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M O S K ô : VA D "A 
Askeri müzakereler bayram olmasına 

rağmen dün saa~ 11 de başladı 

. Anlaşmanın, . ~saslı ve ço_~ 
yakında ola.cqğl_ ~öyleniyor 

' Belediye reisim!zin An· 
karadaki temasları 

Fuarı Ticaret Ve- 1 

kili açacak 

Bdşvekilimiz man·ev· 
raf ardan sonra iz· 

mire gelec ~k 
Ankara, 12 (Hususi muhabiri

mizden) - Beledive r~isiniz Dr. f 
Behçet Uz, bu sabah 1zmirden şeh
rimize geldi. Doğruca Başvekalet/ 
giden belediye re:siniz, Başvekili-' 
miz Dr. Refik Saydam tarafından 
kabul edildi. lzmirin ihtiyaçları ve 
fuar hakkında izahat verdi. Baş\•e
kil bu izahattan memnun kaldı. M:a
uevralar müna~ebetiyle Trakyaya 
gideceğinden t~mir fuarının açıl-
1 - Devamı 4 ncü Sahifede - 1 

GöbeJs 

incir, üzüm mahsulü 
bu sene çok iyi 

iyi fiat1erle satış beklennıektedit 
Havalar da müsa:t g-itmektedir 

incir ve üzlım imalatha nelerinde itçi v~ liaCimlar 

Aydından alınan haberlere göre iyi beslemiş ve kalite balCımındau da 
bu yıl incir mahsulü çok bereketli- çok nefis hale getirmiştir. Son haf-

V enedik' te birkaç gün dir. ilkbahar yağmurları mahsuli.ı - Devamı 4 üncü eahifede -
------:=oo 

daha ka'acak .d. · kt . . 
Berchtesgnden, 12 (A.A.) - Hamı ıye me ep . gemısı 

Venediğe kadar Dr. Göbelse refakat .. 
etmiş olan Propaganda müsteşarı 
Otyto Dictrich bu_!?Ün Almanyaya 
a•ıdet etmis ve doğruca Bercht~sga· 
elene gelerek Hitlerc mülaki olmuş-
tur. 

['.\ r,ffl~ı .. il~iıc,,.. .... ı..;. ,...._ ~1~...,...,....,."',..,~ ......... 
:laha kalacaktır. 

o 

Papa 
Berfin mümes5ilile bir 

saat konu t-ttı 

~-

j_ -
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ınektep cemim=z . 
lan şeııliklerdc iskenderun li'mnnın
dn bu lunmuş, sonra Akdeniz iskele
lerine uğrayarak izmire gelmiştir. 

- Devamı 6 ncı Sahifede -



(SAHİFE 2) 
(ANADOLU) l:s Agustos 1939 PAZAR 

Sın~i müe.s_se·S~le,Tde-açi~j-· ~5elhüır DalhıôOö htaberOeıri j1 Uoktorumuzun 1 
lacak meslekı kurslar • T 1 

Köşesi 1 
akas ı·ş1erı· 1·ç1•0 Adliye Vekaleti~ DAHiLi HAS-TA!.IKLAR MUTE. 

t T k l k ~ ı HASSISJ DOKTOR M. ŞEVKi UGUR 
ve a et, anun ve nizamnamelerin ı • nin bir tebliği oıYoR Kt: . 

_bir izahnamesi'ni gönderdi 1
1 

emır geldi K I Kemik hastalığı 
Sınm mOesse·elerde ve maden o- mulü dahiline giren her müe sesede öy erdeki küçük Bu mühim ve hayatla sıkı bağlılığı 

caklarmda mesleki kur 1 ı k k k lf Jl.{ı olan hastalık en ziyade "Ocuklnrda 
~ar açı ması anca çıra ' a a, usta kursları açı- u 1 - { eskı·s,· gı·dı·r. Alıcı ,·ıe ı·htı·ıaAflar :. nukkındn :çıkıtn kanana ~öre, büro- Jacak \c müesse enin yalnız e s "' • .e ... e görülmektedir. Çocuk bakımının ,·a-

larmda Pahşan mem ı ı · l d l pılan hatalar yüzünden memleke.tı' _ 
:l' Ur ar ıarıç 0 • lnCVZUUJl a ça IŞaJ1 bu \'RSlf}arı haiz t serbesttıAr ~Öy kanununun 49, 50 Ve Ol ine! 

mnk üzere bir senede kullandığı iş- J~çileri kurslara devam edeceklerdir. sa lCl maddeleıinin şekli hakkında Adlive mizde oldul<ça fazla münteşirdir. Bu 
c·: ve müstahdemi · .. d l'k G ı S ı k • hastalığın zuhurunda velaAdı kabı·1 1·_ • erm gun e ı vasa- ene ayn. madde hükilmlerine göre ayJ ı ararn, me ilet şekkiil eden aUru·i piyasaya müdahale suretiyle Vekaletinden şehrimizdeki alakadar-
ti i yüzden fazla olan müesseseler. cırak, kcılfa ve usta kurslarının her takas limited §irk etinin i e ba lamı lan~imden ibarettir. Binaenaleyh lara aşağıdaki tamim gelrnişt:r: .re4 i ticladının, ~ocuğun bOnye inin 
bn hu usta ı..i tasavuu o l b' · · b ı ı ı · z:ıtcn anormal olma mm dehlı" ı·n _ ~ • r ve pr grama- ırmın nyn ııyn olarak tc i i mutlak u unması c o nyısıyle piyasada ha- takas muamelelerinin alıcı ile satıcı 442 sayılı köy kanuniule köt.• ihti-
rını azami 15 v st k d h"k~ tt ı· ı t k l~ ·~ J J kar ediJmezse de rocug~u be leme • agu o a a ar u u- sure e mecburi d~ğildir. Mües e~e- aıe o an ev a adelik münasebetiyle. araşında sabıkı veçhile cereyanına yar meclislerine rüiyet seiahiyeti ta- ,.. 
~et.e ve~mekl~ mükellef~irler. Şeh- nin nevine ve mahiyetine göre bu cıda salonunda ihracat ve ithalRtçı - hiç bir mani yoktur. nınan davalarm mahkemelerce bu meselesinde •yapılan Yanlışlıkların 
ı. "l'lız.d~kı teşvık ve anayı kanunun- kursların birleştirilmeleri de müm- ı~rın işt"rnkıyle yapılan toplantıda 2 - Takas muamelelerinin tescili kanunda tayin edilen tahdidler na- ve hataların pek mühim rolleri var
"1nn ıst.fade eden bir kısım m.üe e- kündilr. tespit olunan dilekler ticaret odası e:skiden olduğu gibi işin icabına gö- zara alınmıyarak rüiyet edilmekte dır. Çocuklarda görülen bu ha talık 
se!.er, p.r~~ramların.ı mın:aka ıktısat 4 - Kurs saatleri haftada en çok tarafından ticaret vekaletine biJdi- ro Takas tetkik heyetleri veya mer-ı olduğu muhabere ve milracaatlardan dördüncü ayla ikinci yaşına kadar 
mu~Orlügune. ~·crmışlcrdı~. İstnnbul- nltı saattir. Ancak milesscserun ne- rilmi~ti.. kez bankasınca ifa edilir. Tescil ile anlaşılmaktadır. daha çoktur. Bahusus sun'i beslenen 
d~kı b37ı müe. ~e e~er, nıza~na~e- vine ve mahiyetine göre saat mikta- . ~ün tıcaret vekili tarafından şeI:ı- takas limited şirketinin bir aliikası l Köylülere taalluk eden 50 liraya ka- ~ocuklar bu hastalığa pek ziyade uğ-
n.ın tatbık kabılıyetı 01.madıgını ıle- l'ının tenzili mümkündür. rımız mıntaka ticaret müdürlüğüne yoktur. Takas heyetleri ile merkez dar ihtiJaflı işlerin alikahlarmı bey- rarlar. Bahusus ağır şekilleri bun· 
ı sil k A k b h t · ı· larda rnaşahede edebilmektedir. ·ı ~ere · n araya _ ır eye gon- 5 - Türkçe, kurs müfredat prog- Ye .. ıcnret odası umumi katipliğine bankasının her tescil muamelesinden hu de masraflardan vikaye ve işi t~s-
dermış ve bazı teşebbuslerde bulun- rnmlarının esas derslerindendir. Çı- a~agıdaki talimat gelmiştir. takas limited şirketini haberdar et- hi1 bakımından sulhen halledilme~.i Kemik hastalığına mUptelil ço
muşlardı. lktıs~d vekaleti, bu müra- rak ve kalfaların ek eriyet itibarly- Bu suretle takas işlerinde düşünü- ~esi takas limited'in piyasa vaziye- ve bir karara bağlanması maksadına çocuklar çok terlerle bilhassa baş 
cııatı nazarı dıkkate alarak kanun le okuma ve yazma bilmedikleri na- len zorlukların hepsi halledilmfş bu- tinin umumi seyrine vukuf peyda et- istinad ederek köy ihtiyar meclis- terleri fazladır, başın arkası, yastığı 
•·e nı·:zamn e i t f · · d il kil ı k ı su içinde bırakacak deı·ecede sırsık-• am n n e sırın e m ş - zan itibare alınarak bunlar için kurs unma tadır. mesi içindir. Takas tetkik heyeti ve erine o suretle selahiyet tanıyan köy -
Jlita utratan bazı maddeleri için bir lar müfredat programlarında bu der- 1 - Takas primleı·i piyasa icap merkez bankası ile şirket arasında kanununun 49, 50 ve 61 inci madde- lam ıslatırlar bunlar da başın arka 
ızahname hazırlamış ve alakadarlara se bu"'-•ük ehemmiyet vermek ıazım- \'e ihtiyaçlarına göre eskiden olduğu cereyan eden ve tamamen idari olan leri.nde yazılı usuli Ve istisnai hüküm kemikleri pek ziyade yumuşak olur . 
..-;:ndermı'ştir Ehemmı'yet' b' .J ·ı.· 1 h Çocuğun rok defa kafası büyüktilı·. 
e" • ıne ıanen dır gıuı serbestçe takarrur eder. Takas bir formaliteden ibarettir. Alıcı ve enn alen meri olması ve 50, 51 inci y 

bu izahnameyi yazıyoruz: · l\mitedin rolü takarrür eden bu fi- satıcılarla bir alakası '-·oktur. maddelerindeki ~arahate tevfikan Göi"Usü normal şekli kaybeder. Bi· 
l K bi i · · 6 - ,.ı'zamnamenin 11 inci mad- " rfmsiz bir hal alır Ba k t k - anunun r ncı ve nızamna- «««***»> taraflar arasında 10 liradan vukan "' · zı erre avu 

menin ikinci madde ile tayin edilen desine göre, kurs programlannın 50 liraya kadar ödünç para ·ile on göğsü gibi dışarıya doğru tebarüz e· 

mesafe dahilinde bulunan her biri t.mziminde, esas olarak alakadar ıskançlık ve kızgınlık- liradan yukarı alım, satım, icar, ile- der. Bazı defa da içeriye doğru in-
ayrı ayrı yilzer işçi çalıştırmıyan müesse enin ~alışma sahası olan sa- _ ret vesair alacaklardan dQlayı tahad- hifaz ederek küçük bir şekil nhr, 
müesseselerde bu müesseseler ayni ııat şubesi nazarı itibare almacak- dü'3 eden ihtilaf ve davalarda evvela kemik hastalığ~na uğrayan çacuk-
s:mayi şubesine mensup otdukları ve tıt. Yardımcı sanatlar için ayn ayrı tan gele o•• ıu•• m ihtiyar meclfsine müracaat mecburi- tara dikkatle bakılacak olursa koJ 
!!nhipleri ayni şahıs bulunduğu tak- knrslar açılmıyacak, müfredat prog- Yetinde bulunduğu ve müracaat üze. ve bacak kemikleri eğridir, çarpık;. 
c'iirde kurs açılmaS1 mecburidir. Bu 1·amlanna bu nevi sanatlar için, esas rine ihtiyar meclisinin iki tarafı uz- tır. 
kurslar, müşterek de olabilir. sanat ile olan alilkalan nisbetinde laştırarak keyfiyetin bir kağıt ilzer!- Bilekleri şiştir. D:kkat nuarı cel• 
2- K:munun birinci ve nizamna- ve lüzumu miktarında der& saatleri Kocasını kıskanan zavallı kadın, ne tevsik ve temhir~decekleri Yeva- beden bir halde bu gibi çocukların 

menin ikinci madde.siyle tayin edilen konacaktır. MeseHi, bir men ·ucat hut taraflar uzlaşmamakla beraber clışleri pek geç çıknr, oturma}arı ge-
ınesafe dahilinde kurulu ve sahiple- fnbrikasında açılacak kurslar, müf- bir kapı dibine düs, Üp kaldı iht\yar meclisinin hakemliğini kabul çi~ir ayakta durmaları v~ yürümele-
ri ayrı ayrı şahıslar bulunan ayni ı·edat pro;;ramlarının egasını men~u- . eyledikleri, meclisin sebkeden ihtlaf ri dahi teehhGrc uğrar. Bunlar ı>ek 
sanayi müesseselerinde müşterek cat mevzuu teşkil edecek ve alaka. w Ikiçeşmelik!e Bayburdlu soka- sırada üzerine taş atılmağa ba~Janın- hakkında karar verdiği takdirde ge- geç konuşurlnr ve güç söz söylerleı·, 
.kurs açılması ihtiyaridir. dar diğer sanatla yardımcı sanat o- gında kıskançlık ve tehevvür sebe- ca kendisini kurtarmak için (Hoca re:K gulh üzerine ve gerek hOkilm 81 _ belkemikleri eğridir Ye çarpık bir 

3 - Sınai müesseselerde veya ma- Iıırak ~Iakki edilecektir. biyle bir ölüm vak'ası olmuştur. hanım) adiyle anılan bir tanıdığının fatiyle ittihaz olunan bu knrann i•·- Ş4:kil aldığı için oturdukları zaman 
den ocağında çalışan bütan işçiler, Kurs müfredat programlarını zn- Etem karısı 50 yaşında Nazire evine iltica etmiş, Nazire de yetişe- tinaf ve temy:zi mOmkün olmadığı udeta kanburJaşırlar, kaburga ke -
kurslara devam etmeğe mecbur de- manında veremiyen müesseseler hak Devrilmez, aypi sokakta Behlül kızı rek kapıyı tekmelemiş, fakat kapıyı cihetle kat'i bulunduğu malftmdut-. miklerinin kıkırdakları tesbih dane
ğildirter. Nizamnamenin 8 inci mad- kında vek~letçe kanuni takibat ya- 40 yaşında dul Lütfiyeyi kocasından açamamış, müdhiş tehevvür içinde Bununla beraber bö.rle bir uzlaş- !eri gibi şişerler, uzun kemiklerin 
desi hükilmlerlne tıöre kanunun şfi- pılacaktır. kıskanmakta imiş. Evvelki akşam, üzerine ba;ygmJık gelmiş ve yere maı elde edilmemesi halinde, yahut nihayetleri de şişli}{ gösterirler, çı-

i~i kadın arasında kavga çıkmış, Na- düşmüştür. iJıtlyar :nec!isinin hakemi ği kabul k d' 1 • -**.wı::i zıre: • • }.r d . k d _ _I _ L_ ed medJğ"t a}ı'Yalde de mezkfır m-et'- ·ap ış er çok 'kerre girintili ve çı-
r• acıJma dlm ırsız, em e.. - Kocam örsi.İh ai•~e sokagva 1 L' n !1 h rnva kadar 'ttihnz edeceği . ~ K k l Hı h 1ı d , ğ nı. e vcrcmıyccc crecıcac Qfl)' li 10 11 • kıntıJ,J, re9kl~ ve çürüklüdür., dışler 

M f, ~ ;! gın naıae U UTI8D 3aJn1 S ı ım kararların kitt'j ofcfuğUildan QOJayı. in İ7.'llm!lız'dır li°of.llK ('ı\1" ~.,}..,ı+-.,.,..,."h,.. 
' Ö çıkıyorsun 1 d d t b']' J M ı k t h t h ne,.~esizdir, karnı ı:ıiştir, kansızdır, Kemalpaşa kazasının ren köyün- Bayındır kazasında Yu uflu köyün . _ v .. •• a 0 on,10 ı Ye em e e as a a- iyle on liradan yukarı mebaliğ hak- ~ 

Dıye bagırarak agır sozler soy le- . L ld l d d ··1 .. ık . . sarı ve .soluk bir rengi vardır. Bunla-de bir kız kaçırma vakası olmuştur. de bir vaka olmu tur. Ahmed oğlu . k d "d k d nesıne ... a ırı mışsa a ora a o muş- ında ıttıhaz olunan karara kanaa!. 
Hasan Ali kızı 19 ya~ında Halime l 8 yaşında İbrahim Kervan, bostan- mı! veKa ın çarfıyalgı 

1
er e__n e: . tür. 

