TL. 3180 

• • • • Toptan satış yeri Yeni Kavaflar çarşısa No. 2A TL. 2862 

" • • • Karşıyaka satış yeri Ferah Eczanesi TL. 5023 

DevletDemiryolları işletme umum 
müdürlüğünden: 

1 - Devlet demir yollan iataayon sinıhnda istihdam edilmek üzere 
müsabaka ile hareket memuru namzedi ahnacaktr. 

A - Türk olmak 
B - Müsabakaya ittirak edebilmek için orta tahsili bitinnif olmak 
C - Yqı 18 den qağı ve 30 dan dahil yukarı olmamak 
D - Asgari bir sene için askerlikten muaf olmak 
E - idaremiz hekimleri tarafından yapılacak sıhhi muayenelerinde 

fail servi.ate çabtmağa mini bir arıza ve hastahğı olmamak 
2 - Müsabakada kazananlar 61 lira ile tayin edileceklerdir. 
Ecnebi lisanlarından birine vakıf olanlar 71 lira ücretle abnacak

lardU'. 
3 - Askerliğini bitirmit liae mezwılari imtihansiz olarak ayni tart

lar dahilinde abnacaktır. Bu gibilerin dilekçelerinin 4oirudan doiruya 
umumi müdürlüğe göndermeleri lizmıdlJ'. 

4 - Müsabaka imtihanı 15 Teinmuz 939 cumartesi gÜnÜ saat 14 
de Haydarpaşa, Sirkeci, Ankara, Balıkesir, Kayseri, Malatya, Adana, 
Afyon, lzmir ve Erzurum işletme merkezlerinde yaplacakbr. 

S - En IOtı müracaat l O Temmuz 939 cuma giinüne kadardır. 
6 - Talipler iflebnelere ve iataayonlara istida ile müracaat edecek

lerdir. 
7 - Kabul ıeraiti ve evsafı hakkında daha fazla maliimat almak 

İltiyenler itletme merkezlerine ve İstasyonlara müracaat edebilirler. 
ıs, 19, 24, 29, 3, 1, 8 2os9 0219) 

Istarıbul iskan müdürlüğünden: 
Köstence ve V amadan deniz yolu ile yurdumuza getirilecek göç

menlerin nakliyesi pazarlık suretile eksiltmeye konulmtl§tur. ihalesi 
24 Temmuz 939 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 de yapıla
caktır. 

Muvakkat teminat 62SO liradır. 
Bu baptaki fenni ve idari p.rtnameler parasız olarak verilir. 
Artırma ve ekailbne kanununun ikinci ve üçüncü maddelerindeki 

evsafı haiz bulunup pazarhğa iftirak edecek olan taliplerin mezkür 
«Ün ve saatte Sirkecide Mitbat pqa hanı birinci katında iskan müdür
lüğünde mütf'Şekkil komisyona müracaatları ilin olunur. 

7, 8, 13, 22 2403 (1410) 

Menemen Belediye riyasetinden: 
1 - Belediyeye ait tenvirat dairesinin bir senelik ihtiyacı olan 15 

bin kilo mazot 2500 kilo ince makine yajı 500 kilo kalın makine yajı 
2000 kilo beyaz yaj 1000 kilo benzinin mübayaaaı 15 gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmU§tur. 

2 -Eksiltme iti 18. 7. 939 sah günü saat ıs de belediye dairesinde 
İcra kıhnacaktır. 

3 - Bu itin muhammen kiyıneti 2228 liradu. 
4 - Bu ite ait fartname bedelsiz olarak muhasebeden alınabilir. 
5 - Talip olanlann tayin edilen gün ve saatte belediye encümenine 

müracaatlan ilin olunur. 

Dr.AliRiza 
•• 

Unlen 
Doium ve Cerrahi Kadın 

butahklan ()peratöril 

Her gUn hastalannı saat Uçten 800-

ra Atatürk eaddesl •Eski Birinci 
kordon• 222 numaralı muayeneba-
nesinde kabul eder. 

TELEFON : Z98'J 
d 

OPERA.TOR DOKTOR 

Ahmet Cemil 
Oral 

Memlefıeı ltastaneal 
esfılopeıeatöl'U 

Her ıUn öğleye kadar Fransız ıu.sta· 
nesinde Hileden sonra Birind Beylet 
sokağında .. 

No. '2 TELEFON Z31t ,, .• 
1 PAR 1 S FAKOLTESINDEN. 

diplomalı 

Dış 2'ABiPLERı 

Muzaffer Eroğul 
VE 

Kemal Çetindağ 
llastalaruıı her ıün sabah aut t 

dan batJryarak Beyler • Numan •· 
de • Z1 numaralı muayenehanelerbl
de kabul ederler.. TELEFON: 39%1 

Satılık Deniz 
Motörü 

18 beygir kuvvetinde deniz motöril 
sekiz kişilik ve bir kişilik iki a# 
teknesiyle b<-raber ehven fiatle satr 
hktır. Taliplerin Yemiş çarşısında ıt 
numaraya n1üracaatleri .• 

TELEFON : 2436 
1 - 5 1384 

--------~-------------~ 
Gazi bl11varmda ziraat hııın -
kası ittisalinde 18 sayılı De

-,,ire!li hanının Ü1"t katı ehven 
fiyP.tla kiraya verilecektir. 

1

' Yukarıda iıimleri yazılı hisse
darlar isimleri hi7.alarında imza
larını huzurumuzda koymuflar· 
dır. labu hissedaran cetveli tara
fıruzdan tanzim ve imza edildi. 

