
• ~- -- .. ... ~ .. -c. .: • - ·-- ~ • 

A 

ı Sivas Lisesinde 
• 
1 

• af e 
şerefi e 

verilmiştir 
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Si\'8,,,, ~I (A.A) - Diin ~chrimize ~cıcf vcrmi ·olan Reisi

ciimlıur 1.mct İni.inli ,.ercfinc ak~am tarihi Sivas lisesinde 
beledi.} c l:ırafmdım lıir z.İ.} afet ''erilmistir. Biiyük misafiri
miz scrcfinc Sivas baştan ha a bauaklarla dımatılmıs \'C 

!~er. t~u( e1~kCrik!t•rlc aydınla~ılmı;tı. sc,·giJi ~cfini g'\~mck 
u~ıdıl le <'"•ıd<'lcrı dolduran hınlerce haJkm sc\ inı.: tezalıiir
lcrı geç \•nl tc k:ufor devam ctmi ti .. 

evlet 
edbirle · 

Sa ... ·-• -
sı hazan h a tırh1 ,;;. c ırslarını 

1'1az i G9a vasıta ola
CEla • hhracat ve ithalat-. e" s llııtıım" ' en evvel 

.. ı rne -at . gozön.. · " erı 
hte~bu~ndde ıuemağn 

uriaR' ••• -
HAKKI OCAKOGUJ 

. \Jınurni lınrh· ~.------
rınde Yaptın., tabın ~~ihya iktı~adil ata iize-
ln\'dc b ., rıuat he .. t • n tına bir . . .• '!uz amır edil-
. Bugiinkii har len ısı tla\'c edildi. 
tıcnri rnih nzc P .~rtlarmın beynelmilel 
hak•·-k1 ne ını altu"st tt• ~. ni\41 ır. e ıgı mu-
hi .c'nnı etmekte b 
nı nı~ neticeleri , ulunan A' rupa har

' sılasi ihtira lalnız toprak iddinları
~etıktır. i ter ~tı balleylcnıeklc 1.-almı-

Alntn- u .harbi in..,iltere ve is-
~en· b' - .... , a ka?.an k 1 ır nizaın • mı ol un dün.} ava 
fe~;erin Yep' Ye ':enlıncsi, iktısadi ha;c. 
ırı ~esi lıir :zn nı ~rcnsiplcrc istinat et
• ~UPhe Yokt rur~t halindedir. 

g~~tereyc gö ur kı bu yeni niı.amm in-
lior · re \'c ·ı 

8
c ı tiknınct1 . b mı ıvcr devletlerine 

. u İtibarla ~rı . aşka başkadır. 
nıb'ııılerdc huluşnundkıden bu hu usta tnlı-

ııı net• ana iJnı.~ d c) ıcelcriuc .. ~nsız ır. Har-
a l'cni bir n" gorc diinya iktısadilah 
Harp harici•ı.ama tfıhi olacaktır. 

Şartlarına olan ınillctlcr .. .. 
hü uygun t d . , gunun 
h nyeJerini ' bırlerle iktısadi 

:U-bin neti lsa~ıntılnrdan korumatn 
nı~cbu.rdurla~~ erme intizar e~·lemelYc 

lakıknt b 
ret \Tekir ·" rncr!..c-Ldc iken d'' T' ih ınıız n un ıca-
~·ıl1lcat \ 'c ith l~~ . Nazmi TopçuoğJu 
~ nıesi nu!\'2 a nt ışlerinin dcvletl~ti
.n hulunnıakll tıı·· etrafında yeni beyanat-

" lüz uzıınıunu h. . . 
ruı.. n·"ı·nıun nereden ld'ı~. c?lc~ıştır. 
...... ı_ ., 1 ınen b' ge ıgını bılmiyo-
.,u,~lı ır C\' \ardı k' d 
les· Şartlar alt d r ·ı o a, bu-
ı1j ı olnıadıkça 'tın !1 devletin müdaha-

d n tabii bir 1 halat 'c ihracat isleri-
ır C\rc trb· t · 
I
', · a 1 utulanııyaeağı-
~u ın··d 

nı~r u alıalc bir k 
1 • natierinc ısını tiin·arların 
ıunıycu uygun dü r· w •• • • ' 

Si\'8s, J J ( A.A) - Şehrimizde bulunmak in olan Reisi
ciimlıuı· İsı,ıef 1niinü bugiin ~c-hir iı.:indc ir gezinti yaphk
lan sonra \ aJi. komutnn Halk partisi, Halke\'i, Vilayet \C 

bcl~diyc el'1-fım \'C biitiin Sh•ashların candan sevgi tczahür
lcrı a ·asmıla snnt 15.35 tc trenle Tokat:ı miitc"n•ccihcn ha
reket im.} urrnu larrlır. 

Si' as, lJ ( H usm.i) - .Mi ili Şef h:ırckctlerindcn e\'\'el ta
rihi Sh·ı.s lisesimfo şerertcrine verilen ~jyafettc hazır hu
lunımıslar<tır. Halk Milli Şefi heyecanlıJ ~lkıslamıshr. l\Jilli 
Şefin yarın Sam una gitmeleri muht«.>meldir. " • 

Belediye Reisi 
Milli ~efimiz ismet 11linıii 

nkaraya Gitti 
_......*~,~~~-~-~~~-

Mil i Şefe iz miri h et ve 
• • • m 

-----~-----.--~~~~~~-~-

Milli Şefin Fuarı açmaları istirham olunacak. 
Fuar ilave trenleri ihdas edildi 

Belediye reisimiz Dr. Behçet Uz, hu 
,abahki ekspresle Ankaraya hareket 
.. decek ve hafta .sonunda İstanbul yoliy
le tzmire avdet edecektir. 

Reiı;;, Ankaraya avdetlerinde Milli Şe
:i ziyaret eserek l:z.mir şehrinin taz.im 
ve hnsretini Mi1li Şefe arzedecek ve tz
nir Enternasyonal fuarının açılma tö
·en; nde buJunmıya kendilerini davet 
yliyccektir. 
Ankara l1 (A.A) - Bi:te veTilen ma

imata nazaran İzmir enternasyonal fu
rını ziyaret e<lecek yolcuların rahat 

· "yahat edebilmeleri için Devlet demir 
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MACAR HÜKÜMETİ 
Romaııyaya 

Müzakerat için bir 
muhtıra verdi 

İZMİR -, 

İNGİLİZ HÜKÜMETi 

Amerika dan 
--*--

4000 tan almak üzere 
tahsisat agır ı -·-Britis Müzeümdeki . 

eserler de Kanada ya 
nakledildi -·-Nevyork 11 (A.A) - Times ga-

zetesinin V ll§İnglondan bildirdiğine 
göre İngiliz hükümeti Birfo!ik Ame
rikadan 25 ila 30 ton arasında 4000 
tank mübayaası i~in 200 milyon do
larlık bir tahsisat kabul etmiştir. 

Stokho!m 11 ( A.A) - l..ondra
dan bildirildiğine göre 1415 taril!li 
Buink İngiliz kanunu esasi berah
nın metni, British müzeumun ve di
ğer hazineler ile birlikte Kanadaya 
gönderilmiştir. 

Singapur 11 (A.A) - Hükü
metin lngilizlerin şarka mütedair 
haberlerini neırehnek üzere 100 ki
lovatlık bir İstasyon intasına karar 
vermiştir. lcap eden meblağ İngiliz 
hükümeti tarafından verilecektir. 

"'). . 

B R ERAYA DOGRU 
İLERLi E 

250.000 İTALYAN 

İNGİLİZ -·--Hava kuvvetleri tara • 
f ından iz'aç ediliyor ---·--ilmedikleri 

--*--
Bir arazi üzerinde 
ilerliyen bu asker

ler ıcın 
' - ... -

Akibet düşünülecek bir 
netice verebilir, deniligor 

Kahire, 11 (A.A) - Lef Ajansı bil· 
diriyor: 

İngiliz hava kuvvetlerinin kudreti 
Mısırda adeta efsanevi bir hal almışbr. 
Maamafi bu kuvvetler şarkta henüz taın 
kabi]iyetlerini gösterememiş olarak t& 
lekki edilmektedir . 

- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

l~a·kn c . luı~ılaıınıak ugu ıçın mem-
k."ld t tıcaret h tadır. 
ı::kk~ ~ıiha~ etsiz b~' n!~~ıı mutlak bir ~c-

ollan idarı'sİ bazı tPdbirlCT alm~tır. 
nu meyanda fuarın açılmasından i.iç 
l in evvel kapanmasındnn iiç giin sonra
' ·ı kadar devam etmek üzere halen seyri 
• feri haftanın dört gününe münha.sır 
b lunan izmir - Aydın - Afvon freni ile 
b ı trene şube hatlarından ·karşılık ve
r 11 trenler her gün jc;Jiyecckleri gibi !s
u '1.bul, 1zmir ve Ankara arasında her 
g n ve Diyarbakır - lzınir arasında 

Budape~te 11 (A.A) - Macar hii
kümeti BükreştCki orta elçisi vasıta
siyle Romanya hükümetine kısa bir 
muhtıra tevdi etmiştir. Bu muhhra 
ileride yapılacak müzakerelerin tarzı 
hakkında bir takım teklifleri ihtiva et
mektedir. Bu<lapeştenin siyasi maha
filinde beyan olunduğuna göre usule 
müteallik olan bu teklifin Bükres hü
kümeti tarafından kabulü takdi;inde 
iki memleket ar.ısında muallakta. bu
lunan meselelerin tasfiyesi bu:>usu
nun tacil edHmi'> olacagı mütaleası 
ileri .süri.ilmektedir. 

Havada da lngilizlcrc hakimiyet temin eden harp tayyareleri 
ısın b ır AUlnn ·ı ı· da d e ağlı\nn b. ç ı ı ırası te-

lıyg vlct tniidaL-1 ılr ~ısım tiiccnrların 
un d.. ua c crı mcnf ti . 

lik t , J' uşıncdiğind , na erme 
caı ev ıt Cl lcmekt en nıemnuniyctsiz-
i t~:~. ithaLit i ı; .' ~ lıükiimctin ihrn
Lın 'f' 'Yolunda b ~rını dc,·letlcştirmek 

~c' !rsat \'ermcı~~'<l .al iaların yayılma
nı d - Ua~ arı ·ı ır. 

n an he : b n ı >tısat \'ckilı·~· 
nıas rı u ın 1ı:ı ı.nma-

1) ~dilnıi~tir. C\ zua bir kııc defa te-
aınıa l' 

aza-·, h" sn alıh tıtl·ı de l .,. u ·· - v et d ı l'ıı nt sıuınil etle d .. ü a am arı 
kaı.a ını lar, tınıunı· u ncelerini orta
fi . nkç• hırslarının ı mcnfaııtlcrle ~ahsi 

ıın un nıakul b' 1 d 'iehb .. l ı. nıc\'eut b 1 ır ıa de teli-

- SONU 3 ÜNCÜ S/\llİFEDE -

Roman yadaki 

Yabunuer bir ınnıondan 
450.000 kişige indi 

--*--İrf us erı darb ı· u undukça ferdi te-
' ınap 1·1 e l\•ecek h k 

dir. C( I L'Ceğinj leh .. arc etlerden y ahudiler icin bir 
il nruz ettirmi ler- , 

runı a;p Şartları rnilr · / f 
fel a husu llnd dl ıktısadiyatınuzı ko- sayım yapı mış ır 

er talını·1 a e\·letc .. h. 
icabı l ı eyi •ını t' mu ım vazi- --e--
lerio 0 arak alınan ı:· Bu ''azifclerin 
Dizirn nıcnfoatterin:? l ~rlar .~azı kimse- Bükreş 11 (A.A) - İyi malumat alan 
tnuz ş naı.ııra nlmııg;l gun du miyebilir. mahafilin bildirdiğine göre: 
hıi ınc~~un \·~ bunun ~ecb~r ~.olduğu- Yahudiler hakkında ahiren ne.~redil-

İthaıat~tl~rın korunma tıd cgıl, umu- mis olan kanunun derpiş ettiği üç sınıf 
ret· \c ıhra t . sı ır. 
1 

un : l>c, let en ı lcrini gözde . noktasından Romanyada bulunnn yahu-
~. lllalar nıcv çe alınınış kararlar 0 . geçı- clilerin bir sayımı icra edilmiştir. 1930-
ınuıkii cııt ohu .: 'e an- d . . •ni· snrtıarı i . a a dunyanın bu- n yapılan ~ayımda yahudılerın umum 
kn~nasebctlerirniz~ıı.ıdlc dış piya!ialarla yeki'ınu 1.000,000 kişiye baliğ olmakta 

\'ar ın d ı ıc nınc etf - .d. B Şüpt , . 1 ır? ırmegc iın- ı ı. u yekuna nazaran Besarabya ve 
l>iin ıcsız ki ha:y •t' sıma]i Bukovinnnm inde~indcn sonra 

rne\'c t ... 
s:ıat S<>nra u oları dc"Jetı . elün 450,000 yahudinin mevcut bulun-
tnilletter s ~::: oluveriyor) er yı~nıi dört ması Hizım gelmektedir. 
~1$Jrn ıniıı~~e ·st di:,•iz csa ~~~ ~~- kısıı_n Birinci sınıfa ynni 30 Birincikanun bri

1
ne dalana' dke ~lering ,.c t~asıger hı1r 1918 tarihinden sonra .Romanyaya ge1-

lt tınt ra •~ . usu • . 
ır b~~·?r1ar. l 8 Pmak karannd mış olan ~·ahudilerin adedi 210 bindir. 