1 
etmi.rerek tarafın sulh mahkemele- nn dalakları ve hatta karaciğerleri 

A i kö d S b h ddi ,.,.1 d b k 'l'k d k b t 1 ~ - ocama neva e a maga mı gı- . .. t h kk d k#. b 1 cie büyüktür. Vücudilnü kemiren büy car, ayn y en a a a n oti u n e çı ı e er en o an ça maga d' Muayenesinde vücudünde bil' rıne muracaa a ı er öl' u un- 1 h 1 ıyorsun? e ra atsız ığa uğrayan çocuklar rek-Osman Babanoğlu tarafından zorln gelen Arap Mehmed oğlu ıs yaşında · ... d b . b 1 d ~ 1 1 nuğundan köylül~re aid davalarda ~ . o· k b w t guna ar eserı u unma ıgı an aşı tikleri ıstırap ve teessürün derecesi-
kaçırılmıştır. Bu vak'ada kızın kaçı- Emın Hoşann hırsızlık yapma ınn ıyere agırmış, man osunu sır ... . . .. . köy kanununda tay'n edilmiş olan 
rılmasına yardım eden Yusuf oğlu mani olmuş, Emin Hoşar bıçakla, tına geçirdiği gibi kadını takibe ha~- mı tı~ .. Hadıs" tahkıkatına Muddem. bu hm:ıucıi hükiimler·n göz önünde ni tayin etmek imkanı yoktur. 
İbrahim Bozyörük, Halil Karakulc, İbrahim Kervanı göğ ünden ağır su- lamJş, l,.ütfiycnin arkasından taş at- mumılıkç.e el konmuş ve cesede otop bu1undurulması hucucıunun bilOmunı Bu acınacak hal yetişm:yormuş gi-
Ömer otlu Emin, Ahmed küçük v~ rette yaralamı§tır. Suçlu tutulmuş- mııtır. Lütfiye, yoluna devam ettiği si yapılması kararlaştırılmıştır. mahkemelere tebliği icap eder. bi nefes yolları hastalıkları da ihtilat 
kardııi Halil tutlmuşlardır. Suçlu- t uc:***»> 00 c,J.rak zavallı yavruya musallat o -
lar, adliye ıevkolunmuştur. ur. ucoon• B lur. Bundan başka hazımsızlık, is-

--*-- .. lşık ar kövü cina· Hava seferleri ektaşi ayini haller gibi hazım cihaıı hastalıkları 
t · - - Olüme sebebiyet aa eksik olmaz. çocuğun sinirleri 
. Dr. B, Recep Güvenkan Tire kazasının Kireli köyünde yeti tahkikatı Ank ıra-lzmir doğru mes'elesi bozulur. Asabi hastalıklara duçar 0-

Gümrük ve inhiııarlar vekaleti nıh- Mustafa oğlu 9 yaşında Ali Çoban, postası kalktı h.r. Çocuğun hayatına kıyan bu has-
fett'fleriuden B. Fethi Keskin İzmir bnhçed nğabeyisine ait tabancayı Antika tabanca nere· 00*0

0--- talığın zamanındn önünü almağa 
teftiş heyetine tayin edilmiştir. kurcala~ken ate aldırmış, çıkan mer d b l d ? 1 Ankara - lzmir arasında doğru Stıçlular arasında gayret etmek ve yavruları hayntlnrı 

B. Fethi Ayvalık Edremid ve Ak- mi, hemşirezadesi Süleyman Baskın f? U Un U • hava seferleri kaldırılmıstır. Ankara müddetince efil ve perişan, aliJ ol -
ç.ay gümrüklerinin m.ua.me!atını tef- oğlu 5 yaşında Alinin başına isabet Bornova nahiyesinin Işıklar kö- ve A~ana yolcu.lan İstanbul üzerin- bir genç kız da var maktan kurtarmak btiyiik; bir borç-
tış ederek şehre gelm ~tır. ederek ölümüne sebebiyet vermiştir. yü civarında Ali adında birini takib den gıdeceklerdır. tur. Yoksa çocuk sakat kı\hr. V~ hat-

B. Fethi Ayvahk Edremit ve Ak- Hfıdisc tahkikatına müddeiumumi_ ederken Nureddinin attığı tabanca- fzmirden her sabah saat 7, 16 da Bayraklıda Menemen caddesinde ta bir havale gel:r ve bu havale ç<r 
çay gümrüklerinin muamelatını tef- likçe başlanmıştır. dan çıkan kurşunla boğazından yora- lstanbula tayyare hareket edecek, seyyar satıcı Vehbi Heptemizin evin c•1ğu öldüı·ür. Buna kaı·şı yapılacak 
tiş ederek şehrimize i'Clmiştir. ** lanarak ölen Mustafanın ölümü hak- orada yirmi dakika kaldıktan sonra de bekta§i ayini yaparken yak b- ..,rı i} i bir'tedbir ''ar~a çocuk bakınıı-

8 g b [ d · e reisi kındaki tahkikat Adliyece devam hareketle saat J J de Ankaraya vara- nan bektaşi şeyhler'nden Akif Coş- na ve bahu:sus.sıdasına iyi bir .düze~ 
Bekçiyi tahkir er ama e e ıy ı b 1 edilmektedir. Hadisede kullanılan caktır. kun baba ile yedisi kadın, üçü erkek verm~kle kabıl ~lur. 'J'agaddıd: u 

Kemalpaşa kasabasında gece bek· Haber aldığımıza göre stan u - tabanca, ltıklar köyünde Nureddinin H .. A k d d 1 A M dd fak bır hata çocugu çıkamnyacagı a-
da tedavide bulunan Bergama bele· dayısı Yahudı' Alinin evinde bulun- er gun n ara an a saat 1.1 .auçl~n.un Ü eiumumiliğe ve- c1klı derin uçurumlara <.lüsürUr ve 

~isi B. Osman Erteni tahkir eden Nu- d h k t d k la 16 ild kl t k S l 1 diye reisi Bay Hasan Çelebi og-Ju, muştur. Alı' ko··yde bulunmadıg-ı trin e are e e ece 0 n tayyare r 1 erınJ yazmışı · uç u ar, meş- ömrünün sonuna kadar orada jnl~I' 
ri Gömeç zabıtaca tutulmuştur. -. d l b la 1 h d .. ·· 1 k ·· A l' 

sıhhi vaziyeti dolayısiyle istifa etmiş- Nureddinin, vak'adan sonra taban- a stan u varacak ve 16,20 de s- u curum er ~nunu~a g.or~ . :i ıye ve kalır. Bu hususta ilftçlarla uğ ş-
------ *------ tir. cayı bizzatsaklaqığıanlaşılmıştır. Bu tanbuldan hareket ederek 18,10 da ce~ ~ahk~mesıne vcrılrtıış,_ı~t~cvae mağa değmez vazi;·etinde yavruı un 

B. F eth~ Keskin *** fzmire gelecektir. ed .. ılmıılerdır. Suç~ulardan bırısı, he- gıdasını temiz vermektir. 
· k tabanca 146 senelik bir antikadır. 17 d b k d M Şehrimiz memle et hastahane i ZABITADA . H f 1 . v nuz yaşın a ır ız ır. aznun- Çocuk kemik hastahğm. uğra ın· 

operatörü Dr. Recep Gavenknn bir Üzerinde (Urla. Süleyman bin Meh- ~.va se er erme ragbet artmış- lar, bektaşi ayini yapmadıklarını id- ca sıhhi tedbirleri derhal tatbik etme 
hafta izinle yarın tstıınbula hareket med Ali) yazısı vardır. tı.r. ~un ge~~ İstanbul postasında dia etmiş, dinlenen şahidler, ilahi lidir Hava milsaid olduğu zaman -
edecektir. Bıçak taıımak ::.::tt_ hıç oş yer a mamıştır. sesleri duy~u~l~rını, e~~ ~irinc.e lard~ çocuk bütün gün açık bavad~ -=•=- Kemerde Ali oğlu Fazılda, Adli- Muamele vergisi aaa ~az?.unlar~ ıçkı. ıçe~k~n gordulderı- lmlmalı ve gündüz uykularını ııçıkt·· 

Valinin tef.tis/erİ ye binuında fırıncı Ahmed~~ birer Tehdit nı so~leı~uşle~dır. _Ayın yapma.dık- uyumalıdır. Uyku zamanlanndıı ç. 
V r B Eth K ilk 1 bıçak bulunmuş, zabıtaca muaadere Limanlarımızın birinden diğeri- Bayındırda Kara Ali kızı Emine, larını ıddıa ettıklermden suç yerınde cuk rüzgardan rna}ıfuz bir yeı de u-

a 1 
• ' em Aykut, Uç f . :n- edilmi§tir. ne aktarma suretiyle sevkedilen eşya bir meseleden dolayı malmüdürü B. ehlivuku! ~~rifetiyle t~dkikat yap;l- yumalıdır. Cildine ve etlerine ço1' 

rlres mmtakası kazalarını te tış en ıçın aktarmanın yapıldığı limanda Fahri Tuncayı tahkir ve elindeki masına, ayının ne şekilde yapıldıgı- dikkat etmelidir. 
Şehrimize dönmüetür. Sarhoıluk vukubulan masraflar mevrid güm- taşla tehdid ettiiinden zabıtaca tu- nın t.esbitine karar verilmiş, suçlula~ Vücudün bütün cildine kuru veyn-

00000 K~çeciler caddesinde Çeşmeli rüğünde muamele vergisi matrahına tulmuştur. gayrı m:~~uf olar~ m~hak~me edı hud limon çiçeği kolonyasiyle ıs.ıııtıl,~ 
Torb{{lı be/Re/İyesi Suphı aarhoı olarak gürültü yaptı- ilavesiz temin maksadiyle takip pus. -+==- leceklen ıçın salıverılmıılerdır. mış yumuşak bezlerle hafif hııf1f O\ 

Torbalı belediyesi, Torbalıda bir ğından tutulmuıtur. 11a.I1arında gö8terilmedkte ise de bu 11us Bir tavin Z cc«ı*ı *>» malıdır. Sonra evveli ılık sn ve Pd:;: 
belediye mıntaka binası inşa ettire- a arın hazan mevri gümrüğüne ir- J' ava ı genç ~onra serin sulariyle ma aj yıı . . 
cektir. Sopa ile vurmut sali mümkün olması yüzünden bu 30 lira maaşlı lzmir birinci mın- Jıdır. Bununla beraber be inle:ı~ı; 

Alsancakta Voroşilof bulvarında kabil masrafların muamele vergisi taka tapu sicil muhafız muavinliğine Kızılçullu ve Gaziemir istasyon- ue düzenli ve Iazımgelecek şckıl , 
• Ali Şeker, jş meselesinden Halil oğ· matrahına iltıve edilmemek gibi bir grup tapu sicil müdürlüğü katiplerin- ları arasında feci bir tren kazası vu- ,·ermek ile çocuğun kurtarılmaıun 

Regaİh gecesı lu Mehmedi, sopa ile yüzünden ya- vaziyet husulü muhtemel görülmüş den 8. Selahiddin Yüce tayin edil- ku bulduğunu yazmııtık. çalışmalıdır. 
Mübarek Regayip gece.sinin önü- ralamıı, tutulmuştur. tür. Gümrük ve inhisarlar Vekale- miştir. Ehlivukuf, kazanın Ödemiı tre- oo=- -

tinden şehrimizdeki alakadarlara ge- - ni tarafından yapıldığını tesbit et- B N ' 'ta [an müzdeki perşembe gilnO akşamı ya-

n: cuma gecesine rastlıyacağını sa
yın ulusa b'ildiririm. 

İzmir milftilsU 
R. Çelebioilu 

Kama ile yaralamak len bir tamimde vergi zayiatına ma- matrahına ilavesi iktiza eden bir mas miştir. Hadise yerinde lokomotiften • 8ii et ...,. 'Y . te 1e-
Cazi bulvarında Mehmed oğlu hal kalmamak üzere aktarma sureti- rafa tesadüf edildiği takdirde buna kopmuş, yere düşmüş bir demir par- Aylık mezuniyetini ödem.~Ş il mu· 

ÖmerÖmer, eski bir kavga yüzün- le sevkedilen eşyanın takip puslaln- isabet eden verginin mıulü dairesin- çası bulunmuştur. Cesedin Hacıhü- ı;:iren şehrimiz kültür dire~to.r e gel 
den Mustafa oğlu Hasanı kama ile rtnın vurudunda beyannamelerle de tahsil edilmek suretiyle muamele seyinler köyünden asker İsmaile ait ı avini B. Neşet Şaylan şehr.nıız 
kolundan yaralamııtır. karşılaştırılarak muamele veraiı; yapılmaıı bildirilmiştir. olduğu tesbit edilmiıtir. miş, vazifesine başlamıştır. 
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Çelik itti( akın 
cat lak noktası 

p 
SON HABERLER 

- Battarafı 1 inci sahifede -

dikleri sibi idare etmekte -.ı.e.t c •' · J l · ' ı •b h kk :!::::m:.:.= .:= ıano, .ıta yanıtı '. meta. . ı atı . a ın-
•bnekten ilaaretti. Bu nokta lıaı,.aam 

1 JJiifiindiJlıleriir, J 
lnşaallah, fakat 

harp var gö
züküyor 

ORHAN RAHMi GÖKÇI ' =:. e:~-=: da Hitlere uzun . bir liste götü'rd~ 
ihdaa edi,.or ve B. Muaaoliaiye •de· . · · · · · · Doatlq, müneYVerler, ID~ 
ee mihverin diler ucuna müzaheret Al 'I. / k .kl · l · . · aöyliyor ve "TUıyorlar: -
etmek vazifeai kah,.onlu. Bu halin manya ve ıla ya, ta ip ettı eri geni,. eme Bl )lasetine Macaristani ·-Harla 7okb 
hir müddet daha devamı • bilhaaııa 
ttemokr••İl•r faaliyetle hazırlanma- da sürüklemeğe çalışıyorlar .. Salz_.bura "1ülakatı 9 saa.t sürdü ~i:!'::u:v·b veriyor: 
ia haıladaktan aonra • ltaı,.,.. hiç te . . .. . . e . ınenfa t• 

1 
dıtı hald ırf Al • Parıs, 12 (A.A.) - jour Echo de ruz etmekten ıse evvela daha az mu- lın~e büyük k~~umıyet . muhafaza e- tir. Bu fikirde hulananlaruı bir takim 

la • 1 ~ ma .. 
1 

•• ~ • L· hm~~- Paris gazetesinin hususi muhabiri kavim bir noktada muvaffakıyet el- <tHmektedir. . . Kont Cıaıio Bavyeraya dağlarında mucip •behlere iatinad ettikler~ m• 
nn mavı soz erı ıçm uır aruc . _ _ d' . h-LL-ı ..... __ 

at 1 k 
~-d L k b"l"nl" Berlınden yazıyor : de etmege ugraşacaktır. Şim ıkı hal B. Bitlerin Budapeşteyi ziyaret e- bir gezinti yapmak üzere bu sab:Aı ~ •• bunlara hllrmetiaia 

ı ma zarure..... e 11ıra a ı ı ı. · . · · · d 
Bun 

• • .. Al •
1 

Nazi matbuatının bazı tefsirlerin- de ise daha az mukavım olan nokta deceği de kat'i-surette yalanlanmak- otomoöille Salzburgtan · hareket et- var ar. Fakat buna ratmen, VNİJ'•t• 
un ıçın ,.esane çare maa,.a ., e · 11· · 

ittifak etmek ve bu auretle B. Hitleri den anlaşıldığına göre Salzburgda Macaristandır. tadır. miştir. İtalya hariciye nazın Berhhts- ten ızim sibi bedhin olanlarm mil• 
harici aiya•tt• herhansi bir hareket· bütün sulh muahedelerin~n tadili Berlin, 12 (:A.A.) - Havas muha- . Faltat· Angriffin

1 

bu mülahazaları gaden de öile yemeiini Hitlerle be- l&hazalan da maaleaef bir türlii cle-
te bulunmadan evvel ltalyanm m•· derpiş ~dilmektedir. Bu itibarla Ma- biri bildiriyor: mih~er memleketlerinin Balkanlar_ raber ~iyecektir. · · iitmek cJhetine aidememektecJif. 
Yafakatini iathaale mecbur etmekti. caristaua ve bu me~leketin arazi te- Angriff ırazetesi arazi vaziyeti ile da teşe}>bilslerde bulunmalarının !dünıh; 12 (Radyo) - Kont Ciano • •Harb olnuyacalcıt bilimdi kat'iai-
lıte ltal,.a Almanya ile ltilhaaaa bu· mayii ilerine kar,ı büyük bir alaka alakadar sulh muahedelerinin tadi- müstebad olmadıiını ırösterir gibi- bugHü? 1ö~leden sonra bu~~aya gelmiş nm k ~wndcla~ ••)'l'İ ihti,.ari IOI" - • 
aun • • ittifak etm" t° B el I& • • .. • .. · ve ıt erın malikinesıne giderek, ma aa~aaa e •"Toruz. 