~tipıikteki kesif ve prtnamesi veç- 2399 0412> Muhasip ve 
hile açık eksiltmeye konulmustur. 

1 ott:venlerin: 
Doktor Hulusi c.,.ddesinde 

42 numarada di1' doktorunil ~ 
mHr.l'!~t'athlrJ. ~ 

~.i!v.""~K~~fllWl5>.) 

Ticaret vekaletini temsilen ti
caret müf~ttiş muavini: imza oku
namadı. Reis: imza okunamadı. 
Katip: imza okunamadı. 

·r orbalı kaymakamlığından: 

Muhammen bedeli 1844 lira 32 ku- ınütercim 
ruş olup ihalesi 10. 7. 939 pazartesi rarak makbuzu ile encümene gelir- kadar encümende riyasete verilir. Tilrk~e, Fransızca, muhaıe-
'!Ünü saat 16 dadır. iştirak edecek- ler. 1500 liralık muvakkat teminatı be ve muhaberata ve mali 
'er 139 liralık teminatını. öğleden 25, 30, 3, 7 2219 (1297) öğleden sonra kapalı bulunmasına kanunlarla tatbikahna bihalı-
~onra kapalı bulunmasına binaen öf?- binaen öğleden evvel if bankasına kın vakıf ve lnıilizceyi kifİ 
feden evvel f" bankasına · vatırarak lnönü caddesin;n karata' mev- yatırılır. derecede bilen ve her türlil 
me.kbuzu ile Encümene gelirler. kiinde doktor Hasan Baskam 7-12-17-21 2398 (1408) teminatı venneğe hazır bit 

4 - Karfıyaka 1743 ıayılı soka- kiniği önünden itibaren 70(ı' met- T h•h muhasip ve metercim bank• 
~ın dö~emesiz bulunan klsmına 250 re boyundaki kısmının tıökülerek as ı mühim tirket veya ticareth~-
melre uzun1uiunda idi döseme ya- granit parke tatları ile tamiri bat S7 inci adanın 521,25 metre nede bilgisi ile mütenasip bit 
pılması bas kitiplikteki keşif ve ~art- mühendislikteki ketif ve tartna- murabbaındaki 20 sayılı arsuı- vazife arıyor. ihtiyacı olanl•-

Torbalının Çay ba.§ı köyünde 1133 lira 72 kuru§ bedeli keıifli na namesi veçhile açık eksiltmeye ko- mesi veçhile kapah zarflı eksilt- nın bundan evvel gazetemizin.22, nn Atatürk caddesi, Saın.0 
tamam kalan mektep in§aalı 25. 6. 39 gününden itibaren 20 gün müd- nulmu.stur. Muhammen bedeli 923 meye konulmuttur. Muhammen 28 Haziran 3, 5 Temmuz tarihle- iıkelesinde Abajoli mai~ 
detle açık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 2490 sayılı kanunun lira 17 kurut olup ihalesi 10. 7. 939 bedeli 20000 lira olup ihalesi 24- rinde intitar eden belediJe aabt ımda Hami Abajoti vuıtal; 
hül:ümlerine göre hazırlıyacaklan teminatlariyle 15. 7. 39 cumartesi pazartesi günü saat 16 dadır. lftirak 7-39 Cuma günü saat 17 dedir. ilanında metre murabbaı MhTen le A. Ali'ye tahriren T•J• ld-
günü saat ı2 de Torbalı kaymal··...-~1 •01.,da miiteıekkil komisyona mü- edecekler 70 lirabk teminatını öğle- 2490 sayılı kanunun tarifab dahi- 525,25 tertip edildiğinden ifbu fahen ltildirmeleri rica 0 

rl"c~"'lları ilin olunur. den sonra kapah bul~ma bina- linde hazırlanmıt teklif me~ araamn 52ı,25 metre ebadmcla ol-llı•••ar•. ___ ı-S_ml~(t•40-l•)~ 
~~!1:~~~~~27~,~2,~7 ~~~~~~~2233=::~(1;:,-:13:.:.:l~)::il~en~öi~leden~~evvel~l!lt~rnbeina ra• ~ ihalıa ı azami aaat 16 ı• ~ taehiha~ oı..,. 



T. Bovven Rees Messageries Umdal Olivier ve Dcutsche Le· Fratelli Sperco 
ve şürekası . Maritimes 4=~~m. Şürekası vant·e Linie Vapur Acentası 

., Ctl.N4RD L1NE K V M p A 'N y A S J BELLENIC ı.L>IBS Lm. BİRİNCİ KORDON REES G. M. 8. R. RAMBVRG ADRİAl'.tCA S. A. Dt 

.... \'erpo0ı ve TURKİA vapuru 4/6 temmuz arasın- BJNASI TEL. 244J NAVİGATİOHE 
Clasgoy h İ 

29 
dar beklenilmekte olup Rotterdam, Ham- LONDRA- HULL HAT'I'I ADANA vapuru 5 temmuzda bekle- LER0/ 43 motörü 6/ 7 tarihinde saat 

. ~İA attı TIIEOP~ GAUT ER vap~ İs- bı ırg ve Anversa Umanları için yük ala- BELGRA VİAN vapuru 5 temmuzda niyor. 8 temmuza kadar Anvers, R?.t- 12 de gelerek ayni ~Un saat 19 da Patmo, 
tinde geli vapuru Haziran nibaye- temmuz :ırihinde gelerek ·~ gun ha- c: ıkbr. gelip yUk cıkaracak ve ayni zamanda terdam, Bremen ve Hamburg için yük Leros, Kalimnos, htaııköy ve Rodosa 
tnaı ~ıkar P Liverpool ve Glasgovdan tanbul, Pire, Napoli ve Marsilyaya GERMANİA vapuru 15/ 18 temmuz Hull için yük alacaktır. alacaktır. hareket eder. 