İhraır ır~ne us nııv a lkinci sınıfa yani 30 Birincikanun 1918 
tat ı le . . nn usulleri . h • ta .h. k •. . ?'tıtlak rını tnnzi ~ ıt alat ve rı ıne adar RumC'lı tabııyetı almış ve 

ıhti~·nc ~~ırett~ dev~ti~deb~~nıek İ<:in Romanya harplerine iştirak etmiş olan-
- S(); ~Üdılıniı-tir. m.udahaleı.ine I l~rın adedi l O bindir. Sa}r bütün yahu-

'2 1.Ncl SAHiFE dıl0ri ihtiva etmekte olan üçüncü sınıfa 
llE - ç1nhil olan1nn ndcdi de 230 bindir. 

fö.>is Dr. Behçet Uz 

Eğer Rumenler -·--
MACAR METALEBATINI 
YERİNE GETİRMEK 
İSTEMEZLERSE __ ,,. __ 

ALMANYA --·--Bütün Transilvanya · 
yı işgale hazırlan· . . 

mış ımış 

--·--
Bunun için de -·--Her türlü mukavemet 

fikri gıkılmıştır 
-e

Bükreş 11 (A.A) - Royter: 
Haber alındığına göre Maniu Sovyet

lerin · tarzı hareketini öğrenmek üzere 
teşebbüste bulunduğu zaman Macaris
tana karşı yapılacak silahlı bir mukave-

- SONU • t)Nct) SAHİFWE -
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Y Leoslavyada 

Mekteplerde Fransızca 
tedrisat kalkıgor -·--

Bunun yerine Alman
ca ve ita/yanca 

oku taca ki ar -·-Belgrnd, 11 (A.A) - Stefani: 
Maarif nazın muavini B. Bosko Go

ga Donovitch dün akşam matbuat mü
messillerine beyanatta bulunarak Yu
goslavya halya Almanya arasında kül
tür münasebetlerinin inkişafı dolayısiy~ 
le önümüzdeki ders senesinden itibaren 
jimnaslarda orta mekteplerde Fransız
ca yerine Alman ve ltalyan lisanlarının 
tedrisinin mecburi tutu1ncağını söyle
mektedir. 

Bir italga hegeti 
Bükreşte 

Bükreş 11 (A.A) - B ir İtalyan iktı
sat heyeti diin akşam Bükreşe gelmiş
tir. Bu heyet Romanya hükümeti ile iki 
memleket arasındaki ticari mübayaala
ra ait meseleleri mevcut itilMnamder 
çerçeve.si dahilinde mUzakere edecektir. 

RU E ., ...... ·::·.-ı.·ıı.·ı.-.·.-.-.·.·.·.·ı.·.·.-.·.·.-.·.·.-.· ... • ............... : 
UZERED.İR DU SABAH ER ENDE~ ~ 

IV:acarlarla 
--·--

Anlaşmak için fedakar
lık gapmak ıazım 

Almanların Macar-
~ara tavsiyesi ahali 

mübadelesidir -·-Bu a eş e nTransilvan-
yanın tamamn11 bana 

ver .. n diyoı• •• 
Londra, 11 (A.A) - Balkanlardaki 

arazi meselelerini tetkik eden Mances
ter Guardiyan gazetesi «.Ronıanyanın 
taksimi> serlevhası altında şunları yaz
maktadır: 

«Bulgarlar, metalibatındn çok mute
dil davranmaktadırlar. Göriindüğiine 
göre bu hudut taksimatı pek makul ve 
dostane bir surette icra edilebilecektir. 
Dobricanın cenubundaki Bulgar ekal
liyeti keşif bir va1iyette bulunmaktadır. 

Buna mukabil Romanya ile Macaris
tan arasında daha fazla müşkülat mev
cut bulunmaktadır. 

Rumen matbuab fedakarlık yapmak 

- SONU 3 tmco SAHİFEDE -

AL A T YYARELERI § 
:: 

ln~ilterede 
BaraJ balonlarına 

taarruz ettiler 
--.--

eyecanlı bir 
hava harbı ce

ı·eyan etti 

1 ,,,,. 

i .. ,,,,. .. ,,. 
:: ,,. 
:: 
:: :: 

~ :: .. - *- :: Bir balon ve bir Messer.:: 
Şmit düsürüldü.. ~ 

Londra 11 (A.A) - Royter: 
Topla miicehhC"L Alınan tayyareleri 

bu snbah cenubu şarkide bir şehir üze
rindeki baraj balonlarına hücum etm~
lerdir. Hücum dikkate değer bir suret
te yapılmıştır. 

Alman tayyareleri sahile yüksek· 
ten yaklaımış ve gazlnrını kesereli 
büyük bir süratle, planör uçUJiyle 
İnerek balonları top ve mitralyöz 
atqine tuhnuılardır. 

Seyirciler bir balonun alevler içinde 
patladığını ve kurtulan kablonun yere 

- SONU 3 t)Ncf' 5AllİFEDE - · 
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SAHiFE 2 YENi A.~JR 12 .A~us os .'l:'azartesı 

Dobrica 
dek n 

•• • 
zerın-

şmaar 
[ -·ıc--

Sal b d H . 1 . . .•. ı· z urg a ıt erııı tanzım cttıgı p a-
iı.& tevfikan, Dobrica için Rumenlerle 
·Bulgnrlar arasında müzakereler başla
tnıf bulunmaktadır. Bu mfü•akerelere 
'dair gelen ilk haberlerden rldc edilen 
inbÔa, vazi) etin hiç de Rumenlere mü
"ait "ekilde inki af etmediğini göster
m<'ktedir. Filhakika Rumenler, Roman
) aya ait bir parça olduğunu isbat için 
senelerden beri propagandasını yaptık
ları bir toprak parçasını terkcdip etme
mek hususunda. müzakere masası başı· 
na oturmakla, zaten fiili bir vaziveti ka
bul etmiş olduklarını göstermi !erdir. 
Fakat bir kaç gün en·elki bir yazımız
da da isaret ettiğimiz veçhile. Rumen· 
ler i i halledebileceklerini umarak, me
seleyi idare edeceklerini ummuşlardır. 

Şimdi iBUlı:;arların hududu tashihi yo
lunda isrıır ettikleri ve ahali mühadcl<'
sini ikinci bir i telakki ettikleri anla ıl
mnktadır. 

A ~İSA --·--
ı 

• ceva verıyor 
---Jf.--

Fakat bu rakamlar, 
sıtmanm mevcudiyeti· 
ne kai· bir de ildii' •• 

Gazetenizin 2 18 940 tarihli nüshn-
mın ikinci sahifcsinin dördüncü sütu

nunda (bir okuyucumuzun mektubu) 
başlığı altında neşredilen Salihli kaı:n~ı 
ahvali sıhhiyesindcn bahis ) cm Üzerine 
keyfiyet mahallen tetkik ettirilmi "e 
B. Çetindağ müstl"arı ile yadan bu ya· 
zının hilafı hakikat olduğu anlaşılarak 
keyfiyetin tavzihine lüzum hasıl olmuş
tur. 

1 - Kazada çocuk vefiyatının bir 

___ .,, __ _ 
Hem evi soydular, 

hem de yaktılar _ ..,_ 
Menemenin Sasallı koyunde Ha)·ri 

karısı Şerife. evinin üst katında yalar
ken sabaha kı:ırşı avlu kapısından hır
sız girmiş. l i parça <$yasını çal:nı~tır. 

Üç sandık içinde bulunan bu eşyanın 
bir kısmı köyün ortasına götürlınüş ve 
yakılmıştır. Halit, evin içinde yanmakta 
olnn diğer eşyayı söndürmüştür. 

Yanan eşya arasında 20 altın lira. 200 
lira kfığıt, 1 altın saat, 2 elmas yiizük. 
2 karyola takımı da vardır. -- --

af er yram 
Bu sene lzmirde çok par
lak surette tesit edilecek 

başka 30 Ağustos 
yapılacaktır 

Ordunun geçit resminden 
gecesı büyük şenlikler 

~~---~x~x--~-·--~ 

tarıhte ieblig olunacak, terfi edecek ge
neraller, subaylar \ e askeri memurlar 
o gün yeni riitbelt'rini gösteren i.inifor
ınalarını taşı}'acakbrdır. 

Rumenler, ahali mübadele i mesele
şini ileri sürerken gayet kurnazca bir iş 
) apabileceklerini ve bu suretle vaziye
tin içinden sıyrılabileceklerini zannet
mişlerdir. Çünkü daha çok ev\·elden 
Bulgaristan, Romanya hududunda bu
lunan Bulgarlardan mühim bir kı mının 
Romanya dahiline nakledildiğine ,.e da
ğıldığına dair haberler intişar etmiştir. 
Bu suretle Rumenler sistemli bir şekilde 
Bulgar hududu mıntnknsına Rumenleri 
yerleştirmişler ve burada sun'i bir Ho
manya parçası yaratmak İ!ltemHe.rdir. 
Halbuki Dobricnda 300.000 Bulgar bu
lunduğu istatistiklerden silinmemistir. 

gündr on sekize baliğ olduğu hakkında
ki haber asılsızdır. Elde mevcut istatis
tiklere nazaran nüfusu {37255) olan 
Salihli kazasında Temmuz 1940 ayı 
içinde merkezde (30) ve sıtma müca
delesine dahil (S2)köyde {46) ki cem
an ( 76) ölüm vaka'll mevcut olup bu 
mikdarın bir kısmını büyükler teşkil et· 
mektedir. 

öylü neşri.,
hazırlanacak 

30 ağustos zafer bayramı hazıı·lıkları
na yurdun diğ~ ;-erlerinde olduğu gibi 
İzmirde de başlanmıştır. Bu sene ~.afcr 
bayramımız geçen senelerin fevkinde, 
büyük bir coskunluk içinde kutlanacak-

1 br. 
Zafer bayramı Şl re fi ne o gece şehir 

elektriklerle tenvir edilecek, 30 ağustos 

Biliyoısunuz ki Oobrica Bulgaristn
nın şimalidir. Ve Bulgar hududunun öte
sinden şimale doğur kıvnlan. sonra Ka
lastan şarka dönüp Karadenize akan 
Tuna nehriyle, Karadeniz ahilleri ara· 
sında mahsur bulunan mıntakadır. Fa
kat Bulgarların istediği bütiin Dobrica 
değil, cenubi Dobricadır. Yani 1913 
hudutlandır; ve aşağı yukarı müstatile 
yılkm, dört köşe bir toprak parçasıdır. 
Bu dört köşe parçanın içinde Bale.ık. 
Pazarcık, Silistre giLi mühim merkeı:
ler vurdır. Filhakika burada Bulgar ekal
liyeti fazladır. Fakat ayrıca daha bir çok 
milletler de göze çarpmaktadır. Bunla
rın arasında. Türkler, Tatarlar, Çerkez
ler ve hatta bir mikdar da Rus vardır. 
Buralarda dolaşanların minarelerin ya
nında ortodoks manastnlan, ve Liıtin ki
li lerini bir arada görmeleri kabildir. 
Her dil Dobricada geç.er, çünkü her dili 
konuşan vadır. Y nlnız F ronsu:ca bilen
ler büyük şehirlerde pek güzel meram· 
larını ifade ederler. 

2 - Halen Salihlide bir hükümet la· 
bibi, bir istihkam taburu tabibi ve bir 
serbest tabip ile vazifedar diğer dört 
tahip ki ceman yedi tabip bulunmakta· 
dır. 

3 - Salihli tran it merkezi olduğu 
halde uzun zamandan heri muhiti teh
dit eden snri bir hastalığın kaydedilme
mesi kazada sıhhi ahvalin hiç bir zaman 
endişe uyandıracak bir manzara arıet
mediğini açıkça göstermektedir. 