ıçm lf ar. un anma ırösterıldliı muhakkaktır. Soylendı- li meselesini Salzburgda rorüşülen dir. Himaye altındaki Slovakya ile ttalvanın m tal b tı h kk d - Harp obm - --•- _._ ı LT 
aadı ela 1ca•mc1& müttefikini itidale • . .. . . . . . . . . e e a a ın a gon- ,. ..... - ne ~ac•a 

k k i b
. h '--b--' _.i gıne ır-ore bu temayilllerı teşvık et - noktalardan bırısı olarak göstermek- mihver devletlerinin dostu olan Ma- derdiğ· uzun bir listeyi vermf-+ir O.itten brnaja kadar deYam edea 

•v etme vee er ar arp- .. ea . . . . . • . v• • • 
lecekae ha har&ilecek• hu harbi melde ıtalya ıle Almanya takıp ettık- te ve devamlı bir sulhun ancak Tri- c.aris~a!1 arasındaki münasebetler Salzbur~a ıtalya hariciye nazın biltiin bu eilihlanmalarm bir hikmeti, 
ltalyanm ela Alman"T• kadar m~nfa· !eri &"enişleme siyasetine Macarista- anon ve Sairtgermain ~uah~d.eleri- dai~a çok. ger•in bulunmuıtur. Bu Kont Ciano ile Almanya hariciye na. hir illeti veya INr hedefi olmak il· 
ati olan hlr me1eı. için ,.apmaktır. nın da ittirakini temin etmete utraı nin tadili ile kabil olabılecetını söy- E{tçl~kler her dakika bir müdahale- zın Fon Ribentrop arasındaki müza- •1111 ~n ml? Hep bil17onaa ki, tMall 

Busün i• ortada ltal,.a heaahma maktadırlar. lemektedir. . . . Yi mu;ip olabilir. kerelerin 9 saat sürdüğü söyleniyor. terlerm ltir çok dilekleri vartbr .. 
lair harbi maimi siatencek hiçbir ae- Polonyanın azimkirane tarzı ha- Diğer taraftan Berlınde Kont. Csa- Berchteaaaden, 12 (A.A) - Fon Berchtesgaden, 12 (A.A) - Hit- bu~lann yüzde dokaanuun kat'i~ 
ltep yoktur. Halbuki Almanlar Dan• reketi Almanya Uztrinde bir tesir kynin son zamanlarda B. Fon Rıben. Ribentrop tim~i Hitlerin bulunduğu ler İtalya hariciye nazln Kont Ciano verilmeaine imkan ,.oktur • Şu hal.te, 
aic itinde hiç te ihmal eblMclikleıi bırakmııtır. Almanya Dannzii'e taar- tropa yaptıtı ziyaret bahsında Ber· Betthteaaadene öfle Uzeri aıelmiş- ıerefine bir öf le ziyafeti vermiştir. iki diktatör, milletlerine dinerek; 

::::}'~:~~..=:-:!~~ ,,.a,~~a· •e ·n,·yan. gosıı Mu· ssolı·nı· a~n· ı·ş bı·r p•o- tBLş:~;:!e~;~::; .. ıs:!; 
1aen hir harbi içtinabl imklnua ltir • ı ~ 'J J • ' ,C- ı . J e ~ .. ' muraf J'•pbk. Saaı tam hir ..... 
hale .. tirecek bir hatta hareket ta• • h · · · · · · ekonomiai içinde aefalete boidU ' 
kip etmektedirler. ıe a "'•rlı' vo· rm uş fakat bi&i affedin, lıte ltal,.a ltunun Cl(t&ne seçmek. . Elli · bin lira, 31038 numaralı . .. J. Di,.erek ... ,...aldan ind~k, ,. .. 
ilendi heaaltma hiç te ıa,....ti ohm- · kayı kurtarmak cihetine mi Pi• ' 
ran Danzls ,.1m için lrir ......._ mec- bilete düştü B ' · J · ı· · cekler? 
.... kalmamak ..... harlci7• llUll'I . u proJ· e, ngi ter~, F ~an. sa,_ Al.~~nya Hitler ldlçUcük Dançili bile al . 
aı •ird it" Salisl.urp sBnclenne- l.tanl:iul, 12 (Telefonla) - Tay- On bin lira maktan vu seçecek; a,.ı. mi? 
l• ltlza: ~m8ftlr. Kont Clanoa- yare piyangoıu' keıidesi bugün tama ı.,. Ve ltalya a.rasınd.aki .ffiÜnase· · . Buna •Eveb cleDebUecetiai Ull • 
ltomaclan lauebtiDdea en.I lqnia men eona ermiıtir. Bugünkü çekiliş.. ~5639 numaralı bilete • • . netmiyoruz. o takdirde iae, 111 cDaa-

lefiri il• ana uaa ıirtltmlt ollllUI te kazanan num~raları bildiriyorum. düşmQştilİ" betleri 1 yı leştirecekmiş! çil.• .•il• mtlk~mm.ı •ir har• waı. 
ta lna noktadan dikkate tok .. ,...... 50 bın lira · leaaclır. Halhuki ltalya, clo.t ve w.alt. 
ti Londra, 12 (A.A.) -. Flnanciala Keza Ronıanın !faha aeniı bir proje &Qf"aJd Alman milletfnha Dutill q. 
arEt•r fllWaklka mlllkatm .. beW 11038 numaralı bilete 500 lira kazananlnr Tfmet .-zeteıl, ıCia~o ·~on BJbent- taıarladıtı da iddia ediliyor. Bu pro- tll&emda kendia!ne cleatek 0 .._ .iı. 

1Ma i-. ltaJ,.a ariciye -mn Almaa dir•mQ tQr 24237 29146 284 10515 32110 rop .m«llltatıntn neticelez:ı hakkında je Fransa, inglltere, Almanya ve. ital- P ele all&hlanmacla. Arnavudl.,_ 
llaealekclqma ltWw enle.etmek için W'i ' · • 3718 25844 4980 24842 35775 ~aırlerde bulu.nmaktan ıçtlnap edi- ya münasebetlerini iyileştirmek ve itsalinde i1e, Alman,.amn ~ 
tok kuvvetli MIDhre ...uk Wun- On bef bın lıra 13550 9296 13234 38187 13898 yor. Ve diyor. kı: . sonra da daha geniş bir hedefe doi· pllnma mUzahent delil, ..,._ 
"8ktadır 36931 J b ·ı t •»anıtı mQhlm zorluklar ıöster- bir mak•cl vardır Cenk • ._ __ _ · numara 1 ı e e melde crevam ediyor Fakat a1lmrilk ru ilerlemek üzere bir konferanam ....ıu. ital • ~-· 
.. Düaya v~,..U aoe ~e mib- • - ı - . ·•-;.,;. · - . t.I ~"-...1:- ... ..., • J'Ullll ~ ltlrw fi. •er aenRlln'llhJ .... " ... ---- .....,.... ~.... __. _... ...wı.t sn .. ...,. ....._. ...... 
Jan •ir iıtikamette inkipf etmekte- On ilıibin lira . 212 13496 26213 38204 29854 •usaollnlnfn Hf\lerf alelacele bir ha- solini şahsan böyle bir projeye taraf- keain ittifaka lann el IU'IJ& 
.ur. lnsUisler biraz fedakirlık paha- r~kete re9irmekten menetmek için tardır. Ve bu yolda bir teşebbüs yap- kapah ltiraflve °:ad a " 

16928 numaralı bilete, 11020 9773 12894 24216 18070 nüfuzunu kullanacağı söyleniyor. ması imkan dahilindedir . • an atanu h ..... 
._.ela oba uzak tarkta japoaJ'a ile 1609 9084 24522 12975 7885 . · hılır. 
İhtillflarmı ltertaraf etmltl•~lr, ,... düşmüştür 1417 1677 38917 20861 **- Şu halele?.. · 
•i bir h&cllae zubunma kadar Avra- _,.""!~ ccc***>n it l . t -ı • Şu halde, barit olmaaa ih~i ,,..._ 
hdatamamiyleMrbettb•lanm• kta· L. l . ı· k a yaµ gaze E~ erı dır. Bu ... kati ltir hllldbn .. ,... 

clu-ıar. 011er taraftan Birletik Ame- ıman arımız yapı aca · · · · ·· · · ;:~:=:w"e~. M~~, ı .. 1&aıı-
t11ca hWdbDetinin japoaJ'a De mev· D • ı l • J l / ·ı Af • cihanm IPDH lttjlun -
'11cl olan ticaret muahedeaini f...... anzı• m•~ e eıınue ıta ya ı e many a ara- dutu .. tahii •yrİ ve al•ma psd· 

~ilai ilb etmeal muhtaç olduk• Hükumetimiz bu hu;usta lngilizlerle •ında ihtildf nie~utol~funu yalanlıybrlar ~ s8rilnea ...... ~ MtifduW 
-.., iptidai maddelerin çok mühim · 

1
. .

1 
· Roma, 12 (A.A.) - Oanzig milli mütalebabmn tatmini pekili lir. 

la;.. luammı ~rikadan tedarik et· an aştı. nşaat yakında b'işlıyac ık hu·~·~nd~ ik!. ~i~v~r .. ~~vleti ar~m~ Polon~~ın n_ıetrU e.kon~~~ men- ~ç cepheai t~kkW ·tmit Wr e-.-
==~te olan Japonları çc4c miitldll bit İstanbul, 12 (Telefonla) _Liman !evveli Trabzon ve Ereğli limanlarile da. tam bır ıorÜ.f bırlıgı olmad11µna faatlerıy~ ·!.elıf ~ebilecegını ve.~ heei henllz sa,.... maanen o1- IMa 

aıyete .okmuıhar. Japonya !--•- larımızın inşası için 1n&iHzlerle ta. Samsun mendireği d b 1 k daar ecnebt ne9rıyatını halyan gaze- )q.t her ~urlu muılıhane hal ıuretının hWdbn, teeuGatlnU aaclec:e ,.akan.._ 
"4padaki hası aefirlerioe yaptmhiı mamen anlaştık. İnşaata, sonbahard!l tir. · ~ en aş anaca - teleri ~nf~ ile .Jtariılamaktaöır. Polonyanan emperyalist hırsına çarp- ki mWlhatalara iathaacl ·~· 
~Yİflere ralmen buaQnlenle çe· · _ · Measagero d~yor . ki: : . tığını yazmaktadır. Dah L.--L- nhlm 1 1 ~-
oaac ittif-L- r-_1- • iate -oo Ş ka d-..ı J' k' D · Al Ma b ' P l a -.aa ve mu ... e er -• - • ..--.-t• iater mu unu y cae am ı, anzıg - t uat, o onyanın aamimi ve rdar 
içtiftap .-oıktir. D · • . ll manyaya oldui\ı ~recede İtalyayı tecrübe görmüt bir doıtluiu unuta- va • 
-~o.koca milsakenleri iae artık enı~ ~o ar· ı ?4 allkadar ecfer. Çünkü Almanya rakkaranlıkbirakibeteablmııolma- M._ll? 

lıınenin tanı manaaiyle mu.ltet •,r T · ıle l~lya arasında teaanüd tamdır. sına tC!'eHüf etmektedir . . · Evet, ..-ı&ı 
tola airmit hlunmaktadır. . D,anzig daha umumi bir me1elenin · Popolo Di Roma diyor ki: Hitler, Danais için ltir harb patla-
t... ClrWu,.... ki twazinin demokraai- • --:- ancak bir vecheıidir. Bu umumi me- . Polon~anın ~ör?üncü ?ir t~ıi· yabU.C.tiae kat'i~ ihtimal ~rai 
..... w..ı .. atar ....... , . ...... Bıletlerde azami ten:zılô:t '-·apmaA-a ıele de şud~r: . . ~~e ~hıd olmak ıstemey~. Fakat ,.or daha clolnıau, iki demokra•m. 
-..tar. T 5 . ~~~etıı~lik~ı tebıd ~n ıulh bır ıhtılif çıkaraa bunun apnu her ne Dançilcle berhanai tekiltle ı.q. ..n-
la ?ota11terler kslne kadar her*· Ve karn~ler ih das?n j karar Verdı• tnuiah~eleı:inin tad~li lü~u.· . olursa olaun Polonyanın akibeti çok Taki valmllalchıtu a1n, .. ..._. 

~teri hak" adalet mefhumana . . Diler., taraltan tuetele~ Danzıg karanlıktır. bir patutaclan aonn bunu ba.pleri-
~k ,.a1ms lm;-..t• i•tmaden lstanbul, 12 (Telefonla) -. . De- a-zami derecede ve pek yakında ola- . . . . . ** ae ea elverİfli bir hal tekliae ~la· 
.. itler ......... tar. ~ tariı- nizyollan idaresi, ~ile~le.rde teiı~i~it ı cakt~r: Söylendiiine göre, 2-3 aylak · · t el ~ · j mala çalıtac:aldan kanaatwe,llr • 
....._ 1-r., hGnnet ettikt9'? 1•slne. ka· yapmata k~rar vermıştır. Tenz.ılat, tenzılatlı karneler ihdas edecektir. ngı ı -~ apon Bu bir tehlike itantidir. Hem 41it eli 
~hetlclir. Ku.vet ıae. hasfiı? d• ** · . . .61 • çmpakla delil, eli .......... Wl ta• 
h..~~iler tarafma •~ifth-. T~: L d . . h .. . . . ' hancalı. Çünldl Lehiatan, Dqglt•ea 
~ .. n.ve• c1~c1- eok ~,,. On TQ şe Ti vuaeç....., mallvoıur. Çünldl ......... 

acalrlard11', mUaterih olabillris. . a6· lt . r • ı' . 1W ı. h l'' d .l re •e Fr••-- mutJ- L ı...h:..a--- ...... 
Hamtli NU.het ÇANÇA(l . ~~ıa· . . '"·'~~~ ~!~r, aen"/1~ Q ıe l • dun ec1.;;.;J;rc11r. ~ tak~·W,ti-

** H k d h• b• d •• · · • kt · · k kt tün ittifak ve aarantlleri •"T• tlMfer, Milli Şef a~p vu uu~ a ıç ır uşmanın . . . . .. r:~e . .~f! ço u~a ır pna~leri .mahvolur, DMIVI! .... 