Gerek acaktır. reket edecektir. a·rasında beklenilmekte olup Rotterdam ADJUTANT vapuru 10 temmuzda ge- M.İLOS vapuru 20 temmuzda bekle- VESTA ihtiyari / 60.A. vapuru 6/ 7 ta-
~ ::Purların muvasalAt tarihleri. Der türlü isahat ve maJGnıat için Bi- t~fmıburg ve Anversa limanlan için yük lip Londra için yük alacaktır. niycr. 22 temmuza kadar Anvers, Rot- ~.nde gelerek ayni gün saat 23 te Mi-
hi.r te navlunlan baklanda acenta LAU a acaktu'. terdam Bremen ve H::unburg için yük dillı, Sellnik, Dedeelaç, İstanbul, Blll"-
tafsi}4 ahhut altına giremez. Daha fazla rind kordonda 15' numarada • BALKANLAR ARASI LfVERPOOL HATTJ alacaktır. gaz, Vama, Köstence ve Batuma hu. 
llın t almak için T. Boven Bees ve Şr. KENT REBOUL ve ŞERfK! vapur acen- HATTI ALGERİAN vapuru 20 temmuzda Li- TAHLİYE ı ket eder. .. .. . . 
tdıı~3S~ telefon . t:ısma müracaat edilmesi rıca olunur. ZETSKA PLO'VtDBA verpooldan gelip yük çıkaracak ve ay- KRETA 11 LER0/43 ınotoru 10/ 7 tarihinde saat · ~rica 1 numaruuı.a mUracaat ....,. • .:'l:'nN • Z 3 1 5 A D KOTOR ni zamanda Liverpool için yük alacak- . H ~puruB temmuzda bekle- 9 da gelerek 11/7saat17 de Pire, Korfo, 

o unur. •~-" • • • tır. :!lr. arn urg, rcmen ve Anversten Saranda, Brindizi, Valona, Drnç, Gravo-
---- uLOVCEMn çıkaracaktır. za, Spalato, Zara, Fiyume, Triyeste ve 

'
·~~---------------- •11 Vapuru 15 temmuz 939 cumartesi gü- H WI1ı•ttall ve ARMEMENT DEPPE Venediğc hareket eder. 

T 
nü Köstenccden gelip 16 temmuz 1939 • ESPAGNE va • 25 ~ ADRİA/54B. Vapuru 13//7 tarihinde 

C Z 
• t B k pazar günü snnt 12 de : •• k A. • puru temmuza dog- saat 12 de gelerek ayni gün saat 21 de 

• e ıraa an ası Pire - Arnavutluk limanları - Kotor- ŞUrC 8Sl :ra~:.ıyor. Anvers (Doğru) için yük İstanbul, Pire, Napoli, Marsilya ve Ce-
Dubrovnik. Split Venedik ve Triesteye TELEFON: 31!0 novaya hareket eder. 

Kuralas ftlf'iflf: JBBS hare~~~r:EaYPTiAN 'l'RE MOSS-HV'l'CBiSO'N DEH 'NORSKE MİDDEL- l2~~:!k".:;!.ı~3t:.~~~= 
Sermayesi: ıôo.000.000 Türk lirası.. MAiL. LINE. LiNE LİMİTED HAVSLINJE, OSLO Leros, Kaliınnos, fstanköy ve Rodosa 

~ be j dedi • 262 LİVERPOOL - GLASGOV VE BALKİS motörii 28 temmuzda Dün- hareket eder. 
'f'U Ve 8 8ft a • PİRF. MARSİL YA ve PİRE BEYRU'l' unJSTOL hattı kcrk ve Norveç için hareket edecektir" 

p Zir:l'i ve ticari her nevi Banka muameleleri HAYFA - İSKEN_DERİYEYE ha~ ESNEH vapuru temmuz 25 inde gelip ROY AlıE NEERLAN 
AJlA BlRİKTiRENLERE 28.800 LtRA ·C~IR~ ~İTY• LÜKS VAPURU ıle Liverpul ve Glasgovdan yük ~karacak AMERİCAN EXPORT LİNFS, İNC DAISE K ~ tKRAMiYE VERECEK Mamlya •çon Bcyrut-Hayla-lsken- ve ayni zamanda Liverpul ve Glasgov EXERMONT • UMP 4.rırY ASI 

<-iraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en az (50) hareket tarihleri deriye iı;in hareket için mal alacaktır. •bekl . Nvnp~ ~ tem~uza dog- AGAMEMNON vapuru 12/7 tarihin-
Urası. bulunan.ıara senede .. defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki p!Ana göre ik- tarihleri ru enıyor. evyor ıçln yük alacak- de gelerek Amsterdam, Rotterdam ve 
l'lnU -a 14/7/939 snı939 İsbrandtsen • Moller tır. Hamburg limnnlan için yUk alarak ha-

Ye dağıtılacaktır: 28/1/939 2217/939 EXMOOR vapuru 23 temmuza doğru rcket edecektir. 
4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 11/8/939 5/8/ 939 Lifte: • llevyorJı bekleniyor. Nevyork için yi.ik alacaktır. SVENSKA ORİENT LfNiEN 