Keyfiyetin tavzihini rica ederim. 
Manisa Valisi 

F. TOREL --·-
YENİ NEŞRİYAT 

Marmara tütünleri 
hakkında yeni bir 

eser 
Memleketimiz tüt i.incüliiğiı hakkında

ki neşriyatına devam eden İnhisarlar 
idaresinin, Türki} enin başlıca dört is
tihsal tütün mıntakası olan Ege, Mar
mara, Karadeniz \'e şark çevreleri ti.i
tünlerine dair neşrine başlamış olduğu 
serının •Marmara çevresi tütünleri• 
mc\~.wundan bahscd<.'n ikinci cildi inti
sar etmiştir. 
· Bundan evvel m.~edilmi olan •Ege 
cevresi tütünleri• adındaki ilk broşür 
gibi İnhisarlar ida!'Csi teknisyenlerinden 
bir çof!unun muavcnetiyle vücuda geti
rilen bu yeni "'e fo} dalı eser. Marmara 
çevresini teşkil eden Balıkesir, Bursa, 
Edime, Kocaeli başmüdürlüklerinin her 
birinde tütün tohumunun bir tarihçesi
ni, tütün yetişt.iıme ve işleme usulle
ri, tütün evsafı, tütün piyasası hakkın
da lazım gelen izahatı, istihsal cetvelle
rini ve haritalarını, bedel \'e fiat grafik
lerini, rekolte ve clım grafiklerini ihti
va etmektedir. Haritalar ve grafikler 
renkli ve itinalı biı şekilde basılmıştır. 

Ege ve Marmaru tütünleri hakkında 
bu iki eserin başlıca hususiyeti bu mın
takalarda tütün istihsalatırun ilk defa 
olarak köy itibaril le gösterilmiş olma
sı ve her köyde yetişen tütünUn hangi 
sınıitan olduğu ayrrca kaydedilmiş bu
l unmasıclır. 

Bu bakımdan bu yeni eser tütün eki
cileri için J,..,ymetli bir rehber olarakbr .. --·--
Ankara radyosu 

·---~---

B V G IJ H 

Maarif vekaletinin köy kalkınma pla
nını tatbik etmek üzere haz.ırlıklarda 
bulunduğu ve seyyar köy kurslariyle 
yeni enstitüler açacağını yazmı!ltık. Ve
kalet, bunlardan başka köyde okuma 
seferberliğini de arttırmağa karar ver• 
miştir. Muhtelif mevzularda köylüye fi
kir verecek: onların zevkle okuynbile
cclderi köy neşriyatı yapmağa karar 
vermiştir. Bu neşriyat arasında, köyde 
ziraat. ziraatin türlü nevileri. köyde 
.,ağlık, köy hayatı, köy kanunları, harp 
hatıralarına ait kahramanlık hikayeleri, 
köy hayatına uygun hikayeler ve roman
lar bulunacaktır. 

Bu işle meşgul olmak üzere ilk tedri
sat umum müdürünün ba knnlığı o.hın
da bir heyet çalışacaktır. Eserlerin ilk
leri hu yıl neşredilecektir. --·--Orta okullarda engel ve 

bütünleme sınavları 
Orta okUllarda bütünleme imtihanlan 

birinci ve ikinci sınıfların 27 Ağustos 
ilC' 21 Eyliil anısında, iiçüncü smıfın 27 
Ağusto . .;tan 4 Eylüle kadar devam ede
cektır. 

Lise kısmı bütimlemc imtıhanları 27 
Ağustosta başlıyarak 4 Eylülde tamntn
lnnacaktır. Bitirme imtihanlar:ı 5-19 Ey
lül arasında, olgunluk imtihanları 23-
28 Eylül arasında yapılacaktır. 

Liselerde leyli meccani talebe imti
hanları için 2-5 Eylül anısında kayıt 
muamelesi yapılacaktır. 

--o--
Bi» mahkumiyet 

kararı 
lkiçeşmclikte \'azüe başında bulunan 

bekçiye şiddet göstermekten suçlu Mo
reno oğlu Yuscf Danon. dün meşhut 
suçlar mahkemesine sevkedilmis, \'e he
men yapılan duruşması sonunda yirmi 
beş gün müddetle hapsine ve yim1i b~ 
lira ağır para ce,...asına ımıhki'ııniyet'ne 
karar Yerilmiştir. ___ ... __ 

DİLLİ BiRSiZ 
Karşıyakada D:!\'let Demiryolları is

tasyonunda. ra?ıkalı Melunet Pek $an
lıcr, Bedrittin Ilerıyi rakı almak baha
nesi:.·le lakırdıya tutarak çekmece ;çin
den beş lira ile iki yü7. on beş kuru~ 
çalnuş. tutulmuştur. 

Bütün beş liralık suçlunun dili altın
da bulunmuştur. 

Arazi gayet münbittir. Bılhassa Bal
cık mıntakası bağlariyle me hurdur. 
T oprağm yüzde kırkı ekilir. Dobrica 
bilhassa buğday yetiştiren Lir memle
kettir. Arazinin diğer kısmı a ağı yuka
rı ormanlıkbr. Bulgarictanla Romanya 
arasında uzanan Deliorman burada bir 
hudut çizer Romanya, Bulgaristanın bu 
parçasını, sade ziraati ve ormanlan için 
değil. belki stratejik bakımından da 
elinde hwundurmak arzusundadır. Çün
kü hudutto.ki Deliorman bir Bulgar ta
arruzu ihtimaline karşı tabii bir manidir. 
Bulgar - Rumerı hududu ne kadar a,.~
ğıda olursa, Köstence - Bük.reş demir
yolu ve Tuna ile Bocta bataklıkları üze
rinde bulunan Çcmavada köprüsü o 
derece emniyet altında bulunacakur. 
Eğer cenubi Dohrica Bulg rlara terke
dilecdt olursa, o zaman Odiorman Bul
garlara geçecek ve Rumen • Bulgar hu
dudu düz bir ova üzerinde dikilen tat
larla çizilecektir. iıte Rumenler bunu 
önlemek için ellerinden geleni yapmak
tadırlar. Fakat umumi vaziyete bakı
lacak olursıı, Rumerılerin nihayet hudut 
tashihine mecbur olacaltlan anlaşılmak
tadır. Bu vaziyet mütemadiyen rüzga
rın estiği tarafa dönen, hangi tarafta 
kuvvet ve kudret görürse o tarafa ka
yan Rumen siyasetinin tabii ncticcaidir. 
Hitler Salzburgda Rumen nazırlarının 
önüne milliyet c.asına dayanan haritayı 
serdiği zaman, sade Bulgarları ve Ma
carları mc.mnun etmek için değil, fakat 
aynı zamanda, istikbaldeki Romanya 
siynsetmı kendi lehine garanti etmek 
için hareket etmiştir. Çünkü Almanya, 
arada sırada kendisine kafa tutan değil, 
daima inkiyad eden bir Romanyanın 
ekonomisine muhtaçdır. 

7 30 Program 7.35 Müzik: Ha!if musiki - -·--
(Pl.) 8.oo Ajans haberleri s.10 - 8.20 Ev Gözünden yaralanmış 
kadını 8.30 Müzik : Hafif musiki prog- Eşrefpaşada Kav~klıpınar caddC>sinde 
ramınm devamı (pi.) 12.30 Program Ahmet oğlu şoför Yusuf Çaykesen, sa-
12.35 Müzik 12.50 Ajans haberleri 13.05 hil park gazinoı;u üniinde şakalaşma ne
M~k 13.20 - 14.00 Müzik : Opera_ e~er- ticesinde Zekcriyya oğlu dökmeci Mu
len (pl.) 18.00 Progrnm 18.05 Muzık : harreın Scçic,; taraf.ndan sol gözü üze
Aryalar (pl) 18.40 14üı.ik : Radyo caz rinc yumrukla \•urduğu !':ikfıyet cdil-
orkestrası (Ibrahim Özgür idaresinde.) mistir. " 
19.10 Müzik 19.45 Ajans haberleri 20.00 --·--

Romanya ile Bulgaristan ara mda 
toprak mesclesiıae dair müzakereler <:e· 
reyan ederken. evvelce Romanya ile 
petiol ve hububat üzerine bir ticaret an
laşması yapan Dr. Clodiusun Bükrcşe 
tekrar gelişi şayanı dikkattir. Çünkü Dr. 
Clodiua, hayat sahası fikrini l~tlerden 
evvel ilk defa olarak ortaya atan ve ge· 
De ilk defa olarak Balkanları bu hayat 
sahasının içinde telakki eden ak Alman· 

Konuşma 20..15 Müzik : Dinleyici dilek- "~ZÜ KARAMIŞ 
leri 21.10 Müzik : Edip Sezen tarafın- VV 
dan Viyolonsel solo _ A. Vivaldi, Sonate Tokaydın sokağında oturan Recep 
Mi minör •. 21.30 Konuşma (Radyo ga- oğlu Hüseyin. ötedf'n beri araları açık 
ı.etesi) 21.45 Müz:k : Rrıdyo salon or- olan karm 1 5 yaşında Muammerin, an
kestrası 22.30 Ajans haberleri, ziraat, es- nesinin evine kaçmasından muğber ol
ham, tahvilat. kambiyo, nukut borsası muş, kayın vaJdesi Vasfiyenin evine ta
(Fiat) 22.45 Müzik : Radyo salon orke:;;- arruL ederek kolundan, kızı ufak Nuranı 
trası programının <le\•amı 23.00 Miizik ayn~ından, kansı Muammeri de kaba
Cazbant (pl) 2325. 23.30 Yarınki prog- sından bıçaka yaralıyarak kaçını!ltır. 
ıam ve kapanış.. Suçlu aranıyor. dır. Mümtaz Faik FENiK 
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Hammad birdenbire şaşaladı. Gözleri te bulunmağa muvaffak olamad?m ... 
ha}·ret saçıyordu: Emin ol ki hu yolda ~alışınaktnn bir fın 

- Ne c1iyo~un? Yakuteyi bulabildin hali kalmadım. Sen ne y:ıptın:' r.ihan 
mi? Şimdi nerededir? hakkında hiç m:ılılmat alamadın mı? 

- E\•et, buldum. O şimdi Samrada - Aramak yolunda her türlü lcşei>-
e\iınde \-alidemin yanında ıniireffeh \'e büslCTde bulundum. Bütün bu t~ebbü-
muazz.~ bir haldedir. sat boşa gitti. 

Hammad o kadar şa:.-mlanııştı ki ken- Aydoğdu hu sözleri hüyiik bir mC'yu-
<lini bir rüya görüyor nınne<liyordu. , . iyetle .cıöylcdikten !<Onrn sfüün~ dc,•nm 
Sevinçten ayağa kalkmadan kendini ala- etti: 
mı;nrnk: - Adamlarını lJLrakr.u .. ;, ol a idin d., 

- Ynkute şimdi evinizde nüclir? beni öldürseydiler. hana iyilik ctmi~ 
Sualini tekrar c1tiği halde Aydoğdu- olurdun. Ben buralara fcth ve ınuzaf

ya yan ~tı. Alnından ve gözünden öptü: feriyet ile i!tihar, yahut emvali gana
- I Jal "'e sıhhati yolunda mıdır? Ru imden istifade etmek için gelıl'edim. Ben 

liitfüne tcşc.kkiir ederim. dedL buraya hayatımı tehlikeye atarak bu 
Soııra sanki kendisini dügir eden bir hayattan kurtulmak için gJdim. 

~ey hatırlamış gibi yüzünün rengi deği- Aydoğdu bu sözleri teessiirle söyl~-
şerek biraz g:ıri çekildi: di. 

- Fakat bana yaptığrn bu hi7.ıncte 

sini tahfife çalışmak istedi: 
- Kahı·aman doı.lwu! Meyus (•lımık 

doğru değildir. Yakule He serJÜ1.cslimi, 
yeis hali ile \·atan ve :ıUeıni na'lıl },ırnk
tığımı bilirsin. İ~te bugün sen onun se
lfunette olduğunu söi,iyorswı. Bütün 
ümit ve intizarımın fevkinde bir haber, 
bir pc-yami saadet gelirdin. Sen nasıl 
meyus oldun ise bC'll ele meyus olımq 
idim. Ben ile az kaldı kendimi ölüm teh
likelerine atıvorduın. Fakat t..-lliin lütfü-
11e uğradım. ,Bu sayede sabır ve taham
müle muvaffak oldum. Sen de böyle bir 
tecelliye mazhar olc;a idin benim ~bi 
sabır ve tııhammül göstcret·ektin. 