, kJ ğ ·h· · · · eli londra, 12 (A.A.) - Hukiimet tedir. Mali meteleler henüz halledil- mtihım deiifildikler vuküul~. 
Florvava ttittiler y, \ .aşamıyaca 1 ır yer r makaqıJarı ~Craisieya. göİıderjlcn ta- mekten Qzakbr. Bu hl,lıuata alab- ltaı,. ... ,.apaltilirT . 

latanbul, l2 (Telefonla) _ Reiıi- Lon~; 12 (Radyo) - Hava ma-; Hava manevraları, eylul' nihayet-· limatın- J\\i.t~ıran. · Tiyeı:ı-çindeki dar hükUinetl~rle yani Paria ve Va- Evet, ltaly~m Arnavucl~! 
t1ı1aıb l · t 1 d k .. b' le · d b' k : ı · ·ı· · . . . L_. . ı· . ·L k . JDUtemadl tahtıdatuu, Akcl ...... kı )ııı urumuz smet nönU, bu sabah 11evra arın an sonra çı an ~esmı ır rm e ır erre daha ve çok şümul- ıngı ız 'lmtiyu mıntauııaın· P'l U1 şıngton ıac no taı nazar teatiıi ya- faal" •• ı...: ·. 
-._~aya S{ttiler. Milli ~ef, man""- tebliğde, ltir harp vukuunda ~ond - lü olarak teki-~rlanaçaktır. · · idar~ .itleH~e ·~~ ~lduğiınu ·~ld!~ek- pa)ma~wlır. · 0~':1Maı ;.:;il~a: ~ 
ı.~ -l'a Jffdfnceye kadar. Filoryada ka- ranın gayri kabili teshir bir Şeliir ol- _ . . . . · =**== -''- ltla•an L - ...1 • L-- · -aı ~kıa d . .. . . ,· . . . . k •- , an ne -naı -.ma ~-· 

r il'. dntu 'Ye bu tehire hiç bir düşmanın J. · :~. • . . .J H · l - rilttQil, ne ele ltir iatifare ile -.ı.un 

R 
HDH yaklaflll&fa ceaaret 'eclemiyecefi te- .3ponya · · ~ın·aya:muza ere erı İfl!rak ettiii bir ai,.aaet k•l•lflll'. 

UZVelt barüz' ettirilmiştir. fngi/iz aleyhdar/ıfını · . · · · , .. · . .. · .. : ,. · Hitl~r.}'ilril1or: o takip edi,.or. Ya-1\an ·1 • J' Resmi tebliide, havanın fevkali- · 9 'A ·" · • . . · · · , , · rın ö'biirsüa Hıtler, ıu J'anllf ~-
ada. ~hiJerınae g'~ de sisli olmasına ratmen taarruz e- clurcluruyor. . . · . · gustOS anlaşması, Var.lll tper Jyet ti~e dayan~~~ D~nçit aoktaaiadaa 

zmtiye ÇJkh den filolarla müdafaa kuvvetlerinin, Londra, 12 (Radyo) - Royter A- . . · . · ._.,.. • . k . cl~ya~a f~~·~• ve~ae,. ltal,.~· onun 
tQ ~~ork, 12 (Radyo} - Amerika irı.hramaıılık ve fedak&rhiı ayni de- jansının verdiii bir habere göre, ja- · ... meVKllOe gır ece tır pe:. ·~· =kle~ıp .•~dece~ ••• 
t.,-:urreisi Ruz.velt, bugün Ayp~k recede paylaft'lklan ve fakat; hava ponya hükftmeti, ingiliz aleyhtarh.: · Bilkieı, 12 (A,'A) ..=..... B~ ııeş- ıında Sinaiada 9 ağu

9

stosta bir anlaş- ~G:it :.. inJ.~:::.-;:m:d:.. :: 
.,_ areket etmış ve Kanada sahıl- açılır açılmaz, düıman tarafının kaç ğının durdurulması için lizım gelen- rolunan 'bir tepUide· Tisza ·üzerinde ma imzalandığı bildirilmektf"dir Bu i d "tt"f k d 6 • L-C'llde b' • . . kt "" b . . . , · ca ın a ı ı a var ır, eve.., .. a-t, 

k_ ır gezıntı yapmak üzere bır nıa an ba?a çare ulamadıiı bılhas lere emır vermı§ ve bu husus için ay- Mac.ar ffmiteriqin ~öseferi hak. anlaşma ' 14 ağustostan itibaren mu- H"tl D =~ • · h L ol i -..o1 b" . . k d-..ı·ı . . . . . . . . 1 ı er, anç.. açın ar. aq ına 
a ınmjftır. sa ay 9Ul mıştır. rıca tertıbat almıştır. kında Romanya ile Macaristan ara- vakkaten meriyete girecektir. t _ Dev~au 4 aeU Sahifede_ 
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(SAHiFE 4) (ANADOLU) --13 Ağustos In39 PAZAR 

Fuar hazırlıkları ı IC5l rE5)
0 1 1 O l 

- Baıtarafı ı inci sahifede_ 8(Q)~~©}e1 ~OY @ı~c§l .~--------
teşekküllerin p viyonları tanzim için Zahire borsası PAL>A sousASI iki gün tik program 
Çdh:. nc.ıkta<lırlar. Devletler paviron- l"'- 1"\. 
farı inşaatı bittiği için t)Ümrükteki f z~tlR A N K AR A 1639 M. 183 Koa./120 Vw 

- Mösyö Paret sizi on beş gün i- mendiJle gözlerini siliyor. <'Cnebi emteasının da gümrük mua· 137 ç. buğdn}' 4 4 125 Kw. 

Evde biri var! 
sin Mars"ly yıı göndermeğe karar Marsilyada iki gün kalıyorum. :ı.ele1 eri ikmal edilmi~ ve pavıyon1a- 142!.127 K. arpa 4 0625 Sterlin 5 93 T. A. Q. 19.74 M. 15195 Kos./20 
\'erdim. Oradaki müşterilerimizi zi- Üçüncü günü ihtiyar Bonlidottan ın tuşınan malların tanzh~ir.e baJ.an 29892 > yapak 45 59 Dolar 126 675 Kw. 
) arct edeceksiniz. Seyahat masrafı· şu telgraf ı lıyorum: r:ııştır 1500 > pamuk 50 F. Frangı 3 355 T. A. P. 31.70 M. 6465 Kos./20 
ııız mükemmel surette tediye edile- cÇabuk avdet et.. Karın evde bi- Fuarda mkılap meydanı .• a cum- 2912 > keçi ke. 54 50 Liret 6 6612 Kw. 
cektir. Delikanlı eger bana güzel bir rini saklıyor. hurrt'isimtz, Milli Şefimi.c.1smct lnu- lsviçre F. 
rekla~. y~~mağa mu~·affak olursa· . . . Bonlidob nün bü~·ül-. bi~ büstü rekzedilccektir. Düş Ün dii kler im Florin 
nız sızın ıçın orada bır şube açaca- Demek hıssım hem aldatmamış .. Heykelın kaıde i, haz.tlanmıı::tır. •. S h"f Rnyşmark 
- s· . d k .. - c·· .. d b" k 1 "kb 1· . H k 1 . . T·· k ı J -1 -Baıtarafı 3 ncu a ı ede-- n 1 gım. ır.ı oraya ıre tor yapacagım. ozum e ır şey yo . stı a ımı, .ey -e ıçın ur sanat.<<lr ~rı ça ıs- k . •. k"! D h d"" .• >e ga 
A ı ..,. o· k ·· l k · · · b" t f b k k h k d z· .. . . . d- anı degıl ı .•. a a un, Dançıg D h . n ıyor musunuz,. ıre tor o aca - ışımı ır ara a ıra ara emen tre- ma ta ır. ıraat rnuzesı ,ın ıçıne e . . • .. 1 d... .. 

1 
b" ra mı 

ti H D d. · h · · . 1 1 .. .. .. oyan rcısının aoy e ıgı aoz er, ızzat L 
sınız. ne a ıyorum. atta an met tıcaret ~um urreısımız smet .nvm..ınun at . . .. 'd ' evn 

Ş f. •. .. D d" k d" .. h . . b"' .. k"-. 1 d 11 .. . d . 1 b" k t Hıtlerm •ozlerı ır: Ç k 1 k k c ım mosyo an met en ı so:z.. anesının utun ı:ıgıt arını, mo e e uzerın e mama at ıyan ır a-ıartma •• k d Al k e os O\'a r. 
lerind ·n kendi memnun bir halde tek rini va1iz1erimle beraber otelde U."lU- konacaktır. Bu kabartma iki metre - Dançıg ya ın a manyaya a Peçetn 

1 tu T d 'd k d"' ·· ·· ··k kl"kt b.. ··k b" 1 1 · J vuıacak! '7 1 t' rar ıyor: yorum. ren e gı er en uşunu- yu .:ıe ı e, uyu ır t=>ser ,..: mı a - • • .. ,., o ı 
D. ~- ·· ] k ' · d" 8 l'd b d 1 b" ·d· t Dıyor. Demek oluyor kı, harb ala- p " - ıre.ıdor o aca smız azızım, ı- yorum. on ı ot u a anın ırı ır. :nı~ ır. d engu 

kt .. 1 S f d · k b h · l · 1 k J" ·· · d .f k"l metleri var ır ve bu alametler, zan- T re or mı ta aıma a a atsız erı ceza - n ı ap muzesm e maarı ve n e- . . • . .. .. .,ey 

28 615 
67 7425 
50 835 
21 515 

l 0825 
1 56 
4 3375 

14 ;35 
23 8425 
24 4525 
o 905 

B h 1 f. b k 1 d .. 1 l"k t" d .. d ·ı . 1 1 nedıldıgı kadar çuruk ve eaasaız de- n· n ayret e şe ıme a ıyorum. an ırır, agız açmıyan arı geveze ı .n en gon erı mış o an re.,;s~ım arı - . d" ınar 2 8925 
Od varrı ediyOT: ile itham eder, budalalara akıllı tn- mıza ait 260 yağlı boya tablo teşhir ğıl ır... , .. Yen 34 62 

1\1" ·· P i ld ) Y l b d" d F k M·· ·· D d" '") kt" 11.1 "f k l · · Uzaga gıtmege ne hacet? 1 k 30 57 - OS) o aret an aşı ı mı. a- e e ıyor u. a at osyo an me cu. e .... e ır n :la:-ı ve ·ı etının ldyın 
8

• .. h" .. .. b' sveç r. 
· · b · · · l y k . .. l . kl 1. tt'• · .. h d" . ıranın, ıç olmıyan, en kuçuk ır R bl 23 00 rın ıç n etınızı a ıyorum. arına tın soz en a ıma ge ıyor: e ıgı mu en ıs, mımar ve ress:ım· h"'d' . b .. b h 1 u e ., 
h k d k . . O 1d k' Em" l k" . . ] 1 d .. kk b' h . k l" a ıaeıı, ugun har e azır anmıt HAM 'fAHV L • şam are et e ece sınız. te e ı o- c ın o unuz ı, sızı en evve u· ar an mure ep ır eyet, ın ı ap "lk d' 

1 
• . . . h b" . ES ve l AT 

d ' d"d y "· k la E · l k ·· · · · · · · l 1 1 ve ı ıp omatık, ılk aınır ar mı anızı şım ı en tutuyorum. emegı nutaca o n rnestın o aca tır.> muzesının tanzımı ışıy e meşgu ,,,u- • 
1 

.. d" • A N K A n A 
· t Id · k · · K"' "'k f p · b h be • d ı· l y k d A ,_ d 1 vermıı o an dunyayı dolu ızım ate- •' aynı o e e yıyece sınız. uçu a- arıse aa a ın şın ege ıyorum. unuyor. a ın a nY~ra an ge e· • ku .. , . Cumhuriyet merkez bnnknsı 107 60 

TüRKIYE RADYO D1F\JZYON 
POSTALARI 

TÜRKİYE RADYOSlJ 
ANKARA RADYOSU 
Öğle neşriyatı: 

12.30 Program 
12.35 Türk muziği. 

1 - Bestcnigdr peşrevi 
2 - Suphi Ziya Saba şarkı 
semti dildare bu demler 
3 - Haşim bey b .. stenigu:
şarkı kaçma mecburundnn 
4 - Mahmud Celllleddin pa
şa firkatin sinemi dağlar. 
5 - Hafız Hüsnü bestenigar 
sarkı çok sürmedi geçti. 
6 - Aşık Mustafa Saba şar

k t ı . . b" ld" D 1· .b. b" h ld . B' b'I k k' .. d b d . tın caaına atabıhr. a p ~ ıyı ır ote ır. e ı gı ı ır a eyım. ır otomo ı e ce ıtap sergısı e ura a zıyarel- • GÖKÇE 
Ş f . · d" l k " ... z1ı I Ş f·· d ·· ı·· ·· ·ı h' d"l k · Orhan Rahmı e ımı ın er en yuregım sı - at ıyorum. o or en paranın us unu cı ere teş ır e ı ece trr. 

Şark değirmenleri 19 96 13.00 
kı bir esmere gönül verdim. 
Memleket saat ayarı, Ajans 

yor. Karımı burada yalnız bırakarak almıyor, kap1ya koşuyorum. Ka!Jıcı Ziraat müzesinde muhtelif ır.Ah- ------: 
Marsilyaya gideceğim için rnütees- beni bitmez tükenmez dakikalarla sullerimizin nümuneleri yerlerine l • •• •• h ı •• 
sirim. Dalgın bir halde bilftihtiyar mı- beklettikten sonra nihayet kapıyı açı konmaktadır. Burada 9t·ksı!ar içhıde n C f r, UZU m ffl Q SU U 
rıldanıyorum: yor. Bu defa da apartmanın anahta- akala :ve yerli pamuk fidanları, ıı:: 

- Ya Ernestin ne olacak'? nnı kaybetmiş olduğumu görüyo - ilh edilmiş zeytin fidd.r.!an, stanr.tar- b k • • 
Mösyö D<lndinet gülümsüyor: rum. On dakika bekledikten sonra dize edilmiş üzüm, indr, palamut U sene C, 0 ıyı 

- Şuna da bakın, diyor. Azizim nihayet Ernestin uykulu gözlerle ba~ vt:snire teşhir edilecektir Ziraat rru 
gittiğiniz yerde bir çok Ernestinler na kapıyı açıyor, Şaşkın ve solgun zesini ziyaret edeceklP-r. Tiirkiye-d - Baıtarafı 1 inci sahifede - min edilmektedir. Üzüm ve incir ta-
bulacaksınız. Marsilyada eğlenecek bir halde bana bakıyor: 1etişen mahsuller hakkında taır. bir ftlarda Aydın llavalisinde esen sÜ· rım satış kooperatifi, geniş mikyasta 
yerler pek ço ... tur. Burada birisini bı- - Ne oldu? Bir kaza mı oldu? !;kir edineceklerdir. Müzenin iç kıs ekli poyraz rüzgarları ve devam ihracat için hazırlanmış olmakla be-
rabrsanız, orada onunu bulursunuz. Antrede kocaman bir erkek şern- T\lındaki duvarlara far dı ve z::ırarl den sıcaklar, mahsulü hastalıklar- raber nefis bir gıda olan üzüm ve in. 
Hem size bir şey söyliyeyim mi deli- siyesi gözüme ili ince aklım büsbü- ha aratın yağlı boya reıimleri yapıl ~an koru"1uş, ballı yapmıştır. Bu yı- cirlt>riınizi memleket dahilinde de 
kanlı? Emin olunuz ki sizi en evvel tün başımdan gidiyor. Beynime kan maktadır. lın incir rekoltesinin geçen yıla na- fazla miktarda istihlak için tedbirler 
unuteccık insan Ernestin olacaktır. çıkıyor. Dünyayı kıpkızıl renkte gö- Bir tarafta arıların muhtelif ne ?aran yüzde 20 nisbetinde fazla ola- almıştır. 