4 • 500 • 2.000 • GOULANDRİS BROTHERS LTD VE D. T. R. T. VİNGALAND motörU 13/7 tarihinde 
.: • 250 • 1.000 • PİRE . tsKENDERİYE ~ORK SZEGED vapuru 8 temmuza doğru gelerek Rotterdam, Hamburg ve Skan-

lllO : 100 ; ::: : . n'NEA ~ELLA-!n GUDRı;:~~ va.!!"I:. tem- :::.,~- Tuna limanian için yük ala- t:;";f.!;':.lnn için yük alarak bare-
120 SO 

4 
&00 • l,ilks tr:ınsatlantık vapura ile Pire • muzda gehp yuk çıkaracak ve aynı za- TİSZA V ASALAND motörU 29/7 tarihlerine 

1 
• 40 • · k . manda ük ulacakbr vapuru 27 temmuza doğru d ,._, bekl 

60 • 
20 

• 
3

_200 • Nev • Y~r h~ttı Pire - .Nev - York se- Y • bekleniyor. Tuna limanlan için yük ala- oo•"' . enmelcte. _olu~. Rotterdam, 
l)hr- -T . l ind SO liradan ft .... m dilşml- yahat muddeh 12 gün, Nev - York man caktır. Hamburg limnnlan ıçın yük alarak ha-

•nl\A : Hesaplanndakl paralar hır sene ç e ~ . . h i r· ti . d D QKTQR reket edecektir 
tenlere 

1
, __ , kd'rd yi1 d 

20 
fazla.siyle verilecektir açın usus ıa er Pıre en hareket ta- KASSA vapuru 25 temmuza do~ · 

ır lUlUIUYe çıktığı ta ı e z e • ' ihl · bekle • Be t. fsk d · ~11?'alar ed 4 d fa, l EylOl, l Birinci kiını11t 1 Mart ve 1 Haziran tarih· r erı: . ~yor. yru en enye ve Port ZEGLUGA POLSKA LİNİEN 
~ sen e e 12 AÔUSTOS 23 EYLÜL c 1 A 1 y t Sait içın ytlk alacaktır. 
---çe·kllece-·ktir-· ... ----lll'!!!I-~--·--... --~ Gerek vapurlıırtn muvasalat tarihleri. e a ar ın atE'RVIC'fl!f .. AR .... IME LECHİSTAN motörü 21/7 tarihlerine • gerek vapur isiml.:ri ve navlunlan hak- ~.r;, .~ ""· 1 ı doğru beklenmekte olup Anvers, Gdy-

k:ında acenla bir teahhUt altına giremez ROUMAIN nia ve Danzig limanlan için yük alarak 

- • .. Daha fazla tafsilat a!mak için Birinci DUROSTOR vapuru 7 temmuza doğ- hareket edecektir. 
~ Kordonda ı52 numarada •UMD.~· İZMİR MEMLEKET ru ~kleniyor .. Köstence, Kalas ve Tu- SERViCE MARfrlME 

T T 
• u il A •umum! deniz Ac"ntalığı Ltd. mUracut HASTANESi DAHİLİYE na~=k8;1o~m ;.'!~=ca~. Roamain Kumpanyası aze emJZ cuz aç edilmesi rica olunur. MU'J'AllASSISI doğru bekleniyor. Köstence K:r;:ıc: ~LB~ JUL!A vapuru 3 ağustos 939 

Telefon : 4072 Müdüriyet • • tarıhlenne do"""'' gele k M lt C 

l C 
· J • Muayenehane : hancı Beyler sokak Tuna limanlan için yük ala ktır . ~ .- . re a a, eno-Ue r Tu··rtıı.. uva et . eşıt erı Telefon: 3171 Acenta No. 2~ TELEFON : 3956 ca . va ve Marsılya ıç.ın yolcu ve yük alarak cı~ . .. Vapurlann hareket tarihleriyle nav- hareket edecektir. 

lunlardaki değişikliklerden accnta me- handaki hareket tarihleriyle navlun 

H d 
• N •• h t ç suliyet kabul etmez. lardaki değişikliklerden dolayı acenta 

3ffi J UZ e ançar Daha fazla rafsil5t kin ATATÜRK mesuli :vet knbul etmez. Daha fazla Uıf 
caddesi H8 No da V. F . Henry Van Der ı siH\t için ikinci Kordonda FRATEUJ 

Sıhhat Eczanesi
• Zee ve Şsı. Vapur accntalığına milraca· SPERCO vapur accntnsına mUracaaı 

at edilmesi rica olunur. \edilmesi rica olunur. 
TELEFON: 2007/2008 TE'LEFON : 20M. 2005 

BAŞTURAK Büyük Salepçioğlu hanı karşısında .. 

• • .... • • \ •• ı· '),.,. /' ·,~· 

' . 

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

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

Bu her iki otelin müıt~iri Türkiyenin en eski oteJdai 
•• 

B. Omer Lütfi Bengü 
dir 44 Senelik tecrübeli idaresile bütün m(qterilerine kendisini 

Ot aevdirmi,tir .... 
bu .. ellerinde misafir kalanlar evlerindeki rabati bulurlar •• lstanbulda 
~n Ege ve İzmirliler bu otellerde bu1utur1ar... • 

y uauaiyetleri çok olan bu otellerin fiyatları da rekabet kabul ~:bni· 
etek de ed rec e ucuzdur .•.•• 

..;------.-------------------------------~---------_____ illm _____ ısm _________ rı 

Fenni gözlük için 
Kemal Kamil Aktaş Juvantin saç boyaları 

INGILIZ KASZUK eczanesi liiboratuvarlannda hazırlanan Juvantin saç 
boyalan muzır ve zehirli nıaddclerden tamamen ari olup saçlara tabü renk
lerini bahseder. 