A \0 <lo1'idu dalı:ın hir halde düşi.inü-
yordu. Hammad onun bu halini giirerek 
elini omuzuırnn iizerine koydu. ~foka
bcleclen ii;ı:crinde bulunan kanlı lekeler 
arasmda yapışıp kalmış kanlı bir çamu
ru kaldırıp attı. Aydoğdu uykudan uva
nır gibi kendini topladı. Hnınmadı din
lemeğe başladı. Hammad: 

- SeYdiğin kıza benzer bir kıza rnst
gelip te ona bakarak müteselli olmağa 
muvaffak olamadın mı? Bu gibi bir mu· 
vaffakı!o et insanın sabır ve tahammülü-

Kahraman Türk ordusunun İ4ınircle 
yapacağı büyük ı· sıni geçit Cüınhuri
yet meydanında obcak ve saat on birde 
bu geçit r('SJ11ini on binlere<.' kişi seyre· 
dcccktir. 

Ordunun zafer hayramı şerefınc on 
gün şehir baştan bac;a ~üslenecek, geçit 
resnıını ''e merasunı seyretmek fırw
tını halka hazırlamak üzere Cümhuri
S et meydanında muvakkat tribünler 
meydana getirilecektir. 

Zafer bayramı münasebetiyle hazır
lanmakta cılan ordu terfi listesi de h•.ı 

perşembe gecesi İzmir fuarında mi.istes
mı bir gece yaşanacaktır. 

30 ~u tos zafel' bayramı münasebe
tiyle milli ph1<ıngo idaresinin hazırladı-
ğı zafer piyango:;;u fuar sahnsı dahilinde 
ııc,;ık hava tiyatro~ı..nda halkın önünde 
<.;ekilecektir. Bu iş için milli piyango 
idnresinin otomatik dolapları yakında Is 
tanbuldan İzmirc getirilecektir. 

Bu sene 9 eylul İzmirin kurtuluş bay
ramı da ayni sekilde, gayet parlak kut· 
1anacak1ır. 

Yurdda yeniden on Er
kek san' at okulu açılacak 

Bu san'at okullarının atölye 
alatı lzmirde hazırlanıyor 

Bu olıullardan biri Manisada olacalıtır- izrnir 
Sanat oııuıuna bu sene altı :vüz nehari 

talebe alınacalıtır .. 
~----~x~x~-~~~-~ 

Maarif vekiletinin sanl\t okullarına 
vermekte olduğu ehemmiye!le mütena
sip olarak randıman alınması için erkek 
sanat okullanna bazı ilaveler yapılma
sı mukarrerdir. Yurdun ve muhtelif sa
nayi müessescluinin muhtaç olduğu bil
gili elemanlan, sanat erbabını yetİ{tİr
mck ve yetişenler sayısını arttırmak için 
her türlü fedakarlık yapılacaktır. 

izmir, htanbul ve Ankaradaki erkek 
sanat okulları bu sene yalnız gündüz 
talebesi kabul edeceklerdir. Bu suretle 
bu okullardan her birine bu sene altı yü
zer ve mümkün olursa daha fazla talebe 
kabulü temin edilecektir. Bu okullar ne
hari talebeleri yetiftirirken yabh talebe
Jerde diğer viLlyetlerdeki okwlarda 
yerleıtirilec:eklerdir. Mesela İzmir sanat 
okulundaki yatılı talebeler Aydına, 
Ankaradakiler Kastamonuya nakledile
rek bu vilayetlerdeki sanat oluillannda 
barmdınlacaktn-. 

Ders kitapları 
Okulların açılması yakla!;mış oldu

ğundan maarif vekilliii orta ve ilk okul
lara ait kitapların vaktinde yetiştirilmiş 
olması için faaliyete geçmiştir. Devlet 
batbııası orta okwların kitaplarını hD.9-
ına işini ön plana almı~tır. Bundan son
ra sırasiyle ilk mektep ve lise ıkitaplan; 
bili.hare üniversiteye ait kitaplar basıla
caktır. Türkçe der leri kitaplarından 
maada ayrıca A\•rupadan getirilemiyen 
ecnebi dildeki lisan kitaplnrı da devlet 
matbaasında basılacaktır. --*-SASALLIKÖYUNDE 

Menemenin Sasallı köyünde 60 ya
şındaHalil Karpuzun boş bulunan evine 
hırsız girmiş, yatakları ve sandıkları 
kanştmlmış, fakat Lir şey almadan çık
mıştır. --·--ZABITAYA HAKARET 

İkiçeşınelik"te zabıtaya vazife sırasın
da hakaret ebnektE:n suçlu Öml'r oğlu 
Hasan dün aslive birinci ceza mahke
mesince hir ay hapse \'e 30 lira ağır pa
ra cczasıua ıııahküm edilmiştir. 

Aydoğdu Yakutcnin Cihana miişabc
hciini hatırlıyarak: 

- Evet, buna muvaffak oldum. Fakat 
hüzün Ye elemimin Uldilinc hizmet et
tiğini görmedim. Bilfıki.s benziyen ~hsı 
gördiikçe alelekser teessiidiın, hfüi.in ve 
elemim artıyordu. 

Hammad i~tiğrnp manasın~ ba:ıını '>Cll
lıyara k: 

- Ben burada Yakuteye pek ziyade 
benıiyen bir kadın g<irdüm. Öyle bir tc
selLi duyuyorum ki ddekser felaketimi 
ve ye.-.iıni unuluı· gibi oluyorum. Hal
buki bu kadını ancak uzaktan görebili
yoı-um. Bu .şehirde ~üzclliğiyle, akıl ve 
dirayetiyle büyük bir mevki alınış .. Te
settüre riayet etmez. Halk arasında yü-
1.ü açık gezer. Onu J'!Ördükçc sanki Ya
kuteyi görür gibi oluyornm. Baııa bir 
ümit, bir teselli geliyor. 

- Yakuteye benziyen kadını "ehrin 
nerc5'inde gördün? 

- Biuat Babek'in konağında gör
düın ... Babek'ke muin ve 7.ahir kesilen, 
ahlakını tebdil eden, fezahali ahvalin· 
den kurtaran kızı işilmiş olmalısını'Z. 
tşte bu kızı demek istiyorum. 

• 1 

Sanatkarlara milli fabrikalanmız.da 
ve serbest İ1 sahasında verilen ücretler 
arttığından halkımız: bu okullara daha 
büyük bir alaka göstermektedir. Nehari 
talebe kabul edecek üç vilayet okulları, 
talebelerin iyi randıman almalarını te
minle mükellef tutulacaklardır. 

Yine sanatkar yetiştirilebilmesi için 
daha on vilayetimizde erkek sanat okw
lan açılması tekarrür etmiştir. Bu mües-
seseler hem sanayÜmwn ylilaelmesine 
yardım edecekler, hem de kıymetli mil
li müdafaa elemanlan yeti§tirecekler
dir. Bu sanat okullarından biri Manisa 
vilayetinde açılacaktır. 

Açılacak on erkek sanat okulu için lü
zumlu atat ve makinelerden büyük bir 
kısmının yurt içinden temini mukarrer
dir. İzmir erkek unat okulu, bu yeni 
okullar için bazı ufak makineleri imal 
eylemiye baJlamJJlır. 

lkicesmelikte bir vak'a . ,. 
tkiçeşmelikte 23 sayılı evde oturan 

kahveci Remzi oğlu Mehmet Şenge, bar 
müskciri Mehmet oğlu Akoğul Şenhar 
da .ayn bir masada otururken diğer ma
sııda Mehmet Şenge ve arkadaşı lsmail 
arasında kavga çıkmış, Mehmet çakı ile 
Alinin elbisesini yll'tmış, ve bacağından 
yaralamıştır. Ayırmak için araya giren 
garson İhsan da ayağından yaralarunış
tır. Suçlu Mehmet Şengc yakalanmış-
tır. -x-
Karşıyaka vapurunda 
Vapurla Knrşıyakadan izmire gelmek

te olan Cafer oğlu Ali Çnkır ve arknda
.şı Abdullah ikinci mevki biletle bidtıci 
ıneYkidc oturmuş, bu yüzden biletçi 
Hamdi Çakırla aralarında münaka~ 
<;ıkımş, Ali Çakır, Hamdi Çakıra s1iv
düği.indcn yakalanmıştır. -·-

Karant~!d~~fs ?~~fta oturan 
Fazlı kansı Emine. ilaç yerine yanlı,.Jık~ 
la Lizol içmif. hastalandığından hasta
haneye kaldırılmıştır. 

- Gülnarı mı demek isü.roı·sunuz? 
- Evet, onu sövli\·orum. Bu kız Ya-

kuteye şayanı hay~t bir suretle bcn-
7.iyor. Onu gördiikçe önümde Yak11te 
bulunuyor zannediyorum. Babek'in otur
duğu konağa gelip gidiyordu. Yahut at 
üzerinde onunla çıkıyordu. Bütün haya
tımda bu dcırece güzel, bu dcı·ece ''ekar
lı ve heybetli bir kadm gcirme<liın. 
Aydoğdu <ledıal kalbinin oyıı.ıdığını 

hissetti. Kan yüzüne çıktı. Gözleıi J>."tr
la<lı. Bir lahza diişündü. Yakutenin Ci
hana nıüşabehelini hatırladı. . Kadının 
bizzat Cihan olduğuna ihtimal \'erel'.ck 
dedi ki: 

- Bu Giilnar kimdir? Nereden g 1-
mi ·tir? 

- Babck'in zevcelc•rinden biridiı·. Bir 
çok emsali ~ibi u1.ak yerden getirilmiş. 
Fakat hu kadın Bahi-k'i kabzei te hiri
ne almış. Babek'in diğer zevceleri, kn-
dınlar konağmda saklı dururken bu ka
dın yağız alı üzerinde askerler arasında 
dola§ıyor. Emirler veriyor. Her işe ka
ı·ışıyor. Bir kimse onun emrine muhale
fet edemiyor. 
A)•doğdu yağız at tabirini işitince bir-

•• 1 

evle 
Te • 

ı 
• 

erı ___ ...,_ 
i hazGnc hır ıarın• 

arttırmağa vasıta ola-
maz. acaı ue uıuııat· 
çı ar er ~eyden evvel 
ummni menf aatıerii 
gözön ·· nöe tutmağa 
mecburdurlar ••• 

- BASTAHAFI 1 inci SAlliflm~ .... 
o kadar ki lıugiiıı uıallımnuzı sa~ 

hükümct. mübayaıı imkanlarını h:ııt 
yan ) ine hükümcttir. .. 
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İhracat \'C ithaliit tacirlerinin rolıı 1 tıl .. n \'C alınan malları ksliın ve tt•«'1: 
liim nnmmclclcriııi intaçhın ibar<·t kil 
m tır. fıı· 

Ynrmm ne olnc.~ını hilmi)·oruz ... kll" 
kat lnıgiinün de\'let miidahalcsi h\ 3 
'lllCt teminatı ıne\'<:ut bulunmadı ( 
beynelmilel ticareıir. idamcsinc !.ın~r 
huluıınıadığıııa imıııı~ oruz. Çi.inlw dil' 
tahmin. bir mütali'm dcf,ril. hir vikı~1 

$11 halde de\'let istl'.mi olsa itl tıı· • 
Ye ihracat tacirlcrıııin hiç bir tavnss~ııt' 
na liizum görmeden yaptığı mı~n1n ııı 
doğrudan doğruya tatmin iınkiınl:ırt . 
araştırabilir 'e kolcylılda bulabilir. ~11• 
mı yapınıyor, :rnni dış ticarctinıiıj :.. 
mamcn dcvletlcstirnıiyorsa sebebi )·~rt 
nın tee<;siis edecek yeni nizamına go . 
bugiinkii meHut elemanları i~ hayn~~1 
dan ıratklaştınn.ılı:, yarınm ihtiyn~ ~r· 
olnrak onları ınuhnfaza C'yleınck ıs 11 
mcsindcn mütc\'<'llittir. Amma bt~•· 
yanlıs manada alanlar bulunur, ,ıı 
ııınnıen fazla kazanç hırsına dayıı~ ti· 
hir ticaret slı,temini ayakta tutmak iS ~ 
) enler olur~a bu köfü zihni) eti yıkııf~· 
umumi menfaatleri <.'1ııniyet altında ~ 
tacak veni tC'dbirl r ''C kurarlar uıın:ı 
hiikii~ct i<:in bir \ azire halini alır. il 

Auupa harbinin ı>eyri kar.,ısıJl ı 
milletler içi11 mC\'2tıubahis olan hlli,ı 
\C memat meselesidir. RöyJ~ çel~ il
ınücadclenin de en büyük mcsnedı ııı 11 
li ekonominin her tüdtü sarsmtıla~ 
korunma ı, mukavemet imkimln ti· 
arttırılması, bilhn sn harp knwncı ib .. 
raslarının umumi hayatı ta2yik ctınt.:>ı 
ne asla m'iisaadc cdilmcı11c~idir. 