- Ernes in benim karımdır. rüyorum. •ıileri görülmektedir. Fuarın 9 E'ylul ·ağı tahmin ediliyor. incir müslah· fzmirde 15 kadar üzüm ve incir 
Mö yö Dandinet elinde biraz ev- - Evimde bir yabancı var 1. kapısı, tamamlnrımı~tır. Kona,;: . ,illeri, bu bereket karşısında çok se· imalathant>si f.lazırlanmış, temizlik-

vel okuduöu bir iş 111ektubunu yırtıp Diye haykmyorum. Basmahane ,.. Al ancak o~obüsle i ıinmektedir. leri ikmal edilmiştir. 
s~pete atar~en omuzlarını silkiyor. - Sakin .~1 !. O?u korkuta~ksın yarında njtibaren 9 Ey'ul kapısırıJaı Geçen eneye kadar incir ınah- -** 
\ e sonra başını kaldırıp karşısında- Bu yaşta boyle bır heyecana ınsan ve fuar sahasından g~~erck ic-leınert ·ulünün dahilde istihlak~ d~şünül· Muhtelif konten• 
ki aynada kendisini seyre~iyor. nasıl tahammül eder. Laşlıyacaktır. • .;; ~ "llcmekte ve rekolte daıma ıhracat 

Bu ha! beni sinirlepdiriyor. Bu da Dizlerim titriyor. Yüzüm gözüm 9 E lal ka . k d k ıoktai nazarından gözönünde bu!un. 
ne demek? Adetn ürkmü§ bir halde- ter içinde kalmış .. Karım devam edi h Y I k .~ısının. ıç hısmın .. a • forulmakta idi. Bu miktarda vasati 
yim. yor: ~~ldanm .. e ed trı t.e~vı~ot.ı Bsusı ~ 1larak 30.000 ton tutarında idi. Fa~ 

Eve gidince karımı her zamanki -Yalnız sıkılıyordum diyor kel' 1 
• e tvufucu a dg~ .. tırı mht~tlır. du şc ·kı 1•rnt son yıllarda ecnebi memleketler-

·b· k' .. f'k be .. l b d' . . .. , • • Lesısa , arın ıger sa a arın a yo 1 • • l . . f l 1. k 
gı ı oa .m ve muş ı te ssum e u- ısını gormek uıtemediğini bildiğim t 11.1.. dd"d . 1 ... 1 . ıcn ıncır erımıze aza ta ıp vu ·u 
l G .. l b' k h l ur. n utea ı pro1e~tor er, ren"• l I l ki k l k uyorum. uze ır yeme azır a· irin seyahatinden istifade ile onu,... k 1.. bal . . d"l ':k umuş, köy Ü er, yeme i o ara 

k be ] b
, "' r· ıen am ar, vcnı ın .. a c ı er. ı · 

mıs, '-·eme te yaz ve tat ı ır !'la• w • " . • üplerinde e klndıkları mahsulleri "'I "d b 
- • J ::r gırmıştım. lıa\•uzd ıı f ı;km ca renklı :suliir 1 u uvarı atına ser ast döviz verilen 

rap ıçıyoruz . b l} l >ile pazaıltı ~:karıp yüJcock Jiat.'c.r ... ., .. ,Jcl..cU • J ....... :ıL .. ;y .... ._..ı:ı:,... ıı. p 

.. . . . Yatak odasına girdigwim zaman scmtın manzarasına ay·:-ı ir güzt>. i h 1 
Ca h d b h · e satmışlardır. Bu a , incir piyasa· 1n3g t "hi d ki nım ıç e u aeya atı ıstemı- bü "'k t .. • . d l , e ihtişam bahsedecekt=r msan ., arı n e gllmril ere . . yu ya agımızın ıçın e mı ı mı - · · mı yükse)tmistir. Müstahsilin cebi-

yor. Ernestıne meseleyı açıyorum. 1 k .. .. E"l I b 1 , . d b zelmiş bulunan pamuk ipliklerinin, 
şı uyuyan a nanamı goruyorum g ence pavvon armın u un,ıu ıe para girmesini temın e en u va· 

- On beş gün için Marsilyaya Ben odaya şiddetle girince uyanıyor ğu yerde geni bir de patinaj sa1~as "iyet karşısında ihraç edilen !ncir memlekete ithali Ulzımgeldiği gilm-
gitınekliğim icap ediyor, diyorum. ve b d k l l .. }""ki . vücuda getirilmiştir. Fuarın Mon re niktarı bir senede 43,000 tona "ük rilk ve inhisarlar vekAletinden şeh· . . . . , ... . urnun a a mış o an goz u erı- . . . . J 

Bu ııtıkbalım ıçın lazım. Ernestın be- . d"" lt k d'kk ti ha b k kapısı da yenıden ınşa edılmekt0dır "Jelmiştir. rimizdeki nliikadar makamlara bil-
nı uze .re ı a e na a ıyor. B" k .. · · d · b" k · 

nimle beraber gelir miıin) A bb. D k . . h ır aç gun ıçın e ınş:lat ıtece t ır Bu seneki rekoltenin 4 5 • 50 bin dirilmiştir. 

K ha h "k l d .. l k man yara ıl eme 0 ımış a .. Fuar sahasındaki paraşüt kuleıı!vlc ~onu bulacagwı tahmin edi]mektedir. 
arım na o arı u i e guze a B ·· ·· .. · y·· ·· k · .. . . . aşımı onume egıyorum. uzum ı- müze binalarının Cumhuriyet mey Alivre satışlar, bu sene lngiliz ve 

ra gozlcnyle bakıyor. Ve ıımdıye ka. ş· d" . . d b"" "'k b" d d • l k F l l Bulgariıtana kömür kontenjanı: . . .. . zarıyor.. ım ı ıçerım e uyu ır anına ogru o an manzarasını üpa ransız piyasa arına az yapılmış o· 
?. ~ lu::ndısındc tanımadıgım bır ener- nedamet duyuyorum. Küçülüyorum. maması için bu kapı, alçak, hlm' -nakla berqber bunun sebebi, ihracat Tilrkiye - Bulgaristan ticaret nn-
ıı ıle sadece: Fakat mesudum. Kaynanamın önün- çok zarif ve güzel şekilde inşa eni) rılann, geçen seneki vAziyeti nazım !aşması mucibince Bulgarlstana ve-

- Ha)•ırl. de hürmetle başımı eğerek: mektedir. -likkate alarak alivre fiatlerini yi.ik· rilmiş olan 15 milyon kilo odun kö-
Diyor: ~~r.kaç ~n.yalnız_kal~~- - Bonjur anneciğim. Cumhurreisimiz ismet fnönünün, ,ek tutmalarıdır. Çünkü geçen sene müril kontenjana ilaveten 6 milyon 

nın keı dı .. ı ıçın pek ıyı olacagını ıoy Diye mırıldmanıyorum. ıki sene evvel Başvekil iken İzmir 1livre satışlarından zarar edenler ol· kiloluk yeni bir kontenjan daha ve-
lüyor. Evde yapılacak bir çok iş var- Şimdi bu perişan halimden, saba- fuarını açtıktan ve pavyonları p-ez· muştur. r:lme i v~kHler heyetince muvafık 
mış .. Şuraya buraya gidilecek yerle- hın ikisinde avdetimden utanıyorum. dikten sonra çocuklariyle istirahat .. ~lm~n fiat ~ontro~ dairesi d7 h.e· görillmilştilr. 
ri varmış. Sonra da böyle lüzumsuz Acabn karım beni affedebilecek mi? ettiği fuardaki tarihi kannpeye yarın '1UZ ıncırlere fıat tayın etmemı§tır. 
bir seyahat için masrafa ginnek. doğ İhtiyar kadın, yatağında, ilk defo /:lir mermer kitabe konacaktır. Bu seneki mahs .. ulün, i~i fia~ler]e tn· Türkiye • Letonya kontenjan Ha-

d .. ·ı · l k d go"'rdu"g-u"m tatl b' t l . . . . 'llamen satı1ac&gı tabının edılmekte· 1 • ru egı mış.. o ara on a ı ır e - t) d d" te erı: 
Ona beraber gelmesi için yalva- bessümle: e e lY e relSlffilZlD ır. Türk - Leton ticaret anlaşmasına 

A d k 
Şehrimizdeki ihracat evleri!"den 

rıyorum. Fakat bütün gayretim nafi- - Aman ne iyi sürpriz, diye hay- n kara a İ te• l:ıir çoğunun memur ve eksoerl~ri, ekli kontcnjnn listelerinin yerine 
le .. O knrnr vermiş, benimle beraber kınyor. Geldiğine ne kadar memnun . . t ka d k l . . kaim olmak üzere vekiller heyetince 
g lmiyecek.. Pekala!. O halde ben oldum. m asi art ı~ctırdmk.ıkn at .

51
ln da' re Ho te va~.1.r~tdı tasdik olunnn kontenjan listeleri ti-

d "t · .. • F k f' ·· nı e ı e mış er ır. ava musaı A • • • • e gı mıyecegım.. a at şe ım mos- 00000 d tt'•. t kd" d .. k k k 1. caret vckuletmden şehrım1zdekı aln 
·· O d" b kab l · k 1 • - Battarafı 1 inci aahifede - evnm e ıgı a ır e yu se a ıte- . . . yo an ınet unu u etmıyor: Çocu mese esı d ld ed'l k . . 1 . d . kndarlnrn gelmıştır. Bu hstelerc gö-
- Böyle i§ mi olurmuş, diyor. Karşıyakada Ada sokağında Sü- ma törenine riyaset edemiyeceğini, e el ed ~ :c~. tinclır er~ı;e. ~ r· re Letonyı-.dan memleketimize hay-

Biletiniz alındı. Otele telgraf çekil- leyman karısı Nimet, çocuk mesele· fuan hükürnet namına Ticnret Ve- y~sa ~r a ıyıh ıkakekr e muş. elrı b ukul· vani tutkal, her nevi •ya§ deri, işlen· 
d" ç ki ğ i" k .. .. . d M h d kı A • . d"". kili Cezmi Erçin in açacağını, ma- nacagına mu a a nazarıy e a ı . k d . 1 • •11 Pı. t~u u un uzumu yo mosyo sı~. e~ e me zı sıyeyı oı~- nevralardan sonra kendisinin de maktadır. ~ıı u~u ~~ı, ~~ ~ıt t m~:as~ e-

are . muştur. tzmı·re geleceıc.ı·nı söyledı", a·ı k d b . . • w l l"l, ma en ıregı, ap ama 1 agnç, 
O k ka k B 1

. ıs r aç sene en erı ıncır agEıç n- . . 
zaman o~up rı oca on ı- ANA D Q LLJ il t 1 b" h l k k yaprak ve şırıtler, parke tahtası, d l b f Belediye reisi milteakihen diğer rına musa a o an ır asta ı ya a- A _ 

otMqr.~ ~. uByorul.md 't b k b' k vekilleri ve Ticaret Vekilini ziya- ladığı ağacı kurutmaktadır. 'cGök kiot~t~apk~~k. taht~lar, lalglaç kundulrka 
osyo op ı o sa ı ır me - d" l ] b h I _ ç vısı, ıurıt çöpü, se o oz, sargı ı 

tep mubassırıdır. Madam Bonlidot t;~.,. 1'V c::tv • ~T r tı. "Pl:'"T'?, ret etti. Fuarın açılma programı huyu~u~k at ... 1Yb'c e.nı abn 
1 

u asta ıga knğıd, matbaa kağıdı, kesilmemiş 
k kat't olank tesbit edildı". enuz a ı ır çare u unamamıştır 

ta tekaüde Çlkmış bir me tep müdi- M .. t h '}l . ı!l d" . b · yazı kağıdı, dıvar kağıdı, mukavva, 
· fk· · d · · · · Sahip Ye Baamuharriri 1 Ticaret Vekili İzmir fuarını açtık usa sı erın yegane en ışesı u- . . 

rlesdı.. Oısıl e yetmışı geçmış ınsan- O tt ö tan sonra orada tetkiklerde de bu- dur. Bornova Ziraat mücadele istas- k~ten ıplık, ~auçuktan mamul tek -
ar ır. nara: HAYDAR R ŞTu KTEM b' .. h . d b nık sıhhat !!atı, kauçuktan ayakka-

Se ·ı· d l JJ• V•nıwd Nfri11at ıı• tuı ifl.,. lunacak, tüccarlarla bir toplantı yn- vonunun 1r mutc assısı, yerın e u . . • 
- vgı ı ost arım, oıyorum. ,,.adM- pataktır. h t 1 w t dk"k k d" bıları, radyo makınelerı, soguk havn 

B b Ü 
• • M .1 . ı.rw asa ıgı e ı etme te ır. . h . k' d 1 en on eş g n ıçın arsı yaya gı- O .. . ı· tertibatı avı ma ıne epo ar, gene 

d' K k HAMDI NOZHET ÇANÇAR Belediye relı.:ıiniz, yann (bugün) zum vazıye ı · 
ıyorum. arımı )'ahıız hıra mıyaca saat 18115 +_ Ankara rad ... ·osundn O .. tak I · d l . bu tertibatı havi vagonlar, toprak ve 

ğınızı ümit ediyorµm, Onu sık sık -e .; I ttzukml mın .. a barın 
1
° .. s~en crhın mndent boyalar, kozein ithal edile-

d 1 D ... R E H A' N • • t İzmir enternasyonal fuan hakkın- an a ı arına gore u yı uzum ma 
ziyaret e iniz. Siıi görerek çok bah- A a 

0 ı·· d b k ]'d" S d • cektir. 
l k lrmw Uinri B-ılw •o._... da bir konferans Yerecektir. su u e ere et ı •r on zaman 

tiyar o aca t.ı. Kendisini her saat v" "'" .. ,. ·ı d k k :. · .. a 
ziyaret edebilirsiniz. Ara sıra bana C. Halle Partüi l>inuı ~nd• Doktor Behçet Uz, yann akşam- serlgı er U~ P:d· dço uzum ;_:~rddır. Hba Buna mukabil memleketimizden 

k Telgraf: İzmir - ANADOLU ki ekspresle buradan latanbula ha- va ar m saı evam ettıgın e · 
yazara onun nasıl olduğunu bildi- rELEFON· t'T'fl p .. •t• L...t , I k t d ktir B 1 d' . . . h fta .. J . . n ır Letonyaya silngcr, zeytin 1 portakal, 

k ] . l · · .,. .. '"' un: .. os re c c ece . e e ıye reısınız a , ongun sonr~ zmır pıyasasınn . . . 
rece o ursanız mınnettarınız 0 u - M"lr Ş fi . ta fı d k b 1 "h. 'kt d •. .. l v. h mandalına, ıncır, Uzilm, badem, fın-
rum. lşte Marsilyodaki adresim. A B O N E Ş E B A l T 1 d·.