JUV ANTIN saç boyalan kumrnl ve siyah olarak iki tabii renk üzerine ter
tip edilmiştir. Gayet tnhii ve sabit olarak temin edilen renk yıkanmak. ter
lemek hatti denize girmek suretiyle de çıJunaz. Eczanelerde ve ıtriyat maia
zalarında arnvınız. 

En ciddi v~ emniyetli markadır. 

Bütu··n Go··L-ıu··k ve Teferrüatı tZMIR ASLiYE MAHKEME- f} kt 0 -
8 Si tKINCt HUKUK MAHKEME- o or perator 
llroınetrolar, lğrometro, Altimetro, Pedometro, Sferometro SiNDEN: Sami K 1 k 

h lzmı"r sı·neer kumpany"'"'ında u a çı ile bütün ilmi ölçüler, Optik erşey o "° 
müfettitlerden A.Mithat tekbafa· Kalak, Boğaz, baran 

Ege bölgesinin en büyük gözlükçülük ran tarafından biganın gazi kemal hastalıklara mtitahassısı 
D E P O S U mahallesinde 20 numarada ali su- l\luayenehane Birinci beyler No. 42 

- d ___ ~u:ı ~-~~ ... a...-e:=:m-•• da yanın a nadide aleyhine açı- TELEFON : 2310 
~ lan bofanma davasına mütedair Evi : Gö-ztepe Tramvay Cad. 99% 

dava arzuhal suretile davetiye va- ' TELEFON: 3668 

İzmir ziraat mektebi müdürlü
ğünden• 
Orta • 

l'Ilekteh · ın~ktebi pek iyi ve iyi derecede bitirmİ§ olanlardan bu sene 
ların § ~~leyli ve meccani olarak 40 talebe alınacaktır. Talip olan· 
d"" eraıtı mektep .. d ..... - .. d d ki • . t ü ur ve nı mu ur ugun en ve bultm u • an yerm z1raa m -
n"luz 939 ~rurlanndan öğrenebilirler. Kayıt ve kabul müddeti 1 Tem-

1 a 15 Ağuıtos 939 tarihine kadardır. 
30, 7, 14, 21, 28, 4, 11 2232 (1346) 

rak8at müddei aleyhanın ikamet- ------------
gahının meçhuliyetine mebni mü- kası mahkeme koridoruna asılmıf 
ba,ir tarafından bili. tebliğ iade olduğundan müddei aleyha nadi
edilmİf ve zabıtaca da yaptırılan denin tayin olunan gün ve saatte 
tahkikatla da ikametgahı taayyün mahkemede hazır bulunması ve
etmemit olduğundan tebligahn ya bir vekil göndermesi aksi tak
ilanen ifasına ve bu baptaki tah- dirde hakkında muamelei gıya
kikahn 12-7-939 ç.arf8.mba günü biye icra kılınacağı tebliğ maka
saat 16 ya talikine karar verilmit ı mına kaim olmak üzere ilan olu-
ve arzuhal ıuretile davetiye vara- nur. 2402 (1411) 

2 1&14W 

SALONDA AT YARIŞLARI 

Bir aile eğlencesidir 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: Manisa, A)•dın, Balıkesir, Denizli. : 
! Muğla, Antalya, Afyonkarahisar, Kon-! 
: ya vilayetleri ve kazalan itin acentalar E 
S aranmaktadır. : 
..................................•.•••.•••. : 

izMiRDE HER TÜTÜNCÜDEN ARAYINIZ .. FİATİ (100) PARADIR
UMUM DEPOSU VE MÜRACAAT YERi: IZMİR tKiNCl l\UHÇILAR 
No. 8 • 10 MÜSKİBAT SEK BAYit ır0SEl1N BAHRi VE ŞEKiP TlCA
RETIIANF..Sİ-

• -:····················································································· 

~ Bol Gıda, Bol ziya, Bol hava i 
E 2 kahvaltı, 2 yemek, ı yatak : B~ 120, K. 60 Krş.5 

• 

• • & : 
j i 
~ i ~ 
~ ~ : 
~ ~ E 

.ı: : ... 
fil ::s 
~ 

..ı:ı 

. 
.!3 : 
-~ : • • • • • • • • • . 

• • . • • • . 
'i amanlar kampından bir k. .S 

D~afı yeri : Karşıytılıa ısııeıe başı S 
Fazla ızah&t : Karşıyaka eczanelerinden ve Beyler sokağında : VERDi: 

MÜCADELE dispanse:inden alınır- : 
•••••••••• .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••rıııııııııııııııııaı•eııa: 

Ticaret ve Sanayi odasından: 
Bilumum terziler, Güzel aanatlar, imtiyazb tirketler ticarethane me

murin ve müatahdimini, kahveciler, garsonlar, sütçüler, yapıcılar, mü
zayede bedesteni, kutucular ve toförler esnafına. 