İs hayatlarını ı~iUi .politi~mızın .. i('11~ 
!arma, memlekchn ıkh:.adı \C yııl<S . 
mcnFaatleriue \I} gurı bir istiknmct~c ~e 
life imkan \ermi)cnlcr içJn TUrki~ 
bir çalışma s:ıhnsı mc\'zuubahis ola ıı 

İhraı.-atc;ılar \'c ithalatçılar her seyd~ıı 
C\'\'el dünyanın geçirmekte buluudııı. 
Yahim dnkikaları ~öziinündc bulun~ıı.~ 
mağa iku~adi kudret \C km"•ctiıniıl. 
hayat \'e i:.tiklfıl rlavanm.a mü ,.azi ~ 
kıymet taşımaktn oldujiuna in~ 
me\'kündedirbr. Bina<'naleyh bu , '! 
noktaya ~·hcmmiycf ''crilınt>k suret•) • • . • ..ıı 
tnı12im cdilecc1< bir is h.'lyatının ıunw-. 
mcnfnatJcrc ıı)gun düşl'reğinc \C ~ef 
let himayesine nuuhar olacağma ~upb' 
edilemez.. Bunun içindir ki ticaret ,·e: 
kilimiz hay Nazmı 'l'opçuoğlu aksi ~ 
roketlere arşı 1üccarlannma aı lhi11 

·npmak mecburiyetinde kalmıştır : . . 
.. şahsi kalan, ıhnsa dayanan bir üt' 

ret ~istemine ce\ nz vereme) iz.., . 
Hinaenalc:rh ihrat'at \ 'C ithalat t~ 

carlarma düşen nwfc., üzerlerinci ... 
ı:üphcleri iln1ek, itimada li)·ık oldıJ 
lannı i~t e)'li:'t·c\'ck diirüsti}·i gc;stcr: 
meldir. Aksi takdirde :ıbt:ı \'C satıcP 
devlet olan bir i hayatında mübı\~~ 
lar kullanmak ı.ur<:1İ:\'le mü alısil .~ 
nıüstclılik!eri istismara :fırsak ,·croı~r 

~ii)·iik ~~;(~irocAKot;ıfl 

--·--BİR YANGIN 
E~rcfpaşada Odıani}:e malıallcsİ!l~! 

58 numarada oturan Thrahim işind:"· 
evine gchııiş, yata.ğına girdiği ~ırada ı~ 
tiği :sigaranın ate.c;indcn yorgan atcŞ ·ıilc 
nuş, yangın çıkmıştır. Feryat üzcrjtl 
etraf tan yetişen komşular, yangını be' 
men !:iÖndürmüşlcıdir. 
--------------~ ... 
·············•·······•·•••··•····••··•··· : : OKVRLARIMIZIN : 
~ DİLEKl.ERi ) 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

AYDININ 
Hoparlör neşriyatı . 

Aydında bir kariimizdcn aldığımız IJı~ 
mektupta Aydında me\'Ctlt Halkevi }ıO 
parlörlel'iuin munu~am bir şekilde i~ıı· 
ı-e edilmediği, mesela ı:ecelcri saat {la' 

kuz ile dokuz buçuk arasında tatil Ytır; 
tığı, bu suretle halkın Ankarn Tadyos;, 
nı.::;;ri)·atını J5y1kirl,... takip edemcdiklt' 
bildirilmiştir. 

Nazan dikkati cdbcdcr, bu işin irıt•; 
zum altına :ılınması için Aydın Halk~' 
ı·iyusctinin himmetini biz de dca cdcrıı 

i.irpcnne ile bütiin viicuclunun titredif-' 
nl hissetti. Hemen yeı·inden sıçrndı: .ıı 

- Alı yağtZ .... Cihan! odur. HaııUJla<' 
rica ederim, ~öyle. nerededir? . , 
Hamııınd Aydo"'dunun bu halini ı:arıl 

gördü. Ne demek istediğini anlırttfl11' 
}-arak: 

- Onun Cihan olduğunu nereden af-" 
ludın? hmi Gillnardır. 

- Onu senin sözlerind~ı anL .. Ctl111 

Yakuteye benzer dedin. Bı!ıı YakuleS~ 
biliyorum. Cihana pek l~k bcnzis.oı. 
Atmın yağız donda olduğunu. kcnd~1 
nin uzak bir tnemlekettcn ı:etirildiiti11 

söyledin. Bunlar hep Ciham ~östcrifo~· 
lsim tebeddülünün eheınıniyeti yokt~ .• 
Mesela sen beni (Aydoğdu) ismi ile 

11
:1 

liyorsun. Bugiin (Saınra) da bana P 
isim ile hitap e-deıı yoktur. Bann ~a .. 
(Sahip) diyorlar. O kadın, her ha r 
(Cihan) dır. Kalbiın de bunu söyfü<(! 
Rica ederim, söyle: 

- O şimdi nerede? 0 .. - Kadınlar konağındadır zanne ~-
riın. Çünkü orada ikamet ediyordu. t~· 
zum hasıl olunca oradan çıkı~·or, ( d~· 
bek) i:ı ikamet etliği konağa geliyor 
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Trakyada h~rman arın ar- şanghay imti- Aydındabusene 116.605 
yazlı mıntakada • ~ • 

kası ay son n a n ca Anıeri ·anıÔ-zisgonu lıralık yol ~~şa edılecek 

Pancarların da sÖkÜlmesine başlanı
yor. Şeker fabrikası faaliyete geçiyor 

Trak ..._...._.....~~~~~~~~~~ 

nıizden)a~ IA~Husuıi Muhabiri-perde pancar mahsulü çok iyidir. Yazlık denilen Mısır, Susam, 
kasının . pullu 'eker fahri- Fabrika idaresinin yardımı ile Darı, Ayçiçeği, Kendir Kenevir 
b 1 Yenı yıl k 1 .. t h ·1· .. b .. 
aş aına .. .. aınpanyasına mus a sı ın lureyen pancar o- gibi zengin mahsulleri ise mev-

llllftır. B gu~~ pek ziyade yaklat- cekleriyle yaptığı sıkı mücadele- sim gözetilerek Kanuna kadar de
Yete h ul ıtıbarla fabrika faali- nin büyük faydaları görülmüştür. vam edecektir. Bunların hizmeti 

azır anını, bulunmaktadır. Trakya, 11 (Hususi Muhabiri- az fakat süreklidir. Ve daha çoğu 
Fabrikanın 20 Aw mizden - Trakyada harmanlar kadınların i~idir. 

ra faaliyete geçe g~~tostan son- yüzde elliyi geçmiştir. Küçükler 
bugünlerd cegıne nazaran tamamen bitmiş orta ve büyükle- Son dört yıl tecrübelerinden 
gine hafla: Pankcarların sökülme- rin de A~u~tos nihayetine kadar sonra Trakya için dahi Akaln pa-
--. aca tır B" k k d l D .. · ır ço yer- ar ası alınacaktır. muılu ağılı mıştır. 

A~n sabah erkenden 
man tayyareleri 

- BAŞTAıtAFJ 1 · . 
du n··· _ ıncı SAHİFEDE _ 

~unu görm .. l d 
'ten Me el'c .. uş er ir. Balonu dü"ü-

a ·ylllllın etraf b'rd re dafı to 1 ı ı enbire tay-
bulutçuklarl~ arını.n ı.neydana getirdiği 
~Yvarcnin k Çl'Vrılmışti. Az sonra da 
ından kara b-~etle sarsıldığı ve nrka

ı11ı düşınek ır un:an izi bırakarak de-
Pi!otı le oldugu görülm .. 1·· 

arın Par .. 1 us ur. 
nış olmnlar ahşut e tnyynreden < tla-

Messc 1 ınu temeldir 

dalga ge~~tkr~~n mürekkep veni bir 
l..ond n puskUrtülmü tu··r· 

ra 11 (A "' · 
Bu sabah .A) - Royter: 

Ya.ki:.-- cenubu sarki sah'll . 
d ~ı ve bal b • ı erme 

l' en d~ on arajlarına hücum 
• Vcı la:.~~~J·~·arelarinin hareketine 

iki du ırnız. h'<>ni o1muşlardır. 
\ are] . ?1<ın avcı t . 

erıınız ta f J J aresı. a\'cı tay-
M ..... d ra ından d .. - ··1 .. .. ik• _.., eniz.i ·· . uşuru muştur. 
lllci hn\•n rn uz.erınd~ cereyan edm 

n.~cı. ve bir bo~\nrebesinde d~manın 3 
Urlilnıüştür ardıman tayyaresi dü-....., . 

Beledi ve reisi An
kara ya gitti 

BAŞTAltAFI I inci SA \'FAH!\ 

da haftada iki gün Dıyarbakır ve tzmir
d..,n rnütckabilen Cuma ve Pazartesi 
günleri h"reket <>tmek Ü?ere ıfo<tnı yo1-
cu vaıwnla•·ı i 1 t l c::?ktir. l ·3 Aguc;l:ıs 
larihintl n 15 J'ylül tarihine kadar Salı 
!!Ünleri fıdi J olcu lrenbri yc>rine lzmir
Band•rma <..:.-:ıs•n:b siirat postnla•·ı ya
pılacaktır. 

Bunlardan ba..,ka halen Erzin::an - Er
zurum aracında haftada ile giin islemek
t.e olan yolcu trenl ri Jzmir - Erzurum 
ı?Ündal;~ mütekabil münasebeti temin 
etın"k füere her giin işletilecek fuarın 
tevlit ed~01.ii fo•la yolcu crreyanlarmda 
yolc•tl"ra dahn kolay S"'\"ahat i·nkiınları 

verilnı0k üz.e .. c l 1 11 h;oftada yaln•7. <l:>rt 
!!Ün isliy n Ankara - Kav. 0 ri - Adana 
trenleri dt> her gün se,-risefer Pdı>cek
lerdir. Fuarı ziyaret edecek volcuların 
istirahatleri icin ıılımın bu tedbirlerden 
başkn devlet demiryollaı·ı idaresince bi
let üzerinde d" bü~·iik tenzilat yapılmıs
lır. 

r .. 
~ -~ 

Bulgarlarla Rumenler 
anlaşmak üzere 

- U:\ TAUAFI ! inri SAHİFEDE -

mecburiyetinden bnhscdi}·orlar. F aknt 
M:ıcarların Rumenlerin ynpncnklnrı fe
dakarlıkla iktifa edip ctmivecekleri de 
ayrı mesele teşkil etmektedir 

ı\facnristaıı ancak. Transih·anyanın 
taınlllnını alırsa memnun kalacaktır. 
Halbuki Rumenler dt• orasını ırklarının 
beşiğ i olarak telakki etmekte bulunu· 
yorlar. RunA hir tavİ7 olmak üz.ere ,\i
manların Macııristana a1: ara7İ terk ev
livcrck fa7Ja mikdarda ahali mübadele 
edilmesini tav İye ctmi~lerdir. 

Bir tııLyik altında Rumenler T ran
sil\'anyıının f.:Drp hududunda Lir mikdar 
arazi t{'rk edebilirler. 

Ahali meseleııine gelince Romanya
nın tam göbeğinde yaşamakta olan ve 
Macar ırkından ırelen yarım milyonluk 
İnsanın mevcut olduğu mü~ahade edilir. 
ı\1czkür kitle bir kaç asırlık oldu~u ci
hetle 1 !itlerin kun-etli usulleriyle kö
künden kopartılnıağı istemiyeccktir. 

nenen değişmedi? 
-l#--

• r~,·~ ork 11 (A.A) - Şımali Çinde 
bulumın İngiliz. kıtaatının çekilmesini 
mütalea eden Nevvork HC'rald de Tri-
bune diyor ki: • 

Muti bir millet olsa~ dık biz.im de şim
di ç~kilmekliğimiz bir vazife olurdu. 
Fakat biiylc bir millet olmadığımız için 
kendimi7.C \'e müşkilfıt içinde bulunan 
dostlarımıza karsı ,.e B. Ruzvcltin in
sani nnmuskfırane hareket ismini ver
diği sebep dolayısh le vazifemiz Sang
haydn İngilizlerin deruhte ettikleri va
zife) i bizzat üzerimize almak ve japonlar 
ellerini1J :-şağı indirini.z. demC"ldir. -- --

Berberaya doğru 
ilerliyen 25,000 

/tal yan 
- BAŞT AltAFI 1 inci SAHİFEDE -

Filhakikn tnkip edilen politikada Jtal
ynnların garp cephesinde yapabilecek
leri bir taarruz dü iinülerek malzeme ve 
insanlardan mümkün mertebe tasarruf 
etmek yolunda olmuştur. ikiye karşı bir 
nisbetinde çarpısan Cladiators teşekkül
lerinin son muharebede 15 ltalyan tay
yaresi düşürerek yalnız. iki tayyare kay
b,.•miş olmaları lngiliz. hava kuvvetleri
nin foikiyetini isbaıa kafidir. 