1 
ı ke mkız d"l .ra n tan .. a tu ımu ım mı ar a uzum ge ecegı ta dık, kest·.ne, diğer kuru yemi 1 r, 

B - · i · 1 d y·"·4t ı.ıoo Altı z • .ııı.. e ı ece , en ı erme zmırın a- Q .. _ u yapbgım şeyın yı oma ığını .... ' •w ..,.. 800 h .. 
1 

. . t . 1 . - perator- defne yapr .. gı, darı, sısnm, kitre, 
h . ed" K h f' ı· ıK'M"'f,.., assur erını ve azım erınj ~rzey- . 
ıss ıyorum. arıma, a ıyc ık et-

1
. k t . f t ifl . . C d f M t r mıyanbnlı, afyon, ze} tin) ağı, b lmu 

1 
. . • d' d k I ıyece , zmır uarını ~r erını ev e us ara me erını ıs e ım, eme t r. . d kti .M mu, siyah h vynr, şarap ' lık r r, 

.. ·.. YabanC1 memleketler tein MlltlJW rıca e ece r. _ CvNENDEN tiltUn, tuz, d bngntta m t ı me-
Trcn hareket ettı'gW ı' zaman Adeta abone Ocreti 27 lfradır. Esrar ıatmak \•ndı ncbntl'-'e h l ala ı ' reste 

i n-hal 25 L- Memleket hastanesi baştal:.ibi .; 
ümitsizlikle, rizgili kocaman mendili GüııG ~m f DlıJ' ar •"ruıta.r. Kemerde Kuruçay mahallesinde hula aları, ham d ri l'liz, tiftik, h -• ,,. :uADOLV llATBAASIND,. 2 inci Beyler sokak furun karı:ıısı 
mi şaallıyorum. Ernestinin elinde ~ ... Ali oğlu Fazıl, earar satarken 7 gram • lı, ham pamuk, pn uk döküntuleri 
'"ntelli bir :tnenclil var. Peronda J:ıu lJASILJJTŞTJR ı eararla birlikte yakalanmııtır. No 25 kend'r ihraç eidlecckfr. 

• • l • 
J ın ışıerı 

Parru 1

? iplikleri icin , 
de eıni ver 

ve meteoroloji haberleri. 
13. J 5 Müzik küçük orkestra Şef: 

Necip Aşkın 
1 - Paul Lincke mizahi 
marş 

2 - &ıuart K ünneke mai 
elbiseli hemRireler operetin .. 
den maro - final 
3 - Jac Grit çiçeklerin gü· 
zelliği valsi 
4 - Rich Heuberger şarkta 
süitinden ,. rakseden kızlar 
5 - Ernest Sorge köy evin
de ıııklar (vals) 
6 - Cari F rick Ren kıyıla
nnda ben evimd .. yim 
1 - AJoiis Pacherneg viya· 
na süiti 

a) küçük geçit resmi 
b) Operada balet mu "' 

ziği 

c) Grabende gezinti 
d) Praterde altı karınca 

14.15-14.30 Miizik {dans muziği) 
Ak,am neırlyatı: 

18.30 Program 
18.35 Miizik (Şen oda müziği fb' 

rahim Özgür :ve ates böcelr ,. 

19.05 
19.35 
20.10 
20.15 
20.30 

lerıJ 

Cocuk saati 
Türk muziği 
Neşeli plaklar - R. 
Müzik (operetler~ Pi.) 
Memleket saat ayarı, Ajarı9 

ve meteoroloji haber1eri 
20.45 Türk mu:dği 

1 - Tanburi Cemil mahor 
şarkı var iken zatında böyle 
hüsnü 

2 - Latif Ağa mahur şarki 
düştüm yine bir şuhu siteıtl' 
kara 
3 - Tan bur taksimi 
4 - Musa Süreyya mnh0 ' 

şarkı tacı hüsnün hükmeder• 
5 - Musa Süreyya ınah"~ 
şarkı hala kanayan kall:>iı1'' 
a§k ateşi 
6 - Saz semaisi jt 
7 - Rakımın uşşak şar 
silmem bir gün • , 
8 - Halk türküsü Ali d~ı 
dır dağların hası. 
9 - Rumeli halk 
dağlar. ··ıiJ 

1 O - Rumeli halk tür1'&J 
Sabah olsun ··ıiJ 

1 ] - Rumeli halk türkıl 
çıkayım gideyim be kuzoıı1 

21.30 Müzik (cazband Pi.) ~, 
22.45 Son Ajans hcberleri Y" 'f 

rinki program 
PAZARTESi 

Öğle neşriyatı: 
12.30 Program 
1 2.35 Türk muziği - Pi. • ııf 
13.00 Memleket saat ayarı, ":1 

ve meteoroloji h ... b .. rler~.,;o 
13.15-14 Müz"k (Tebako"8 1 

VI sen fon· i - Pi.) 
Altıo.m ne§rİyatı: 

19.00 Program 
19.05 Müzik (oda m 12' • i pJJ.) 
19.30 Tiirk muz·· i ( f sıl he' ~~ı11Ö" 
20.15 Konu"mn (op r h · d"fl) 

Cevdet Memduh tarafıAj tı9 
20.30 Memlek t s at nvarı. 1 ve m .. teoroloji haberler · 
20.50 'Türk muz'"i 

1 - H"c 7 pe V 

2 - Dr Suplıi hicaz 
l kt>k ·· ·· " 71 

- Devamı 6 "nci salı"' de"' 
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• n 1 N ! 1 mU;;k~~;,~1!~;:=~~:. Slovakya -M . st 

' ~ Anlaşmanın, çok esaslı ve yakın- Si k t h k 
T~e"'"'r•ti.,.p'l!!"l!"edll!!lle_n_:_A_N_T...,.SV-O•K•U--------~1~7~3"!"""'----------Ç-e-v•ir~e·n-:-K•a•m•i-O_RA_L__ da vuku bulacağı kuvvetle timid olu- O Va ya, _ il'! :.n ya Ya Za j r 0 aca 

DA Al 
l:' k h b.. . d . . b.. fı G (LJ nu~;:~kova, 12 (Radyo) - Mareşal amn1a, Macaristan.la olan 
C.J• clnl ar lyei UmUmlye QlreSlt lT fQTQ tan • Voroşilof tarafından dün gece hıgi-

• h hk k liz ve Fransız a~kerı heyetler şerefi- İhtilafı hailedilirse! .. 
)'l vatan aini diye ma emeve sev ederken, dig"' er ııe verrlen ziyafette, çok samimi nu-

, Bratislnvya, 12 (A . .A.) - Slovens i3tiklalimizi Hitlere borçluyuz. 

k d 
tu.klar irad edilmiş ve anlaşmanın, t L'.f d " l f fb • f ., b l kn politika gazete.si yazıyor: Bu gazete Almanyara kar~ı sada-Q T Q / 1 an a onun p an arını a l e mege aş a ı mütekabil bir hüsnüniyet sayesinde 

- Halihazırda Slovakyanın mukad- katini bu suretle ilan ettikten ve P°"' 
Sayın hukimler ! Müdafaama ni- Maznun general - Tabii verdim. Reis - Sualime cevap verirseniz, ıni.imkün olacağı tebarüz ettirilmiş- deratı mevzuubahsoluyor. Vaziyet !onyaya karşı Almnnyaya müzaharet 

hayet verirken, yüksek mahkemeniz- Ancak; bu planların tatbik oluna bil- fikrimi söylerim. tir. \•ahimdir. Cereyan edecek tarihi ha- edileceğini kapalı bir l'kilde temin 
den Yalvarıyorum: Avukatım, ben - mesi için, evveHl erkanıharbiyei u- Maznun general - Tetkik edil- Stokholm, 12 (A.A.) - Dagnes cliselerin bizi birleşmiş bir halde bul- ettikten sonra bu hizmetlerine mu .. 
~en sonra müdafaasını erdedecek- : mumiyece tasvibi şarttır. diğini kat'i surette söyliyebilirim. ~yheter gazetesinin yazdığına. g?..1': mnsı IUzımdır. Almanya Polonya mü- kabil Berlindftıl Slovakyanın Maca-
tır. Hakkımdaki mü h ıthama mut Reis - Şu halde, cepheden başka Hatta tatbik mevkiine bile konmuş ıngntere ve Fransa Sovyetler bırlıgı- ııasebctlcri şimdiki vaziyetin sıklet ristana karşı müdafaasını istemekte
ta]j olduğum o feci an .... ı da, kendi~j. l er'.· nıharbiye ile de alakadar olu- \·e harekat başlamıştır. ~ıe esasen mühim surette son zaman- merkezini teşkil etmektedir. Bu me- dir. Çünkü diğer cihetten bu gazete 
tıe bazı sırlar verdi idim. L ırı~rı J yordunuz ve bunu, hakkınızdaki it- Reis - Hnyret ediyorum ki, sizi larda kuvvetlenmiş olan donanm.a- ı:ele gelecek günler znrfmda halle- Macaristan hakkında neşrettiği u _ 
Snklıyacağından eminim, An~ak, if- hamnameyi tanzim edenler de bili- i.ı:ırava vatan haini diye gönderen - :.mı artırmak için yardım edecektır. di!ccektir. Biz Polonyaya, Almanya zun bir ropörtajda hükumet makam
§rıutta bulunur da lak ·ımda esbabı yordu öyle mi? ier, bugün cephe harekatında plan- So\·yctler birliğine modeller ye mü- nın komşusu ve Almanyanın mütte- !arı ile köylüler arasında her gün 
llıuhaffefe aramğa kalkışırsa, mü- Maznun general - Bu gibi husu- ıarınızı tatbik ediyorlar! Nasıl olu- henclisler verilecek ve harp levazımı 1iki sıfatiyle bu meselenin halli ile çarpışmalar vukubulduğunu kaydey
dafaasını kabul etmiyeceğim 1 Yük- satın, dava ile aJakası yoktur. Arzet yor da, bir vatan haininin plılnlarını satın alması için de kredi açılacak- doğrudan doğrunya alakadarız. Biz !emektedir. 
;eıt mahkemenizin, bilhassa bu no'k- tiğim gibi, sırf harekatı askeriyeye muteber sayıyorlar ve bunların bir tu. -=** 
rt}ı nazarı dikkate alma~ını şimdi- tııaJIQk etmektedir. hile mahsulü olması ihtimalini naza- -=*=-

den istirham ediyorum. Reis-Bu plil.nlar, erkanıharbiyei rı d;kkate almıyorlar? Icra ;na. kanu· 'aponyanın sı·yasetı" 
Reis - Müdafaa vekilinin SÖZ umumiyece henüz tetkik edilmedi Mazmın general - Bu işlıı, dava ve ~ s J ~ 

i6slemek erbest:sini seJbedemeyiz. mi? ile hiç bir alakası yoktur Ben, itham IlU de.aİştİriliyor •• _ • .. _ .. 
~t~diğinl sBylemekte muhtardır. Maznun general - Zannedersem .ıltına alınmadan bu planları tanzim f, H k ~ _ ~ _ 
(htüdafaa vekiline hitaben) buyuru- tetkik edilmiş \'e alelusul harbiye etti idim. Bunlar, bütlln erkanıharp- Ankara, 12 (Hususi) - Hüku- u umetın hazırladıgı plan, 15Agus-
nuı. nez~retine gönderilmi~tir. !erin tetkikinden geçmiş ve muvafık metimizin, icra ve iflas kanununu k 
l lidafaa vekili - Sayın hakim- Reis _ Tetkik edildiğini mu hak- görülerek, derhal tatbik mevkiinr. değiştirmek için bir iki aenedenberi tosta m Üza ere Ol UOaC3 k 
~r! .Mfidafaama başlamadan evvel, k il konmuştur. Hakkımdaki itham baş- tedkikler yaptırdıg"ı ve bunun ;çin Tok'-·o, 12 (A.A.) _ fuı· bı'r men- .. . d b" ük . • 
"ıU k kak .biliyor musunuz, yo sa zan ze- k f ,, ,, gore, Japonya a uy ve sıyası yo-e kilimle beş on dakika görüşme- ka ve erkanıharplıktaki \'U u ve sa- geçen sene lsviçrcclen getirtilmiş 
hı • • ö lü uz? k' t budan alınan haberlere göre hükQ- ğurmalar devam etmektedir. e müsaade buyurmanızı istirham rıne mı s Y yorsun · Jahiyetim gene başkadır. Ha ıka o- olan bir hukukçunun mütalealarm-
:ıtnek isterim. Zira müekkilimin ba- Maznun general - Bu mevzu ile lan bir şey rnrsa, bugün benim suçlu dan istifade edildiği malumdur. met japoııyanın Avrupa vaziyeti Tokyo, 12 (Radyo) - Ba~ekil 
,.,.a tevdi ettiği sırların ne kadar ehem ncdr:n bu kadar alakadar olmak is olmakhğımchr. Ben, yaptıklarımın Adliye Vekaleti, tedkiklerin ne- hakkındaki siyasetini tesbit eden bir prens Konoya, pazarı geçirmek fize-
"ılyetı· ld ;.. kd' d ı d a·ı .. ı· ·m l . 1 . • .. .... d b 1 d k )A h 1 ki uldu" B re bugUn Yokohamaya hareket et. l'' ı o uıı>unu tn ır e en er e- tiyorunuz? Tetkik edilmiş yeya e ı - cezasını gorme ıyı · tıce erını goz onun e u un urara p an nzır ama n meşg r. u . . . .. ... 

1nı çu !.. ., b d b' F De\•am edecek 'f)A k . . b' 14 b 1 k . t• . . 15 aw t mı~tır. Pazartesı guuu ımparatorun C • nı~ en e ır ransızım. memiş, size ne? - - cra ve ı as an unu ıçın yeni ır pı o- p an eş er omıse ısının gus os . . . A . 
ener 1 (L) · F . · k d' . h l k·ı . b k r· 1 t 1 kt B 1 ~ sayfıyesıne gıderek, umumı vazıyet . a nın, ransa ıçın en ı- ece***>>> ıe azır amasını teş ı ettıği ir . o- op an ısınn arzo unaca ır. u p an . . 
ıni t d tt•w · b' d b . h l . . K h tl 't'b . 1 5 h . d hakkı:ıda 1\!ıkadoya bır rapor vere-'1r e a e ıgı ır an a en onun R A D y O mısyona Ava e etmıştı. omisyon ana a arı ı ı arıy e azıran a k . 
hı_latını burada ifşa edecek kadar ...,. ya çalışmalarını bitirmiş ve hazırladığı kararlaştırılmış olan ve imparatora ce tır'. 