Cemiyetiniz heyeti umumiyeai toplanbıı için teabit edilen 10, 11. 
7. 939 günü ekseriyet olmadığından ikinci toplantmız apiıda yazılı 
gün ve saatlere bırakılmıştır. O gün ve aaatte ticaret odası aalonunda 
behemehal hazır bulunmanız ilan o~nur. 

Güzel sanatlar: 10. 7. 939 pazartesi saat 14 de. 
Me~urin ~üatahdimin: 10. 7. 939 pazartesi saat 18,30 
lmtıyazlı ıirketler: 1 O. 7. 939 pazartesi aaat 20 
Terziler: 10. 7. 939 pazartesi saat 21 
Sütçüler: 11. 7. 939 salı saat 15 
Garsonlar: 11. 7. 939 sah saat 16 
Müzayede bedesteni: 11. 7. 939 salı ıaat 17 
Yapıcılar: 11. 7. 939 salı saat 17,30 
Kutucular: 11. 7. 939 aalı saat 19 
Şoförler: 1 1. 7. 939 sah saat 20 
Kahveciler: 11. 7. 939 salı saat 18 
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SAJltn ıe 7 TBJINUZ CUM A 1 

Halifaksın Moskova ziyareti yala 
Moskova 
duğundan 

müzakerelerinde muhtelif noktalarda anlaşma elde edilmiş o 
lngiliz matbuatı • 

netıceye nikbinlikle • • 
ıntızar tavsiye ediy 

Moskova görüşmeleri Japon ordusun~n bezime 
s 

Danzig meselesi patlak vermeden ev- Kantonun şimal ve cenubunda baş 
vel nihai netice elde edilecektir lıya.n Çin taarfuzu muvaffak olmuştu 

----------------------- Londra 6 (Ö.R) - Çin ordusu baş- -w~--.,,,~-...,..... ..... ..,...,...,""" 
kwnandanlığının tebliği: 

Sov yetler Birliği 
devletlerine avans 

Londra 6 (Ö.R) - Moskovada cere
yan eden görilfDlelerde dört nokta Uze-
rindc tam bir anlqmaya varılmıştır. lki 
taraf ta bazı fedakhlıklara katlanarak, 
Danzig mesele.si patlak vermeden evvel 
anlaşmak nokta.smda birleşmişlerdir. 

Ingiltere, Sovyetler birliği diplomat
larının gösterdiği hüsnü niyeti takdir 
eylemiŞtir. 

Londra 6 (Ö.R) - lngiliz sefiri Sov-
1et hariciye ruwnndan Damig mesele

sinin aldığı karışık ve bulanık ıekil hak
kmda bazı sualler aormll§tur. SovyeUer 
birliği hükUmeti mihvere artık verile
cek avam kalmadıtma kanidir. 

Londra 6 (ö.R) - Bu akşam Sansas-
1onel bir haber alınmIJbr. Ingiliz hari
ciye nazın Lord Halifaks görUlen lüzum 

üzerine Sovyet Rusyayı ziyarette bulun
pıak üzere yakında Moskovaya gideeek
tlr. 

hükümeti, ar.tık 
verilmesine razı 

mihver 
değil .. 

Londra S (Ö.R) - Hariciye nez.areti dır d' • · M" k ı devam olun· l 
RuB11ayı idare eden ıe/ler 

. . · ırmattir. uza ere ere 
'bir teblil netrederek Lord Halifaksm Londra 6 (Ö.R) - Fransız - lngiliz k d 
lloskova ziyaretinin ffmdilik dilşünül- ve Sovyet Rusya arasında cereyan eden ma ta ır. ,... 
meditml blldlriyor. müzakerelerin son aafhad• oldulu beyan Va.~va ~ (ö:R) - Polonya cum· 

Londra 6 (A.A) - GazeteJer Mosko
'ft milzakerelerlnln neticesi ha'kkında 

nikbinlik göatennekte berdevamdırlar. 

'Oç devlet arasmda ıörilf beraberliği 

mevcud olan noktalar hakkında derhal 

1 
~ hune•ı busun hır çok nazırlan kal>ul 

ediliyor. Söy endiğine 6 vre lnglltere, f, 
Fransa ile fikir teatisinde bulunduktan ederek Danzig mcaclcaile alakadar 11ler 

üzerinde görüpnclerde bulunmuıtur. öi-
8?nra Rusyanın notasına cevap verecek- leden sonra Polonya cüırihurrelsi Ingillz 

tir. sefirini kabul etmiştir. 

lılr anlapna akdi imltlnı bu nikblnlilin Vartova 6 (ö.R) - Varıovada bazı Parla 6 (ö.R) - Hariciye nazın B. 
'-'"'bu!- mühim ıiyaai sörüımeler yapJmaktadır. J . B b " p 1 dak. F .... •U'I: .KUr. or1 onne, uaun o onya ı ran--
Taymla pzetesi Londra ile Parla ara- Dün ve buaün kabine uzun ıüren içti~ sefirini kabul ederek kendieile ~ bir 

amdaki ııkı te§ri1li mesaiyi bilhassa kay- malar yapm11tır. görüpnede 'bulunmuttur. Vartovaya dö· 
4tederek diyor ki: iyi haber alan bir kaynaktan öirenil; nen Fransız diplomatik mümeaaill Po-

Uzerlerinde anlapna olan noktalann dijiııe göre Polonya hükimeti lngilter~ lonya hariciye nazırı B. Bekden bir mü· 
tıhemmlyetinl dalma göz önünde tutmak den mali yardım talep etmiftir. lngiltere likat talep edecek ve bu mülakat netice· 
Ye bu esastan hareket etmek mUnasip bu yardımı _.. İboarile kabul ettiğini eiııi bir raporla Fransız hariciyesine bil· 
olacatı bir Anda bulundutumuz l§iklr- F oraynofwn V arıova sefiri vımtuile bil- direc:ektir. 