Diğer taraftan bir diişman için en ağır 
bir serait dairesinde tanımadığı bir 
memlekette ilerleyip müdafaa edemek
sİ.lin gözünün önünde tayyarclerini kay
betmek kadar mane\ ivetı kıracak bir 
şey olamaz. 

Libya hududunda tahşıt edilen 
2 5 0000 itnlran askerinin memleketin 
istihsal kabiliyeti noktasından bulundu· 
ğu yeri adetiı işba haline getireceğini de 
unutmamak lazımdır. Cenupta lngiliz 
hava kuvvetleri İtalyanların Berberaya 
doğru dağlar nrasından yiirümelerini 
iz'aç etmekle iktifa etmektedir. ltalyan
lnr hedeflerine daha ziyade yakla tık
lan ı:aman İngiliz hava kuvvetleri Aden 
hava filotillalım ile takviye edilebilecek
lerdir. 

Aydın - Tire yolu tamir edildi. Nazilli. 
Ödemiş yolu da tamir edilecek 

~------~-x.x~~~~-----

Aydın, 11 (Husu. i) - Bu :;ene Ay- riylc yıkılmı , köprü menfezleri doLnuş 
dında yol faaliyeti <'ok ileri bir vaziyet- ve gidip gclm"k imkansız bir hale gel
tcdir. Başta A~ dm - Muğla yolu olmak misti. Bu is bnsanlmış_ yol üzerindeki 
il.zere bu sene 116605 liralık yol inşası maniler kaldırılmı . yeni istinat dU\·ar
mukarrerdir ,.e hı; iş programlanm!~tır. hırı in a eclilıni"tir. Bu yolun Aydın \'İ
Bunclan başka Aydın-Fata, Naz.illi-Ode-
miş \ 'C Nazilli - Dc.nizli yolları üzerinde li'ıyeti dahilindeki 1tısmı halen işlemeğe 
de mükellef amele çalıştırılacaktır. miisait bir haldedir 
Aydın - 'I'irc yulu üzerindeki istinat Valimiz B. Sabri Çılak. \ol çalışınala-

duvarları geçen sene tuğyanların tesi- rında temayüz: evl,~miştir. 

Burdurda asker ailelerine yardım 
için ciddi tedbirler alındı 

--~----~~~--~x4x----------------------

Burdur 11 (A.A) - Valimiz beraberlerinde vilayet parti reisi ve azaları ol
duğu halde şehrimiz kaz.alarmı teftiş etmiş ve kimsesiz asker ailelerine yapıl
makta olan yardımların öne alınması için icap eden tedbirleri almıştır. 

Cümhuriyet halk partisi ocak idare heyetleri ve muhtarların iştiraki ile ya
pılan toplanhda geceli gündü.zlü çalısınnk suretiyle mahsulün kaldırılması 
için tedbirler alınmıştır. 

Mersinde çivi ihtikarı yapan 
bir tüccar tevkif edilmiştir 

~------~----~x.x----~--~--------

Mersin ll tHususi) - Çivi ihtıkfırı ı Mersin 11 (Hususi) - İskenderun 
yapmaktan suçlu Mersin tüccarlarından müddeiumumiliğine tayin olunan Mer
B. Necati Hancı hakkında yapılan tah- sin miiddciumumi muavinlerinden B. 
kikat sona ermiş, kendisi adliyece te\·- Taki öge · bugiin 1skendenına hareket 
kif edilmiştir. Muhakemesine me,·kufen etmiştir. 
devam edilecektir. 

Mersin 11 (Hususi) 
hasebece son baharda 
pılması kararlaştı. 

- Husın;i mu- Mersın 11 (Husu i) - Borsa intiha
nt koşuları ya- batı yapılmış ve yeni bors.1 heyeti seçil

mi.,crtir. 

Beden mü..'<elleiiyeti 
talimleri 

Rize, 11 (Hususi) -- füzede beden 
mükellefiyetine dahil gençler beden ter
bivesi talimlerine başlamı~lardır. 

REZALET ÇIKARDI 
Ba!;durnkta Salibin hanında yatıp 

kalkan Konyalı Nuri oğlu Şefik Başyağ· 
cı sarhoş olarak rezalet çıkardığından 
tutulmuştur. 

FOSFARSOL FOSFARSOIJ> Knnın en hayati kısmı ol:m kırmızı ~ urnrl:ıcıkfarı fazeliycrck çoğaltır. Tnflı iştnfı temin eder. Vücuda .. 
dc\·:ımlı gençlik, dinçlik \•erir. Sinirleri canlandırarak asabi buhranları, uykusu2luğu giderir. l\1unnnid inkıb:ızlarda, 

barsak tcmbdliğinde, Tifo, Grip, Zatürricyc, Sıtnı:ı nckalıntlerinde, Bel ge\·şcklij!i \ 'C ademi ik1id:ırd:ı \'e kilo olmakta 
~ayanı hayret faiclder temin eder. 
r'OS~ARSOL'iin: Diğer hiitün kuvvet ~uruplnrından iiı.tünliii;ü DEVAi,Il.1 BİR SURl:TLE KAN, KUVVl."T, lŞ 
TF.MIN ET:\JESİ \ 'C ilk kullananlarda bile tesirini derhal giistcrmcsidir. 

· Sıhhat Vckilctinin resmi miisaade) ini haizdir. Her eczanede bulunur . 
l<AN, KUVVET iŞTiHA ŞURUBU 
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1 T. C. Ziraat -B~-k;~;·~ 
~ Se Ku,.uıu., tGPihi : ısss l'lttsy:si : 100.000.000 Tür~t lirası .. 

Zira; vur e ve ajan adedi ~ 262 
P t\ft4 Bl e ıcari her nevi Banka muameleleri 

RlKTIRENLERE 28.800 URA 
Zi:-aaı ı._ k İKRAMİYE VERECEK firas '"1n ası rıcla k 

1 l:uııınanıa.ra umbaralı \'e ihbarsız tasarruf hesaplarında en aı (50) 
rattllle dağıtıla--ksen~e 'defa ~kilecck kur'a ile aşağıdaki plana göre ik-

4 "'d ~ tır : 
4 n et 

4.000 Ura 
2.000 • 

1.000 Lirahk 
t • 500 

40 • 250 • 1.000 
ıoo ıoo 12o 4.000 • 
160 • so 5.000 • 
() • 40 • 4.800 • 

htRAT . li 20 • 3200 • 
Yenle · esaplarırıdak· aJ . 
1( re lkrarniye k 1 par ar l>ır .5ene içinde 50 liradan aşağı düşmi· 

1 ~r'alllr Cflede ;ıd lığı takdirde ~'Ü7.de 20 faz.lasiyle \'erilecektir . 

• 
C!'indc çckiJecekt" ela, 1 E} lfıJ, l Birinci kanun, 1 Mart ve l Haziran tarih-
.,. ır. 

~1:r'4HBt11. Jj . =• -•• 
larf e:lctle - Balıklı ha ~L~DJYESİNDEN : 
illt tenı~ •Yle clcsihrneye s ~nesı1 Yolunun lcatran kaplama şose in~aatı kapalı 
hu'Usi \'na~ıl902 lira 931c onu mu tur. Keşif bedeli 25.372 lira 36 lcuruş ve 
127 kure enni §artnarnelur~tur: Mubvele, duiltme. bayındırlık işleri genel 
T lhaıe 2'27ulcabilinde f en. r~Je ~e~if hülasaaiyle buna müteferri diğer evrak 

· •lipleıi .
1
8/940 Perıcc\ı e~ ı:?udürlüğünden verilecektir. 

V~I fen ~ ı' ~ te~iııat ın~~be gu~u ı;aat 15 de daimi encümende yapılacaktır. 
aıt licarPt er~ nıüdürlüğün U2 •• \ eya mektuplan ihale tarihinden sekiz gÜn ev
~rlı.vac.ııkt 0 ası Vesikalıı,/.1 mz4acaatla alacakları fenni ehliyet ve 940 yılına 
tıe Vernı tr~ t~klif ınclcıı} j 9~ numaralı kanunun tarifata çevresinde ba-
~tı la7ırndır. up arını ıhale günü saat 14 de kadar daimi encüme-