44 ~ı d ğil' A k b ö 1 d' d . . y kAl ka kd' d t d'k d"I . t 1 Kabme, salı günü toplanacaktır. t· e ım. nca , ana s Y e ı- - Baota nfı 4 ncü S hife e - roıeyı e a et ma mına ta ım a as ı e ı en sıyase e uygun o a- --------------
,11 Sözlerden hangilerinin sır kalma- 3 -. Hnfız Yusuf hi~ §arkı p o o~y "}l '"1 kı" "t .. a'ı" - •tmis bulunmaktadır. caktır. Mug<J s.ada merkez 
lJ 1lzırngeldiğini tayin edemem. sc .ıyı ruhum aşk e ıne ' 1• • -:L u " c. ''\, • \İ ekaletin tetkikinden ve diğer Da_şvekil Baron Hiranuma milstemle 

1 alckında nihayetsiz bir saygı bes- 4 _ LJd taksimi ~ • • k Vekaletlerin mütalcası da alındıktan kat nazırının cenazesinde bulunmak k f • f l • 
0~dikirn general (L) yi rencide etmi,. 5 - Yesari Asım hicaz şar- Ye İ. er l n l '0 ~UY a • sonra proje Büyük Millet Meclisine üzere sayfiyesinden buraya gelen sa- 0 0 p P r a I e rI 
t lkıaınak için, kendisiyle husu.,1 su kı sazlar çalınır. l f sevkolunınak üezere Başvekalete ve hık başvekil ve imparatorluk meclisi Muğla, 12 (A.A.) - Merkez 
;ıte konuşmama müsaade buyur- 6 _ Bimen Şen hüseyni şar- C 3. ( ffi 1 ~. rilecektir. mü§aviri prens Konoyaya başvekalet kooperatifleri bilhassa bu sene çok 
~a:~ıı~ Yilksek mahkemenizden tek- kı içtim suyunu şu co§kun Berlin, l2 (A.A.) -Bu sabahki nl Yeni icrn ve iflas kanunu, ;ıimdi- müsteşarı Kodoyu göndermiş ve u- iyi bir ekilde inkişaf etmiştir. Ru 

ıstırham ederim. derenin , man matbuatı Danzig hakkındaki kine göre birçok yeni hiikümler ihti. mumi \"aziyet hakkında iznhat ver- ~e?e .k?opera~~f ort~k~arının sayısı 
l'\ı Jlaznun general - Bir saniye için 7 - Udi Ahmed karcığar Almanya - Polonya ihtilafını mevzuu Ya etmektedir. Modern hukuk tek- miştir. Kodo, kilise mahfilinde ayin ıkı bı~ı t~cavuı: e·t~mıştır. Sermnye 
t~?kemenin rnilsaadesini dilerim: şarkı varken gönülde bahsederek Polonyadnki Alman e- niğinin btf.ün icapları göz önünde yapılırken sabık başvekile izahat 2.1? bın lıraya ba~ıg ?lmuf, bAu aene-
d~ ela hakkımdaki teveccühlerin - 8 - Udi Ahmed karccığar kalliyetleri meselesini ortaya atmak- bulundurularak hazırlanmıs olan vermeğe başlamış ve mülakat 2 saat kı ıkraz d~ 30? bı.n lıradır. K~~ nı~~· 
thl\ dolayı müdafna vekil:me en har §arkı bilmem sefa neşe bu,ta ve Almanyanın zulüm gören vn- proje ile bir kere, ticaret mahkeme- sürmüştür. Prens Konoye, dini ayin- muu .?a ?.art bın lıradır. Tahsılat Y~Z 
\,,e\'kürl r' i b ·· .. t d ı k w • k 1 · d h 1 d 1 't' azların . . . . . de vuzdur. Bankanın tavassutu ılc .,. e ım arza mec urum. omrun :ın nş arını. oruyacagmı J azma w enn e a en mevcu o an ı ır den sonra başvekılın cvıne gıtmış ve J • .. • 

~.\ eı-cıu 'nden ve ,·efakarlığından bi- 9 _Refik Fersan muhayyer tadır. refi taleplerinin tetkik selahiyeti kal. . . _ . kooperatıfler zurraa genış mkyasta 
~ı~'W\~~ÜDliae eleınnm8edima- . ·ıeiifrirll:/!k -'-· L- -=~--' L--=--..1-- --nc~o ....... --~, .. u.,. •o.ı•r tıı.lut- aınfrnn tn ır. ulıdnıı rx.;ı1ea tının~ kt>~dısındcn mütemmım malOmat al yArdımcm hulunmuıtur. Kooperatf-
• na"Kk aı ıcao ffa 1 O - Sadettin Kaynak hü- leı i diğer bir noktada Almanyanı esnasında borçlunun kıymetli evra- mış 1:· • .. •w. lerin bu sene fazla inkisaf etmeleri 
~i~eldlde idnrei kelam etti isem, ken- seyni türkü göresin mi gel- .. " .. . ~ kını sakladığı görüldüğü takdirde Alakadar mehafılde soylendıgıne kuvvetle ümid edilmektediı 
"'rı~~i.ni. bir dikkatsizlikten kurtar_ d' komur muzaıkasıdır. Gazeteler dı- k d' . b' d f h 1 k _** 
"i " ı. . en ısıne ır e aya ma sus o ma -
~;ltı ~çın buna lüzum gördüm. Sözle- 2 J .30 Konuşma (doktorun saati) yorlar kı: üzere ihtar yapılması, buna rağmen T k , J b • 
IQllSin~~~~s~e dokundu ise beni affet 2 ı .45 Neşeli plôklar - R. _Bugün Polonya.nın idare~ine .ge~- kıymetli evrakını göstermemekte ıs- o yo a a r 

ile· 1 erım. 21.50 Müzik (bir solist p1.) m ~ olnn yukarı Sılezyadakı eskı ko- rar ederse 3 aydan üç seneye kadar 
di 18 

- (:ıiaznuna hitaben) şim- 22.00 Müzik (küçük orkestra şef: rn~r m.a~enle~i elimizde olsaydı k?- hapis cihetine gidilmesi hakkmda 
aıı:nlıyorum ki, hakikat hali mey- Necip Aşkın) mur ıstıhsalatımızı artırmak içın projeye yeni bir hüküm ilave olun· K b • b , ., d •• k • • 

laıı ~çıkarmak için bu kadar çaba- J -VillyEngel-Bergeraşk cezri tedbirler.e müracaat zaruretin- muştur. a ıne er .. t.n l 01. UTme lSfl }'en-
~e ıa-ınıız halde bir net:Ce elde etme- hüznü de kalmazdık. Belediye ve köylerin hususi o?- / k / k k ·r d ·ıd •ı 
lıı muvaffak olamadık. Zira siz, hu- 2 -Arnold Meister Bohem- **= mıyan mallarının haciz olunamıya- er ya Q 0 nara feV e I l er 
~i~ ~ahl-emeden saklamak istediği- ya rapsodisi J • 'f cak mallar meyanına sokulması da Parfs, 12 (Radyo) - Tokyodan a- bir komplo meydana çıkmış ve zabt-
liıtıd/~ . çok sırların mevcudiyetini 3 - Nesvadba Loreley şar- n g ! : re bu proje ile temin edilmiş bulunmak- Jınan haberlere göre, kabine erkanı taca pek çok kimseler tevkif edilmiş-

ht ıtıraf etmiş oluyorsunuz! kısı üzerinde fantezi s·ngapur:ı t ayy are ve tadır. iıe devlet ricalinden bir çoklarını öl- tir. 
~I aznun general - :Mahkemeden 4 - Robert Yollestebed şen •• , • Yeni layihanın enteressan ve lü- ciürmek maksadiyle teşekkül eden 

ll:ı~vnnıak istediğim bir çok .sırların kardc-fler. don""n~"" gond "r -ı zumlu hükümlerinden biri de iki ay- o--.-------.. 11111111 ... --•••••••••r11-11a~ 
tati~Udiyctine kani iseniz, bunun 5 - Scmidt Gcntner Bana Londra )2 (A.A) - Singapımı !ık yiyecek ve yatacaktan mada bir "1> ·" 10 ~- ' : 'l!Ql ı 
tııe- t olrnadığını ve müdnfaa vekili- daima söyle {ağır vals) yeniden 12 İngiliz denizaltı gemisi aya tekabül edecek yiyecek ve giye- : ~ pıgp MM A m. ~ r:.\Jl ~ ~ 
~~11~\'di ettiğim sırların, dava ile a- 6 - Franz Lhar Eva opere- gelmiştir. Lnrle tayyare gcrnısının cek karşılığı olan paranın da haciz ~ LS UlJ l:.f'V1:j bJ ~ LS LJ'1 ~ ~ 

komplo 

M< kine Tamirhanesi 
tııUhi ar olmayıp, sırf askeri bazı t:nden potTJuri de bugünlerde gelmesi bt'kleniyor. edilemiyeceği hakkındaki maddedir. 
~il h ll1 lJlnnlardnn ibaret bulunduğu 7 -Siede Nahira (intermez- Diğer taraftan Hirıdistandan yedi Projenin Vekaletçe tetkiki sıra-
~ ~i :at için gizli bir celse akdetme- zo) bin asker daha gelmi~tir. smda istihkak duvalarının tahdidi 
~/klif edlyorum. 8 - Lumbye şampanya (ga- _ noktası üzerinde ehemmiyetle dunıl- işi gününde tes im etmeği prens:p ed;nen ve bu .. 

lıj et~ - Bu planların birer sureti- lop) nukut borsası (fiyat) muş ve bu hususta lstanbul ve lzmir 
lı~ llıl~nıhnrbfyei umumiyeye verdi- 23.00 Son ajans h~?erleri, z~raat, 23.20 Müzik (cazband - pl.) barolannın mütaleaları sorulmuş-ı\ Kestane pazarı demirciler 67 _ 69 Telefon: 8993 

esham, tnhvılat, kambıyo - 23.55-24 yarınki program tur. ..1!111"'"""~-..-ı~~~~I-============================-

nunla ift.har eden bir müessesed'r 

• 1 meyl göstermişti. Nitekim biraz son- hadise şöylece tesbit ediliyordu: üzerine dü:smesinden ve bu suretle diğiııi znnnediyordu. DüştüğU gaf-

1 
ı-a provası tamnmiyle battı, arkadan Düşman denizaltı gemisi tahrip - çıkış }etinin harekete gelmesinden letın ynrattığı uruşuklukla, batırclı-

3 kiiçUk köprüsü dalgalar altına gir - kar toruilleriyle ticaret gemisini ba- dir. Düşman denizaltı gemisi bu şe- ğ! düşman gemisinin tel izle etr.afta 
di, dilmen pervane ile beraber tn- tırdıktan sonra öldürmüş olduğu a - kilde deniz sathına çıkmıştır. hnrp gemilerinden i timdad ihtima-
mnmiyle havalandı. O nndn Kokord damlar arasındaki bir papazın cese- Denizaltı gemisi içinde sonradan lini göz önüne getirmemiş, yakın rne
torpidosunun birinci ve ikinci süva- di, giydiği cüppelerin ağırlığı ile faydaları görünen, ve dUşmanın bir- sııfede nöbet bekliyen Y. 15 gcmic;ı
risi arasında a§ağıda milkiileme cer- deniz sathına çıkmamış, deniz altı çok tahripkdr teşebbüslerini akim ni haberdar etmeği de ihmal etn:işti. 
yn netti: C(•rynnlannın seyrine kapılarak tah- bıraktıran kıytııetli evraklar bulun- Bu suretle faciadan sonra iki tahte:-• 2 6 • yaza l1 ! - Birinci sözü - Hayret!... Pro - telbahirin nltmda .kalmıştır. Düş. - muş ve Bahrisefid baş amiral lığına bn lıir irtibatlarını bile kaybetmişler-

~ ** vasını gördünüz mU? mım gemisi deniz içinde manevra tevdi edilmiştir. di. Nitekim birdenbire facia sa!-a,111• 

t~ ,~0tler rnUthiş bir korkunun içinde brken bir denizaltı gemisinin bir - - Evet!.. yaparken cesed pervaneye çarpmıt .,*.,, d . .
1
. . 

1 
A • h 

1 td 1 fl ıngı ız torpıto arının anı mu nsa-
fet!i U. Gece yarısını ıstırapla do- denbire deniz sathına doğru çıkmıy:ı - Naznrı dikkatinizi celbetti mi ve bu suretle parçalanmış ''flcudu ~ Fon Pitlıofen Alman Y. 5 deniz-
'4tırı bir intizarın ağır yükü altında Laşladığını gördüler. O civarda do - - Birşeyler gördüm gibi geliyor? nun etleri pervane kanatlarıarasın- ~aı gemisini idnrc ediyordu. Bu ge. rasıııa düşünce süratle dalmağa mec-

t oıışJardı. Bozulmağa yüz tut- nanmalarına mensub tahtelbahir bu- - Evet ben de gördüm. Orada bir dıı kalmış, cübbesi de egzosun etra - m; umumi hnrpte en feci şansızlığn bur kaldı. (Y. 16) i telsizle haberdar 
~ ha ~n havanın tazyiki ağırlaşma- lunmadığını pek filll bildiklerindell cisme benzer asılı bir vücud gördüm fma sarılmıştır. uğrnyan tahtelbahirlerde'l biri idi. etmeğe de vakit bulamadı. Es~sen o 
t • d ş anııştı. l\lilrettebatın kulak. meydana çıkmağa başhyan deniznl _ ı?ibi geliyor. Alman denizaltı gemisinin battığı Bu denizaltı gemisi büyüt: Britan- fı!l içinde böyle bir teşebbüste bulu-
~ ~e.a~uı çalıyor gibi gürültü et ~ tı gemisinin Alman olduğunu tesbit- -Acaba ne idi? yerde denizin derinliğinin yetmiş ya nrlasiyle Cebelüttarık boğazlan n:ımıır,;dı. 
~ ( ~ib· eyfnleri kafa taslarını kıra- te zahmd Çekmed ler. Nitekim top- - Kimbilir, siyah paçavralara ben mdreyi tecavüz ettiğinden, rnah - nrasındaki Baltık denizinde Mejerin Çünkü ufuklarda görlinen torpiteı-
lı-. lıi 1 bir ağırlık vermeğe başaldı. !ar derhal faaliyete geçti. Fakat hay- ziyen birşey !... ı·ern evrnk elde edilebilir ihtimaliyle tahtelbahiriyle teşriki mesai eden hır (Y. 15) için vereceği telsizi daha 
i'll4~U~flkokmağn başlıyan havayı ret! ... Denizaltı gemisi kendini mü- Semıllant torpidosunda da ayni geminin ihraç ameliyesi derhal ya- gemllerdendi. Ve yukarıda geçen de e'·vel alacaklardı. Bilhassa dlışmn
~' a11 lln teneffUs ediyorlardı. Ka- dafna etmek için zemin müsaid oldu- mübahaseler geçiyordu. Oradaki ne- pılmış, ve Alman tahtelhahiri deni~ niz faciasının sahnsına yakın bir nın ağzına hem kendi dilşecek. hem 
,~~ aı~srarengiz bir prese makinesj- ğu halde mukabele etmedi. Tahtelba ferler, kanlara boyanmış et paıçala- zin sathına çıktığı vakit bütün müret- mesafede dolaşıyordu. Bununla be- d~ hnzır bir lokma daha atmış oln
~ ıçtda kalmış gibi müthiş bir hirin topları sükut ediyor, güvert~.:;ln rının pervanenin !kanadlarına ya - tcl.ıatının hava~ızlıktan ölmilş olduğu ral.Rr sllvarisi bir kaç mil uznktn bi- caktı. l\Iaamnfih (Y. 15) dl! yakayı 
~'ttı llde idi. de canlı insan gözUkmeyor, mü ret - pışmış gördüklerini söylüyorlardı. anlaşılmıştır. Denizaltı gemisinin yu-f rioiri üzerine patlak veren facinJ:ır- ku· taramadı. 

:ı lı:ırp~nın Semıllant ve Kokord ta- tP.batının bulunduğu yerler kapalı Maamafih sonradan yapılan ma - karıya çıkmasının am.lide o a niçinde dım hnberdnr bile değ'ldi. ÇünkU Mejerden hnber almayan Fon Pit
' ~l' b doları, nra!annda tecıki] e .. - duruyordu. Tortidonun attığı ilk mer halli tahikatta alınan neticeler daha dalma makinesini idare eden zabitin Mejer b tırdığ'ı geminin yolculariyle '"ıC\f en hem tarassud vazifesini ~·apı-

ı::ıı~ 0~nzın vnnında ve biri.sinin miler hedefi bulmuş, sol denizaltı ge makul ve daha bn it oldu. Nitekim ani bir ölüme maruz kalarak sµkutu aky etmek!<> vaktini ölc;WrmüşHı. r<·ı·. hem de znman zaman miipbe'll 
t~, tnrafınd

0

nn takriben nç,·üz m:sinin provasına hilcum etmiş, ge- bir kaç gün onra baş amiralliğe tev esnasında belclen yukarı olnn vücud Öyle ya!.. Mejer kolaylıkla kıozan işnretlerle Mejeri arıyordu. 
~e8i.fede iÜn doğır..ağ'a baş- mi ran taı·afa doiru tebl:keli bir 1 di edilen zabıt vaı-akasında bu jfal'ib kısmının makinenin tahrik kollan dığı mu\·affakıyct!ni garantileşt.r. 1 - DeYam edecek -



ı Süleyman dayının karısı ölmüş
tü. Üzülmedi değil, üzüldü amma, 
kederi çabuk geçti. Bir kaç ay sonra 
ineii de ölünce bu seferki kederinin 
çok fazla olduğunu ve aradan haf
talar geçtiği halde hala devam ettiği
ni görenler sebebini sordular: Köylü 
cevap verdi: 

- ineğe tabii daha fazla üzüldiim. 
-Neden?? 
- Çünkü karım ölünce halim vak 

tim yerinde olduğunu bilen bütün 
kız babası bütün köylüler kızlarını 
bana vermeği teklif ettiler. Fakat i
neğim öldüğü zaman kimse ineğini 
bana vermeği teklif etmedi. 

Filim/er çevrilirken de sigorta edilir. Artist birden 
hastalanırsa, bunların zararı sigortaya aittir ... 