Kont Cianonun seyahati Finlandiyada 
F atiatler aeçimi 

kaybetti 
Londra, 6 (Ö.R) - Fınlandiyada se

çim neticelenmiş ve Faşist partiler faz
laca yer kaybetmiflerdir. Bu sureUe hil
kilmet partisi Diyet meclisinde yüzde 
)'etmiş beş rey sahibi olmuştur. 

Nazır General F ranko ile 
nıülikat yapacaktır 

---rtl--
M EKSİK 0 
Bankası müdahale 
edecek ••• 
Meksiko, 6 (A.A) - Meksiko bankası 

Amerika senatosu tarafından kabul edi
len karar sureti üzerine De§l'etüği bir 
tebliğde yabancı gümüş mübayaatı hak
kında lüzumlu olan malOmatı alınca ica
beden tedbirleri ittihaz edeceiini ve 
buna intizaren spekillbyonlara mAni 
olmak için kambiyo piyasası üzerinde 
müdahale hakkını kullanacatuu bildir
mektedir. 

- - -n---
DJl v ~~ .J JSDJLECEr' 
iH'J'H!! ıl!'L.AR 
Londra, C (A.A) - Hava nezaretinin 

bildirÔı6ıne ~öre gelecek temmuz, ağus-
t v... , '""- _ ..... .lJ.a-
va ku\ , ~ .. w 1 manevraları ile ayni 
zamanda yapılacak olan bava talimleri
ne iştirak etmek üzere gelecek Uç ay 
zarfında bazı ihtiyatlar davet edilecek
tir. 

iNGiLtZ • JAPON 
MUZAKERELERİ İÇİN 

Roma 6 (ö.R) - Hariciye nazırı kont 
Ciano Cumartesi günü Romadan hare
ket edeeek ve Salı günil Barselona vasıl 
olacaktır. Kont Ciano bu seyahati Ital

yan bahriyesinin en modem torpltola
rmdan biriyle yapacaktır. ltalyan hari
ciye nazırına Barselon seyahatinde bir 
çok ıdyas! erkAn ve gazeteciler refakat 
~~ektir. . 

Berlln 6 (A.A) - Stefani ajansından: 
Matbuat, Kont Cianonun ispanyayı 

ziyareti ile allkadar ol.makıll ve bu .e
yahaün bUyük olan aiyast ehemmiyetini 
tebarüz ettirmektedir. 

Volkischer Beobahter gazetesi, Fran
'<o ile Ciano arasında yapılacak müza
kerelerin ltalyan - lspanyol dostluğu
nun bağlannı kuvvetlendireceğini yaz
maktadır. 

Roma 6 (A.A) - Mecli.Sin siWılı kuv
vetler tali komisyonu Arnavutluk ve 
Italyan silahlı kuvvetlerinin birleştiril
mesi hakkındaki kanun layıhasını kabul 
etmiştir. 

-*-Londra, 6 (A.A) - Salahiyettar ma
hafillerde söylendiğine göre Tokyoda 
cereyan edecek olan İngiliz - Japon mü- K O f, I ~ H 
zakerelcri için henüz hiç bir tarih tcs- Kabineyi kurmaktan 
bit edılmcmişt.ir. __ ,,, sarlı nazar ettL 

Bir ziy-.ret Lahaye. 6 (A.A) - İstifa eden baş-
Londra, 6 (A.A) - Dün iki defa ha- vekil Colijn bu sabah kraliçeye yeni ka· 

riciye nezaretine giden Corbin bu sabah bineyi kurmaktan sarfınazar ettiğini 
Cadoganı görmek üzere tekrar hariciye söylem.iştir. 
nezaretine gitmiştir... Bu hararet- Colijn son günler zarfında sağ ve sol 
li faaliyet Sovyetlerin son tebligatına cenahların başlıca siyasi partilerinden 
gönderilmek Uzere bulunan cevapla ala- altısının iştirakiyle bir milli birlik bil-
--~ ., t'J nılL 

cÇin ordusu Kantonun §imalinde ve 
cenubunda harekete geçmiştir. Taarruz 
bUtUn §iddetiyle devam etmektedir. Ja
pon ordusunun kaybettiği arazi, 48 saat
te 84 kilometredir. Kanton - Hankeo de
miryolu imtidadınca üçüncü bir taarruz 
başlamıştır. 

Kantonunun cenubundaki Çin kolor
dusu 80 kilometre ilerlemiştir. Japon or
dusu büyük zayiatla ricat etmektedir. 

Roma 6 (ö.R) - Japon gazetelerlnln 
verdikleri haberlere göre Tokyoda In
gilterc ile Japonya arasında milzakere
ler başlasa bile Tiyençlndeki Ingiliz mm. 
takasında alınan tedbirlerin haleldar ol
masına ihtimal verilemez. Bu tedbirleırin 
kaldırılması, ancak bir anlaşmadan son
ra düşünülebilir. 