1'U~ 1. 12. 15. 19 3os1 c1609> 

t.f.~UEasg~:~Mia VE ÇELİK FABRİKALARI 
~~~;;;z ~çin-30~~i~~DVR~~GVHDEH : 

0ltnası rn ~ ı ınüteca\•iz ~cretle dahılıye mütehassısı bir tnbip alınacaktır. 
'l'alipl-:~.ttur. 0 mamnsı, a ·gari beş sene meslek hizmeti yapmıs 

talih· - .. , ıcap d -
ıne knd e en \•e..<;;ıik. ba" 

ar Karabük tn .. 1 glaınak suretile bir istida ile en g~ 20-8-94"0 
ue~ müdürlü~üne müraraat etmeleri ilin olunur. 

-9-12 (1606) 

ı 

PAMukz ~~ıısucA T 
~ Türk A . s· k . ••ketin 1\1 ._ . nonrm ır '!tı 
Yett· p crK:~ \'e l·-b . ~ 

Ve le 1..c 811lt.aiuncLuı A rıkası : lzmirde ~ lalhpınardadır. 
olup ' 

1 
rnarkalannı hl, ! ayyare, Köpekbaı, Değirmen, Geyik 

,.1~la ları A\'rı-.- avı her nevi Kabot Bezi imal eylemekte 
1 --nın aYn· · t· t·f onN 

2 
• tıp men1ucatına faiktir .•• 

'l't:.ı., . f o. 211 ve :~079 
t"'lr,, ·ul 

..-: ' rt• Ba)'rak 
- ""4. 

f .. ..as. ..... ::.: '-4....... .. f . .f . • • ı.· ·• ~ 

T. iş Bankası 
Küçük cari hesaplar 1940 ikramiye planı 
KEŞİDELER : 1 $ubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos, 
ı ikinci teşrin tarihlerinde yapılacaktır . 
~ r-///:)1940 / kram i yeleri:,.u.rLT/J7zrLJ' 
~ 
~ 
~ 

ı Adet 
3 Adet 
6 Adet 

12 Adet 
40 Adet 
75 Adet 

2JO Adet 
•••••• 

2000 Liralılı 2000 Lira 
ıooo Liraıııı 3000 1..ira 
500 Liralılı 3000 Lira 
250 Liralılı 3000 Lira 
ıoo Lirafılı 4000 Lira 
50 Llralılı 3750 Lirtt 
2S Liralılı 5250 Lira 

••••••• 

l '~~n2 a.!~!=~7~~7n, 
Türkiye 4 Bankasına para )'3tırmalıla yalnız para biriktirmiş olmaz, ayni 
zamanda taliinizi ~e denemiş olursunuz._ 

.· t . ~ .· . - ~ 
lzmir Yün Mensucatı 

T. A. Şirketinin Halkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından menim dolayısiyle yeni çıkardığı kumatlar 

SAGLAM ZARiF 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih edin 

lllSATIŞ YERi. 
Birinci Kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş. ..................... ~ .................. imi~· 
Doyçe Oryent 

1) HE S 1) NE R BANK 
t Z M t R 

bank 
ŞUBJi~SI 

Merke2.i : BEUU~ 

Almanyada 175 şubesi mevcuttur-
Sennaye \·e ihtiyat akçesi 

ı7ı,soo,ooo Rayhsmarfı 

Türkiycde şubeleri : ISTANBUL ve 1Zl\11R 
t\Jwrda ımbeleri : KAHiRE VE ISKENDERJVE 
ller türlü banka munmelibnı ifa \'e kabul eder. 

.......................................... .-ı .... ~ 

•*i!!&~~~;;uo;u::zz;. c::rGır1'%1' 6P".t:L"LZZıJ 

Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki otelin müsteciri 45 seneiik otelcilik müt~hassısı bay Ömer 

~ütfü Beugii'dir • 
Briatol oteli elli odalı her odada soğuk ve ııcak akar sulan, banyolan 

~ve kalorif~ri vardll'. Dahili ve harici müteaddit telefonlan olduğu gibi 
~ıörü ve hususi lokantası vardır. 

Bütün aıri konforu haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine 
ve lıtanbul cihetine de nezareti fevkaladeye maliktir. 

Bütün bu mükemmeliyetlere ilaveten fiyatlar rekabet kabul etıni
yecek derecede ucuzdm. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütehassm 
,bay Ömer Lütfü BengÜnÜn idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 
meydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahh iıticannda 
"htnan otellerde buluşurlar. 

N,9'J!Jir&Mi1230039:U.mll •--"A6i<~:MI 4 S2! S,,.,."77.7Y~ 
Gl-9'!tll".-AC a W#J -

Bronşitlere. KATRAN HAKKI EKREM 
........... 111 ........................... 191 ......... .. 

uUMDALn --·--Ul\Imlİ DE~iz ACENTELİôi LTD 
HELLENiC J,i~ES LTD 

İZMİR NEVYORK ARASINDA HAF
TALIK MUNTAZAM HAREKET 

PATRAi \'apuru 3 - 5 eylUI arasında 
İz.mirden doğru NEVYORKA hareket 
edecektir .. 
HOLLANDİA vapuru 13-15 eylül ara

sında İz:mirden doğru 1'.'EVYORKA ha
reket edecektir~ 
ANGHYRA vapuru 21-23 eylül ara

smda İzm.irden doğru NEVYORKA ha
reket edecektir. 
ATHİNAİ vapuru 28 - 30 eylül ara· 

sında İ7.mirden doğru NEVYORKA ha
reket edecektir. 

NOT : Bütün vapurlarıınu.ı.n ambar 
içi elektrik vantilatör tesisatı" ile mü
cehhezdir. Gerek ,·apurların muva.c;alat 
tarihleri, gerek vapur isin11cri ve nav
lunları hakkında acentaınız harp dola
yı,.iyle hiç bir taahhüt altına girmez. 

Daha fazla tafsilat almak için Birinci 
Kordonda 152 numarada •Ul\fUAL• 
umumi deniz acenteliği Ltd. müracaat 
edilmesi rica olunul'. TELEFON : 4072 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
OLIVfER VE 

$UREKASI LrD. 
VAPUR ACENTASI 

ATATÜRK CADDESi Rees binası 
TELEFON: 2443 

Lcındra ve Llverpol ballan için 
piyaSön:n ihtiyacına göre vapurla· 
rıınl7 spfer vapacaklardrr. 

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

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

Tütüncü 
Dükkanı aranıgor 

Tütiincii diikk:im olup ta içinde.ki 
ınalivlc hirliktc denetmek istiycnler 
Nnn;a7gfıh kanıkulu ~ısında ber
ber B. Muharn•mc mürncaat etme
leri ilan olunur. 

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

lZMtR HELEDtYESlNDEN: 
- Akdeniz mahallesinde 1369 aa· 

yılı sokakta 34 ncü adadaki 180 metre 
murabbaından ibaret 9 1 sayılı arsanın 
satı!ıı yazı işleri müdürlüğündeki ~rtn•
mesi \'eçhile, açık arttırmaya konulmuş
tur. 

Muhammen bedeli 1030 lira olup 
muvakkat teminatı 81 liradır. T aliplc· 
ri nteminatlarını öğleden evvel cümhu
riyet merkez bankasına yatırarak mak
buzlariyle ihale tarihi olan 14/8/940 
çar~amba günü saat 16 da encümene 
müracaatları. 31. 5, 9. 12 2988 ( 15 64) 

DK. Saip AH OOLBAK 
ooGUl\1 VE KADIS HASTA

LIKLARI OPERATÖRC 
PROFESöR UEPMANNIN SABIK 

BAS As.lSTANI 
Birin<'İ Bc,·lcr Numıın zade sokak 

No. 2.. 1'ELEFON : 4%78 
Hergün hastalarını saat 12 • 14,30 ve 

17 -20 de kabul eder . 

Fukaraya S A L l günleri muayene 
parasızdır ... 
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SAHiFE 4 
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z Ziaa 
Yet·ştir ek •• uzere 
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Sinema· A e ! 
Bir hafta içinde o up bitenler 

. 
• . 
• , 
• • • • • • • • 

Denizlerin hiilıimi 
---·--

• 
1 • • 
~ z arp 
nam ının 

mevcudu ve 
k ymeti nedir? 

-*--

ıww._._.,.,__~~~-·~~~~~ 

A ada bir ziraat ki-
t b. açılaca tı 

~------~~~-NllllW.MıııN-~~~~~~~~~~ 

muazzam IJe muhte- mez. 
şem lıuvvet 640 parça 
gemiden müreJılıep 

bulunuyor .• -*-Alı anyanın İngiltercye yıldırım ta-
arı uzundan vaz geçtiği söyleniyor. Mih
ver ~azctelcri bunu yazmağa başlama
mış olsalardı bile, böyle bir taarruz ya
pılım~ acağı işe aklı erenleree malum 
bulunuyordu. Çünkü İngiliz donanın~ 
denizlere hakimdiı ve bu hakimiyet In
gi11 creye yapılacak her taarruzun akim 
kalması için kafi bir unsurdur. Maan:ıa
.fıh harbi bitirmek \IC kazanmak için In
gılterl'\ i mağllıp etmekten başka çare 
olmndıgına göre Almanyanın neticesi 
çok siiphcli ve hatta pek vahim olma:.ı 
muhtt:ınel böyle bir harekete teşebbüs 
etme~e mecbur kaıması da hesaba ka
tılmak Hlz.undır. İngiltere bunu diişüne
:rck her türlü t<!biri ittihaz eylemiş bu
]unu~ or. 

İngiltereyi zafere ulaştıracağı gittikçe 
ve h r kes tarafından anlaşılmağa baş-
1ıyan muazzam V<? muhteşem İngiliz 
harp donanması hakkında karilerimize 
mah"ımat vermeği faydalı buluyoruz. 

ZlRHLILAR 
Chcrry Tree sııııfı : 
1 - Nelson .. 
2 - Rodney .. 
34 der bin tonlu!, olan bu iki zırhlının 

16 şar pusluk 9 topu vardır. Gayet ka
lın zırhlarla kaplarunıştır. Her biri bi
:dm paramızla 50 milyon Jira kadar bir 
paraya mal olmuştur. 

Royal Oak tipi : 
Royal Oaktan başka ayni ~mıftan şu 

:;:ırhlılar vardır : 
1 - Royal Sov~ı eign, 2 - Revenge, 

3 - Resolution, 4 - Ramillies .. 
29 ar bin tonluk olan bu zırhlıların 

1100 kişilik (er, subay) tayfası vardır. 
Toplan 13. 11 ve 6 pusluktur. Her biri 
15 milyon lira kadar bir paraya mal ol
muştur. 

- Keen Elizabct sınıfı : 
1 - Keen EJiznbet, 2 - Varspite, 

3 - Valiant, 4 - Barbam, 5 - Malaya. 
25 mil süratinde olan bu zırhlıların 

inşasma 1912 de b:.ışlanmıştır. ilk evvel 
inşa edilenler son senelerde yeniden 
takviye olunmuştur. 

SAFJ<'l HARP ZlRHLILARl 
l - Renovn, 2 - Repulse, 3 - Hood, 
23 senelik olan ilk iki hafif zırhlı son 

~enelerde takviye edilmiştir. Süratleri 
31.5 fersahtır. Her birinin 15 er pusluk 
altı topu vardır. Z.!rhlan 23 santımetre 
kadardır. 
Dünyanın en bü~ ük harp gemisi olan 

Hood (Hud) 42 bin tonluktur. 15 er 
JJUsluk 8 topu vaıdır ve sürati 31 fer
~htır. Yalnız. 30 santimetre kalınlığın
da olan zırhı 13 bin 800 tondur. Yani 
aşagı yukarı bütür. a!,rırlığının üçte biri 
kadardır. En yava:J gidi i saatte 1 mil
dir .. 

TAYYAUE GEMİLimi 
1 - Courageus 2 - Ark Royal, 3 -

Herınes, 4 - Gloıious, 5 - Furious, 
G - Egle •. 

Ark Royaldan ve. 16 senclık Hcrmcs
ten başka digerleı inin hep.si c:.ki zırhlı 
teknelerinin i.izcriııe ~ apılmış gemiler
dir. Bunların esas tipi olan Ark Royal 
22 bin tonluktur. 16 tane 4.5 luk topu, 
altı tane pompom denilen tayyare dafi 
topu vardır. 60 ta}yare taşır. Diğerleri 
vasati olarak 30 ıayyare taşıyabilecek 
vüsattedır. 

AGIR KRUVA1ÖRLER 
10 bin tonluktan yukarı inşaata mU

saade vermiyen Vaşington muahedesi 
rıhkumına göre inşa edilmiş olan bu 
kruvazörler 32 mil süratindedir ve şun
lardan mürekkeptir : 

l - London, 2 - Devonshire, 3 -
Shropshire, 4 - Susseks, 5 - Brevick, 
6 - Comval_ 7 - Cumberland, 8 -
Kent, 9 - Suffolk, 10 - Ekscter, 11 -
York 12 - Dorset5hire, 13 - Norfolk. 

JIAl•İF KRUVAZÖRLER 
Bır kruvazôre hafıf denilmesi, sikle

tinden dolayı dcgil, toplarının küçük 
kalıbrede olmasındandır. İngiliz donan
masının bu sınıf kruvazörlerde 12 şer 
tane G p · luk top vardır. Halbuki ağır
lardaki toplar 8 pusluktur. Hafif kru
\azorlerin hacmi r ğırlara naznran çok 

farklıdır. Ve her biri 9.100 tondur .. 
Süratleri 33 mildir, isimleri şudur : 

1 - Southampton 2 - Nevcastle, 3 -
heffield. 4 - Bınnınghnm, 5 - Glascov, 

fi - Gloucest<'r, 7 - Livcrpool. 8 - Man
che!>"ter, 9 - Edinburg, 10 - Belfast. 

Yedişer bin tonluk .şu hafif kruva~r
ler de vardır : 

l - Leander, 2 : Orion, 3 - Neptune, 
4 - Ajanks, 5 - Achilles. 6 - Aresthusa, 
7 - Galatca, 8 - Penelope, 9 - Aurora. 
Ayrıca mevcut olan beş bin tonluk 

kruvazörlerin hemen hemen hep.si çok 
aşlı ~emi]erdir. Bununla beraber otuz 

mil sürntleri vatdıı. Bunlar 54 tanedir. 

Ankara, 11 (llmmsi) - Bu sene zi
raat ınekteı>lcrimizden mezun olan 
gençler hemen ),ırdun yeni :t.iraat işle
rinde, z.iraat makiııelerinin çalışmalann
da \'azife alacaklardır. 

Halkalı ziraat mektebinden 42, Bursa 
zirnat mektebinden 45, İzmir ziraat 
mektebinden 33 ve Adana ziraat mek
tebinden 42 genç ~iraatçı mezun olmuş
tur. Bu genç kun etlerin hannan işle
rinde ve zirai kalkınma hareketimizin 
oymyncnklnn role büyük ehemmiyet ve
rilmektedir. 

Adanadaki ziraat ınakini~t mektebin
den de 15 kişi mc:mn olmu:ıtur. 

-*-Ziraat vekaleti, memlekette ziraat 
makinelerinin artnınsı ile hasıl olan ih· 
tiyacı karşılamak üzere Ankarada yeni 
bir z.iraat makinist mektebi açmağa ka
rar vermiştir. Mektep i~in, eski ziraat 
mektebinin bina ve atelyeleri muvafık 
göriilmiişfür. Bn mektep hemen faali.)·e· 
te geçerektir. 

İhtiyarımız olan c.;ayın :yurd içinde ye· 
tiştirilınesi için ziraat \'Ckaleti geniş öl
çiidc faaliyete geçmek üzeredir. Hükü
metimi7., yurdun en çok çalı~tığı ve ta
sarrufa azami surette ehemmiyet verdi
ği bir zamanda çay gibi sekiz veya 
onuncu derecede bir ihtiyaç için de her 

Hamiyetli bir Türk kadını 
11.*x 

Hava kurum unca altın 
madalye ile taltif edildi 

------:x ... x-------

Bir kadın da ölümünden evvel 
zeytinliklerini kuruma terketti 

X~K 

Aydın 11 (Hususi) - Türk hava ku- ne davet eylemi~ ve tasarrufunda bulu
ruınu Aydın şubesine beş yüz lira te- nan iki parça zeytinliğini Türk hava 
berrü eden Aydının Köşk nahiyesi Baş- kurumuna tcberri.i ettiğini söylemiştir. 
çayır köyünde Bn. Hafize Çetin a<lında Bu hamiyct.li kadın bilahara müste
bir kadının hareketi Türk hava kuru- rih bir ş,ckilde hayata gözlerini yum

mustur. 
mu umumi merkezince şayanı takdir gö
rülerek kendisine bir altın madalya he
diye edilmiştir. 

Daha evvel de yüz lira teberrüde bu
lunan bu hayırsever Türk kndınına ma
dalyesi verilmiştir. 
Aydının Atçanın Yağdere köyünden 

Hafiz.a Turhan adında hamiyetli bir baş
ka kadın da ölümünden iki gün evvel 
köylülerden iki kişiyi şahit olarak evi-

Fransanın 
Eski Londra sefiri 
Brezil ya ya gidi yor 
Riedejeneiro, 11 (A.A) - Royter: 
Fransanın eski Londra sefiri B. Çor

bin Hikhaland Birigada İngiliz vapuru 
ile dün ansızın buraya gelmiştir. B. Çor
bin seyahatinin general Degaule tarafın
dan kendisine tevdi edilen hususi bir 
vazife ile alakadar olduğu hakkında 
devran eden şayiaları tekzip ederek 
mareşal Petenden talimat beklediğini 
beyan etmiş ve cbuna intİ7.aren de Be
rezilyada iktısndi meseleleri tetkik et
mek üzere seyahat edeceğiın':ll demiş· 
tir. 

Bir de izaltı 
• e ı 

Londrn, 11 AA) - Royter: 
Bahriye nezareti Odin denizaltı ge

misinin üssüne dönmekte geciktiğini ve 
kendisine zayi olmuş nazariyle bakılma
sı lazım geldiğini tebliğ eder. 

Dido sınıfı 5400 tonluk kruvazörlerde 
onar tane 5.2 pusluk top vardır. Bunlar 
da on gemiden ibarettir. 

TAYYARE DAFİ KRUVAZÖRLERİ 
Sırf tayyarel<!re karşı ateş açmak için 

kullanılan bu geml?er yalnız İngiliz do
nanmasında değil, biitün dünya donan
malarında yeni bir sınıf teşkil etmek
tedir. Cardiff sınıfı iki eski kruvazörden 
bu şekle tahvil edilen mezkur kruvazör
ler dört bin tonluktur ve sürat]eri yir
mi dokuz mildir. 

Bu sınıfa mensup iki kruvazör varılır: 
Coventry ve Curlen .. 
MUHRİPLlm 

Bu vatlyel üzerine Nazilli hava kuru
mu, medeni kanunun 486 v~ 489 zuncu 
maddeleri mucibince mezkUr zeytinlik
lerin ha\'a kurumu namına tescili için 
kanuni muameleye tevessül ctmi~tir. 
Aydın 11 (Hususi) - Aydında hava 

kurumunun faaliyeti geni<ilemektedir. 
Germencik nahiyesinde teşkil edilen ka
dınlar kolu iki giin içinde cemiyete yUz 
aza kaydeylemiştir. 

Trakya paviyonunun 
malzemesi yoldadır 
Trakya 11 (Hususi muhabirimizden)-

Nafıa- vekili general Cebesoy ile birlik
te Geliboluya gittiğini bildirdiğim umu
mi müfettiş general K. Dirik İs1anbul
dan Edimeyc döner dönmez İzmir fua
rında Trakya pavyonumuz etrafında 
alakadarlardan iwhat a1m~ ve pavyo
numuzun malzemesi ile kadrosu bu sa
bah lzmire gönderilmiştir. 
Trakyanın kalkınmasına ait filimler 

fuarda gö~icrilmek üzere hazırlanıyor. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ıı,tısadi yiirüyüş 
Fuar saysı 
Türkiyenin cıı maruf iktısat alim

lerini ve muharrirlerini sinesinde top
lamıs ola'? .. iTlSADI YÜRÜYÜŞu 
mecmuası Izmirin bir bayramı demek 
olan fuarın açılr.ıası gününde fevka
lfıdc bir sayı ncşredecektir. Bu sayı
da İzınirin rn değerli rnuharrirlerinin 
yazıları bulunacaktır. Bol resimlerle 
süslenecek olan bu eseri sabırsızlıkla 
bekleyiniz. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

misi olmak üzere İngiliz donanmasında
ki diğer muhtelif gemilerin adedi 208 i 
bulmak tadır. 

CEMAN YEKON ... 
Yukarıdaki adetleri toplayacak olur

sak varacağımız yekO.n şudur: 
İngiliz dnnanmasının, zırhlılardan yar

dımcı gemilere kadar bütün mevcudu 
640 parça tutulmaktadır. Fakat bu ra
kamlar, harbın iptidasmdaki mevcudu 
lngiliz harp donanması büyük ve esas 
cüzütamlan hariç olnrak diğer küçük 
gemilerinden şimdiye kadar beş, on 
parça zayiat vermiştir. Maamafih yeni 
İnşaat, hu zayiattan çoktur. 

Hep.si 215 tane olaıı ınuhriplerin sil- YENi tNŞAAT 
rati 36 mildir. Bunlar ikişer bin tonluk-
tur. İçlerinde en iyilerine Tribal ::;ınıfı Son senelerin buhranlı vaziyeti üze-
dcrlcr. rine yeni İnşaata başlayan İngiltere şu 
TAHTELBAUİRLER gemileri tezgaha koymuş bulunuyor: 5 
1000 Hiı 1500 ton nrasında olan İngiliz tayyare gemisi, yüzlerce karakol gemisi, 

tahtelbahirlerinin yekCı.nu 56 dır.. hıı:lı veya yavaş hafif kruvazörler: 9 
Tahtelbahirlerden '.rhames sınıfı de- zırhlı: Prens Of Vales, jorj V (bu ikisi 

dikleri 1850 tonluklar su yüzünde yirmi denize indirilmiştir.) Dün Of York, 
iki fersah, su içinde 10 fersah giderler. Beatty, jellicoe, Lion, Temeraire ve ismi 

KARAKOL GEMh .. ERİ konulmamış diğer iki kruvazör. 
Muhtelif tiplerde olan bu gemiler 75 Bu kruvazörlerin be§İ 35 er bin ton-

adettir. Bunlardan mesela Black Svan luk, dördü 40 ar bin tonluktur. 35 er 
(Kara kuğu kuşu) isimlisinde 4 pusluk bin tonluklarda toplar 14 pusluk, 40 
8 top vardır. Yeni inşaatta bunların da- ar hin tonluklar da ise 16 pusluktur. 
ha süratlileri yapılmaktadır. Hülisa lngiliz donanması, dünyanın 
DİliER GEllİLf<.R en büyük ve en kuvvetli harp filosudur. 
Mayn tanyan, ınayn dôken, nehir Alman ve İtalyan donanma1annı lngi

gambotlan, tahtelbahir uğı koyan, gemi
1 

liz donanma11 ile kıyas etmeye bile im
~eken, depo ve ana gemi, hastane ge- kan yoktur. 

sene yurdun dı. ına milyonlarca liralık 
dövizin çıkmasına daha fazla mijıaade 
eylc.ınemck kararıııdadır. Bu itibarla 
çay istihsaJatı arttınlacaktır. 

Rize ,·iliiyetinde (ay yetiştirme işleri
ni tetkik etmek iizere cclbcdilen İıigiliz 
ça~· miitehao;sı ları, tetkik1erine ait ra
porlannı ziraat vekaletine vermişlerdir. 
Bu raporlarda Rizede kurulacak say 
kurutma fabrikalarımn plan ve tesisle
rine ait esaslar da bulunmaktadır .. Bu 
fabrikaların hemen kurulması mukar
rerdir .. Bu iş gecilmıiyccek ve makine
leri hemen So\·yet Rusyadan , .e Ame
rikadan getirilecektir. 

Bir Amerilıalı amiralın 
radyodalıi nutlıu 

Meşhur sinema yıldızı Sullivan beyaz perdeden çekilmiye karar verınic;tif· 
Bundan sonra bütün vaktini e\•ine hasredecektir. Sullivanın hu kararı a1019• 

sına sebep, ikinci çocuğunun dünyaya gelmek üzere bulunmasıclır. Meşhııf 
yıldızı spor kıyafetiyle görüyorsunuz 

--·--
CİMRİLİK 

ETMEDEN İNGİLİZLERE 
HER ŞEYİ VERMELİYİZ 

Ruzvelte 

Topgekün müdafaa için 
her türlü sal8hiuet 

vermeligiz 
lngilizlere gemi ve 

her şey göndermeliyiz 
Nevyork, 11 (A.A) - 1933 den 

19 3 7 ye kadnr deniz harekatı amirallı
ğını yapmış olan amiral Stanley radyo
da şu nutku söylemiştir: 

•Alman tehevvürü ile azametinin 
Amerikanın arasına giren yegane şey 
Jngiliz donanmasıdır. Amirala Ameri· 
ka donanmasında ku1lanılmıyan dest
royerlerin lngiltereye verilmesini israrla 
talep etmiştir. 

lhtiyaçlım varsa İngilizlere gemi gön
dermeliyiz. lngilizlerin daha fazla da 
yardıma ihtiyaçları olabilir. Bila tahdit 
cimrilik etmeksizin verebileceğimiz her 
şeyi kendilerine vermeliyiz.> 

Yukarıdaki çehrelere dikkat ediniz. Bakışlarında en ufak bir tercddi.ıt \~ 
mdişe bulutu bile göremezsiniz. Amerikan mantalitE:sine pek lJygun olan ~ıl 
resim Kaliforniyanın gök rengi denizinde çekilmiştir. Harpten uzak olan 
mesut ülkt:'nin insanları şimdi yeni filimler hazırlamakla meşguldürler. 

Amiral Birleşik Amerikanın bütün 
kuvvetlerini birleştirerek hakikaten mil· 
li bir kütle teşkil edip insaniyeti kölelik 
haline sokmak istiyenlere karşı 45 mil
yon Amerikan tarafından meydan okun
masını talep etmiştir. Amiral sözierine 
şöyle devam etmiştir: 

«Madnmki hnrp halindeyiz. Harp 
tehlikesinden bahsetmekten artık vaz· 
geçelim. B. Ruzvelte topyekun müdafaa \ 
için icap eden salahiyetlerin verilmesini 
talep ederim.> 

l Iatip şu sözleri ilüve etmiştir: 
cMüşterek düşmana karşı miicadcleyc ~ 

devamdan dostlarımıza yeni ümitler 
vermek içlerini çeker Allahın İnayetiyle 
boşuna beklemiyeceklcri kurtuluşa inti
zar eden eski dostlarımıza ış•k kapısı 
açmak gayesiyle insan kisvesindeki şey
tanları tereddüde düşürmek ne mükem
mel bir hareket olur.> --·--
Eğer Rumenler 

- BASTARAl<'I 1 inci SAHİFEDE -
metin bütün Transilvanyanın Almanlar 
tarafından işgalini ve karpatlann ~arkı 
cenubundaki Romanya arazisinden da
ha büyük bir kısmının Sovyetler tara
fından işgnHni int.aç edeceğini kendisi
ne bilvasıta söylenmiştir. 

Böyle bir tehdit karşısında her türlü 
Macar metalibatına karşı fili bir muka
vemet fikri yıkılmıştır. Almanyadan al
dığı talimat mucibince hareket eden Ru
men hükümcti 'Dobrica meselesinin hal
linden sonra Macaristan ile de müzake
rE.'ye girişC'cektir. 

ZannE"dildiğine nazaran Romanya 
Macar hududu iizcrinde büyük bir ara
zi mmtakasının 1erkini tasavvur etmek
tedir. Terki tasavvur edilen vilayetlerin 
Satumnra, Biho, Salaş ve Aratın bir kıs
mı ile Oluş olduğu öğrenilmiştir. Da
ha harisane olan Mncar taleplerinin ce-
nubu şarkide nazi sulh menfaatlerine Virjınya Grcyin adı size yabancı gel-
uymak için daha mutedil olması ihtimal 
dahilindedir. Tadilcilerin hal suretleri miyeccktir. Uzun seneler Hollivutta ra
tekfunül edinceye kadar Gigorto bükü- kipsiz bir kraliçe hayatı yaşıyan bu dul 
metinin iktidar mevkiinde kalması bek- bayan iki ay evvel bir re~ amla evlen
lenilmektedir. Bu arada İngiliz protes- mi~ti. Fakat talii bu sefer de yaver git
tosunu müteakip İngiliz - Rumen ihti- miyen Virjinya Grey kocasından talak 
lifllll dostane bir tarzda halletmiye te- davası açmış, evini terkederek Teksasa 
şebbüs etmesi için Londradaki Roman-J gitmiştir. 
ya sefirinin talimat aldığı zannedi1mek- Virjinya Greyi folografta plaj kıyaf e-
tedir. tiyle görüyorsunuz 

~· .duracl:'ı da iki mayo modası bulaC11.el 
sınız. Bundan sekiz, dokuz sene .e~,_ 
A vrupııda moda ohm bu biçinıdekı ıı.ıt• 
yolar şimdi Amerikada moda ulınUŞA"' 
Gelecek sene tekrar Amerikadan }'° 

rupaya geleceği şühesi7. olan bu rı111r~' 
modalarını Amerikalıhır o zamnn t 
etmiş bulunacaklardır. 

il 
Beyaz perdenin iki senelik bir ~r~ 

olan Gobina Rightofun üzerinde 1
9 pliıj elbisesi Hollivut ınorlasıdır. G 

sade ve kullanışlıdır. 