Londra 6 (A.A) - Tokyo ile yapılan 
Çinli milliyetperoerler 

müzakerelerde Ingilterenin vwyetinl nız Ingilterenin değil diğer memleket -
tarif eden Taymis gazeesi diyor kl: lerin de ve bilhassa Amerika ile Fransa

militaristleri ile müfrit siviller 
renin Çin siyasetinde tam bir de 
hAsıl olmadan meselenin halledil 
ceğinl şiddetli bir lisanla beyan e 
lerdir. Bu gibi kldialar hakkında .-) 
tere hiç bir veçhlle müzakereye girişd" 
lstemiyecektir. 

Tiyençinin ablokası !§inde hilkümet nm da menfaatleri haleldar olur. 
milzakere edilecek meselenin tamamiyle Bedbinlik izhar eden Deyli Herald 
mahalli bir mahiyet arzetmes.lne gayret gazetesi §Öyle diyor: 
edecektir. Müzakere sahasını geni§let- Tokyo müzakerelerinin muvaffakıyet
meğe imkan yoktur. Aksi takdirde yal- ı. neticelenmesi ümidi pek azdır. Japon 

Bulgar Başvekili K. lvano 
Temaslarında Bulgaristanın düşün 
celerinden Almanyayı haberdar etti 
Berlin 6 (ö.R) - Bulgar bafvekili _,. lerl propaganda nezaretinde ,erefleıt'. 

B. Köııe Ivanof bugün Alman hariciye tertip edilen bir kabul resminde .,,,J, 
nazırı Von IUbbentrop tarafından kabul bulunmUflardır. 
edilmiş, mUIAkat tam bir saat devam et.- Roma 6 (A.A) - Köse lvanofun 
mi§tir. lin dyareti matbuatta bUyillt hUJıAJ.,.ı 

Bulgar bqvekili meçhul asker Abide- tebarüz ettirilmekte ve hAdise 
sine giderek merasimle bir çelenk koy- rin Avrupadaki mevkilerini ~_..___,,.,.., 

muştur. Alınan matbuatı B. Köse Iva- matuf yeni bir muvaffakıyeti olarak 
nofun Berlln ziyaretine bUyillt bir terilmektedir. 
ehemmiyet atfederek bu aeyahatin bal- Gazeteler, Bertin ile Sofya ana 
kanların bu kısmında Alman politika- münasebetler.in bu dostlutu takviyt 
sının milstakbel bir muvaffakıyetine i~- tlğinl, Almanyanın Bulgar istihAlA 
ret olduğunu yazıyorlar. üçte iklslnl çektiğini kaydeyleme 

Sofya 6 (Ö.R) - Bulgar başvekili bu
gün Berlinde yaptığı tema5ların Bulgar 
hUkUmetinin ve milletinin pozisyonu ve 
dilşUncelerl hakkında Alman hükilmetl
nl tenvir eylemiştir. 

Berlin 6 (A.A) - Köse lvanof, Un ter 
Den Llndendekl harp maktüllerl Abide
sine bir çelenk: koymuştur. 

Bulgaristan b&§Veklli bir şeref kıtaası
nı teftiş ettikten 10nra ,ehremanetlnln 
hatıra defterini imzalamıştır. 

Bu müddet zarfında Bulgar gazeteci-

ltalyanları 
---~-----

Sinirlendiren bir 
karar 
-~-

Roma, 6 (Ö.R) - Amerika hilkilme-
tl, Amerikaya ithal olunan İtalyan sunı 
ipekleri Uzerlnden munzam gümrük res
mi almağa karar vermiştir. 

İtalyan gazeteleri bu haberden dolayı 
B. Ruzvelte hücum ederek Amerika re
isinin bu karannı kongrenin tasdik et
miyeceğini beyan ediyorlar. -*-KAffjRE 
Havrasında bir bomba 
Kahire, 6 (A.A) - Kahire havrasının 

kapılarından birisinin civarında bu sa
bah bir bomba bulunmuştur. 

-*-DOLAR KIYMETİ 
DOŞNiYECEK.. 
Vaşington, 6 (Ö.R) - B. Ruzvelt bu

gün gazetecileri kabul ederek dolar kıy
metini dUşilrmele aslA niyeti olJNıdıia

...... b' (jl'~ 

Bulga" knıb Bori.a 

Dijer taraftan Yugoslavyaya 
bir anlaşma ile bağlı olan Bul 
balkanlarda mühim bir rol o 
vaziyettedir. Buna binaen bu m 
tin Fransız - Inglliz avanslarına ın 
vemet edebilmesinden dolayı m 
niyet göst,riliyor. Ve Macar erkinı 
biye reisinin halen Almanyaya ya 
ziyarete de işaret eyliyerek bir B 
Macar - Yugoslav müsellesinin 
fikri ileri stirUlUyor. Bu mUselles 
vere dayanarak kendini balk 
lmar ve kalkınma vazife.sine vere 
cektlr. 

................................................................................ 

Şayanı dikkat ve hayret bir eaer 

Ahirette bir sen 
Bir ıazeteclnln öte dünyada ve öltller ...-

da yaptliı garip ve hayali röportaj. 

Ahirette dlii:ler nasıl yaşıyorlar ve birbir
leri ile nasıl sevişiyorlar? 

Yalıın senelerin en mühim siyasi ue ~ 
falulyetlerlnden olup öte dünyayı IJoyl"""' 

oıanıarıa rnülGJıcdlar-

• Eski Avusturya başvekili Dolf ii:s ve Ç9" 
koslovak Cümhurreisi Mazarik'in 

memleketleri hakkındaki düşünceleri. 

Bu çok güzel eseri bir kaç güne 
kadar Yeni Asır' da okuyacaksnıı 