** 
Dargınlık 

Hırsızın karısı - Bu sefer dikkatli ol bari de altı aydan evvel gel!. 

Matmazel Titanya Valantiney , 
kendisini ilk defa cŞimal fecri> fil
minde göstermi:,;ti. O vakit sadece 
istidadlı lıir arti,-t olarak tanınan Ti
tnııya on beş gün<lenberi, mevzuu 
Afrikanın tam göbeğinde cereyan 

- Fransız karikatürü -

**
. eden bir \'akayı anlatan büyük bir 

film çeviriyor. 
iki köylü, şehirde biribirine rast Haksız 1 Sıkılacak misafir Büyük bir filmde baş rolü oyna-

geldi. Biri sodu: mak yıldızın çok hoşuna gitmiş ola-
- Buraya niçin geldin? Hastalık Avukat itiraz etti: Misafir kadın evin küçük çocuğu- cak ki her gün iş; bittikten sonra ar-

için mi} - Fakat anlattıklarınıza göre hak- na: kadaşlanna bol bol şampanya ik -
- Hayir bir mektup getirdim. sızsınız. Niçin gelmiyorsun yavrum, ram ediyor. 
- Neden postaya vermedin de Müşteri kızdı: dedi, gel de seni seveyim. Gene yorgun geçen bir çalışma gü 

kendin geldin? - Haksız olduğumu ben de bili- - Buradan kalkamam. niinün ak~amında Titanya arkadaş-
- Köyün postacısına dargınım yorum. Ne diye size müracaat ettim? - Neden? !arını alıyor, kırda bir gezintiye gö -

da ondan .. Eskiden süt ve yumurta < 0 **0 • - Kanepedeki deliği kapatmak tlırüyor, yiyorlar, içiyorlar, geceyan 
yı benden alırken simdi başkasından için annem buradan hiç kalkmama- sına katlar eğ.eniyorlar. Sonra evle-
alışveriş yapıyor. Ben de onunla iş mı söyledi. Kalkarsam dövecek. riııe dönüyorlar. 
yapmıyarak kazancını azaltacağım. ---0000--- Ertesi gün stüdyoda film 'çevirme 

Seyyah ğe tam öğle vakti başlanacaktır. Ya

lse!het 
- Mehmed ile fingirdeşiyor, beni 

aldatıyosun. 
- A.. Vallahi iftira .. 
- Neden iftira etsinler~ 
- Ne bileyim ben .. Benim Meh-

met ile kur yapmadığımı sana isbat 
edebilirim. Eğer öyle olsaydı, Ulvi 
bunu muhakkak öğrenir, kıskanç -
lık saikasiyle beni öldürürdü. 

---••«•>•- \( 
~~~ 

Amer:kadan gelen seyyah bir 
nükte yapmak istiyerck tarlada g-ör. 
düğü bir korkuluğu işaretle tercii
mana: 

- Bu gördüğümüz cadam> rfedi. 
buranın ahalisinden birisi olacak 
değil mi? 

Zeki tercüman şu cevabı veı·di : 

- Hayır efendim. O da sizin gibi 
bir seyyahtır.· 

ni bu hesaba göre :::aat on birde Stüd 
yoda bulunmağa mecburdur. Çünkü 
giyinmesi, nıakiyaj yapması bir saat 
sürer. Halbuki ::;aat on biri çeyrek 
geçtiği halde Titanya henüz mey -
dr.nda yoktur. 

. Eger birinci . sınıf yıldızların hep-r 
sı Vvyan Romans, Edvig Föyye gibi 
genç ve güzel olsalar sigorta şirke
ti doktorluğu b:rçok kimseleri im -
rendirecek bir meslek oluı·du. Fa -

- Doktor, hastafım, çok hasta .• 
- Nereniz ağrıyor? 
-Her tarafım. 

- Dilinize bakayım. - Patron beyaz köpeğini neden 
buraya bağladı~ 

- Geceleyin siyah köpeğini hır
sızlar görüp korkmuyorlarmı da 

Rejisör, makiyajı merak etmeğe 
başlıyor. Yıldız bugün çok kalabalık 
bir figüran kütlesi içerisinde filmin 
çok ehemmiyetli bir parçasını çevi -
recektir. Sinema şirketine yilz bin 
frank masraf ettirecek bir gün. Ti -
hınyaya telefon ediyorlar. Hizmetçi
si hanımını uyandırnmıyacağını söy 
lüyor. Nihayet bir çeyrek saat mü -
na kaşa dan sonra yıldız telef on başı- ka~ do.ktorlar muayene ettikleri mi.iş 
llE!. gıalp\>iliv,or. terılerın yaşıyla ve güzelliğiyle nla~ 

- Çok merak ettlK ma1.1mazel. Bir ıc .. _a ... .. ı ....... ı .... · 7 ~ .. ı D vl, .Y A.ı}u,~ 

Yıldızın dili, bir akşa~ evvelki 

eğlencenin tesiriyle renksiz ve p:ıs· 
1 ırl ı r 

kaza filan geçirmediniz ya? Mıstenget de hasta olsa onun da evı 
- Hayır hiçbir şey yok, yalnız ne koşarlar. 

ondan . 
00 

Doktor yıldızm nasta olduğ~nu ka 
IJGI odiy(,r. O halde sigorta şuketf 

Bir izah çok rahatsızım. İşte bu telefon mükalemesinden ~tüc1yonun o gün.kil :ekm! m~sraf1111 
çeyrek saat sonra stüdyonun dokto - ''lle;nek rnecl:>urıyetınde kaımıştır. 

- Kadınla erkeklerin acaba neden 
kol kola yürümeleri adet olmuştur? 

- Ay, sen bunu keşfedemedin 
mi? 

- Keşfedemediğim için sordum 

- Nereniz ağrıyor? 

-Her yerim.... Başım, midem , 

Lütün vücudum sızılar içinde. 
- Biraz gayret edip stüdyoya ka-

dar gelebilir misiniz? 
- İmkansız ölüm derecesinde has ya .. 

- Gençken ikisinden birisini bir tayım. 
- Fakat üçyüz figüran sizi bekli-

başkasının yakalayıp kaçırmaması - On beş gün evvel gelen mek- yor. 
için böyle bir tedbir alırlar. tubu bana şimdi mi veriyorsunuz? -Gelemem. Hem ne diye telaş 

' - Nasıl oluyor da buraya her - Yaşlılar da kol kola giriyorlar H izmetçi - Affedersiniz. Zarf ediyorsunuz ... Gelmesem birşey zi -
gelişimde sizi uykuda buluyorum? amma? çok güzel koktuğu için on beş gün yan edecek değilsiniz ya. Zararını -

A kl b k O d k . · d b' · • çamaşırlarım arasında sakladım. zi sigorta öder tabii. . 
- ya arınızın ucuna asara - zaman a ısın en ırı Kaç -** 

yürüdüğünüz için... mak fikrindedir, öteki kaçırmamak G Bütün sinema şirketleri, yıldızlar 
---- o için kolunu bırakmaz. eveze dan birisinin hastalanarak gelme -

K d -=* __ 

1
_ __Ben ken~ı'sı'n"ı go"'rmedı"m amma nıesi ihtimaline karşı ma~rafları bo-a 1 n l şa gitmesin diye çevirmek üzere bu-A kı 1 !çok gevezeymiş diyorlar? lıındukları fimleri sigorta ettirirler . 

- Kadın hayatında yedi devre ge- - Geveze de laf mı birader. Ne Sigorta şirketlerinin .. doktorları has-
çirir derler bilir misin? ? -A:yol yağmur yağacak, ne diye zama~ plaja gitse dilinin ucu güne~- ta olan yıldızı muayene eder. Film 

- Bilirim. bahçeyı suluyorsun? . ten yanmıs olarak döner. çcvremyecek derecede rahatsızsa 
- Aman söyle. Ben bilmiyorum. - Görmedin mi bırader. Bahçe ~ ccc**u.. t.astahğının devam ettği müddetçe 

- Bebek, çocuk, genç kız, genç kovası boş. Sulamıyor ki.. Kadın ve d. ı t sinema şirketinin bu zaraı·ını sigor-
kadın .. Ne etti. - Neden kova boş? l p oma ta eder. 

- Dört etti. Üç kaldı. - Yağmur yağacağı için .. Her H k "k• d" l l ] kadın 
D •w •• .... d G ·· k" ·t· d k be k · · a ı ı ıp omat a namusu - ıger uçunu e sayayım. enç gun u ı ıya ımı ay tmeme ıçm . ,1 kadın, genç kadın, genç kadın.. bahçeyi boş kova ile suluyorum. "raNsındakı fa~k şudur: 1 n ** amuslu hır kadın chayır> derse 

cbelki», «belki» derse cevet». ma

·ı' 
nasınadır. cEveh derse artık 
muslu bir kadın değildir. 

Hakiki diplomat ceveh derse 
«belki», «hdki ) derse «hayın ma· 
nasınadır. cHayın derse artık :::> h •. -
kiki bir diplomat değildir. 

--- xx---

Eski 
Kadın - Kapıcı, kendisi ve karıcıı 

için eski elbiselerimizden istedi. Ben ( 
de eskileri seçip verdim. 

- Erkek neleri verdin? 
Kadın - Senin evlendiğimiz !'le

ne yaptırdığın kostümle benim ge· 
çen ay yaptırdığım robu .. 

Maharetli 
Daktiloluğa talipti. Sordular: 

- Birisinin söylediğini yazabilir tJ'.~!Clb 
misin~ 

- Yazarım fakat .• 

ru Titanyanın evindedir. Yıldız dok- ı Uu da ~inem~r.ın şimdiye kadar" b:ı • 
tora acı acı dert yanmağa başlar: 1 mc:tUğimiz bir safhası .. 

HA BERLER 
* Hem tiyatro müellifi, hem de -"İ tiyatro alemine mensup olmak U· 

fi!ro yıldızı olan Mösyö Ş:ışa Gitri ·!ere sıras_iyle Şarlot Lise, Lvcn Pren • 
>ı;n günlerde Matmazel jeııcvyev :on. jaklin Delübak ile ev;enmiş "e 
Sl'rveil ilP. evlendi. Bu izdivacın taf- hepsinden ayrılmıştır. 

sılaıını Haber silturılarında okudu - * Fransız film artistlerr.clc-ı Pi)•er 
nnz . Aktörün kendisinden çok g·cnç 
b?r kızla evlendiğini de bi iiyor~un uz. 

P.:ı evlenme milnasebetiyl_e Fon~en 

r' Flöri şatosunda b"r ziy.'.lfot verileli. 

ı:u ziyaf P.te gelinin sadıcı o1~n on oltı 

c.n }·edi yaşında iki küçük kı:! vardı. 
Zi .• afette bulunan Fran~ız tiyatı"ı 

•ı1111ıurriri bu küçük marlmazellere 
lıakiı; baktı ve cbunlar da Saçn için 
müstakbel gelinler ı~ deıii 

:.\fatmazel jene\·yev, Sa~a Citrini!l 
!)Jı·,nci karısı değildir. Saııatl:[ü· hep-

nrar.sör sinemayı b!rakıp bl: tiynt -
ro tesisine karar vermiştir. Sannt -
kur burada şimdiye kadar ya9ılnn'ıı 
rııı :amamiyle aksine olarak meşhu:· 
filmleri tiyatro piyesi halinde oynı -, 
yacaktır. İlk piyesi cÇıkma zsokak~ 
ikinci piyesi de cBu kızı bizir.le be
raber götürmezsiniz> olacaktır. * İtalya, Fransız film yılrlızJarırı1 

birer birer !talyaya çE!kmete başla -
mıştır. Viviynn Romans bıı sene 1 • 
y;ıldı. filmb çeviriyor. Remü romaıı • 
rla iki film çevirdi. ::\larsel Hcrbİ) c 
ftaJv!l\'a gitti. Edvig Föyyeyı:: ttni -

·--.~r;:·...,~~~....... . . .. 
yaon bir film çevirmek için teklifte• 

-"'~" "''""'"""--""'"' .... .,.,,..ı yapıldı. 
nu mütemadi hareketlerden ttn!· 

vannı ses:>iz sinema davrinde ka7.nıı· 
~ığı kudretli mevkii yeniden nlnııık 
istediği ve onümüzcleki mevsirı•dı? 
1t:ılya<la çevrHmiş Frunsızca filnılc
ri piya!':aya ,.ıkaracağı anlaşılı~ 

Hamidıve mektep ., 

Q"emıs1 

- Baştaraf1 1 inci sahifede - de 
.\1ektcp gemimiz, uğradığı ~·erJcrıe· 
rleniz gf"'dikli erbaş mektebıne ttıl e· 
he k~·~ ıd ve kabul etmiştir. Tale/

11
• 

ler, genıideki ~ıh lıiye heveli tarn. 1 
... · ·ctırc:· 

cluıı muayene edilmiştir. H~n1• .. bııs 
.zmirclcn de deniz gediklı e._ de 

.Jıı111ıdı~· >--11S>-'.:·-;;.I mektebine talebe alacaktır. 1zrl1'~1111 

Ressam (modeline) - FevkaJjde güzel bir kadınımız. Muhakkak 
ki bir şaheser vücuda getireceğim. 

Model - E·:et, ismini de cJam• koruz! - F~ ı,." ~ ., ... , ;ır::ırta Egert, korn !'l ı jan Kipuro ile s-e~·nhntte bıılunuyorlar. İki se. 

ilk talısiliııı ikmal etmiş çoc uk;~r~ııı' 
lı ı ı 1ektebe girmek için alukıt ıc· 
makam!n~·a mUrncaat edenler ço,·e 
hır. Burcın talebenin muayene J1li· 
imtihanları \'apılacak. mektep ge ,, •• 
ıniz, alqam. i.lzeri limanımlZdaıt • 

- ltaly~n karik:d:rü - - Söyliyı:n k::k~:::e Yimli ~·ıldı;·ı. l.ıu resimde Romacla görtiyonı ;~. nlnrnktır. 

l 
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Tet~ik ve Fikirler , \d-.~ada 

' Uvey kızını kir-
Beynelmilel zehir kaçakçılan 

Eski eserler ve Halk
~ evlerinin vazifeleri 

Ya.zan: Jv.. Esat Sere.zli 

leten adam 
\ . 

Şevket yedi sene hap· 
se mahküm oldu 

Gebe sanılan kadının kar
· nından çıkan Eroinler 

ı Adana, (Huıuıi) - Adananın A-• . 
dalı köyünde mukim Çerkeı Şevket K k ) J ) J b• d b• •· J . 

Biz, et.ki eıen tabiri ile, insanla-1deniyetborcudur. lıteazizTürkgen- namiyle anılan bir adam evdeki kızı aça Çl ar nası Ç8 ışır ar • Ir en ıre zengin 0 ma-
rın hayri, ilmi, milli, iktısadi, sıhhi, ci 1 Sen bunu anlamaia başladığın Menek9eyi kirlettiji iddiaıiyle mu • J A • k d · k J h• J 
hülaaa bütün ihtiyaçlarını temin için günden itibarendir ki, bu memleket- hakeme altına alınmı9tı. nın yo u. merı a a ya 1 an ze ır er 
vü~ude aetirdikleri asar ve mebani- te eski eserler sevgisi uyanmağa ve - Şevketin mevkufen devam eden Bu çeıit adamlara hemen dünya· tur. Ve geni§ mikyasta morfini ih-,çı hak.kında malumat toplamuİ, 
nin tarilji ve mimari bakımdan bü- bu şaheserler kurtarılmağa başlamış. duruımaıı dün neticelenmit ve karar nın her limanında rastgelinir. Ade- tiva eder. Gorillerin ve orangotan 2 - İngiliz polisinin Londradaki 
yük kıymetl~ri h.:'iz v_e Türküı:1 ~an- tır. . .. kendisine tefhim edilmittir. nin yalçın kayalarında, Bombaym ların boyunlannda asılı çanların içe- kaçakçı hakkında takibat yapmıı ole 
at ve medenıyet alemınde ne gıbı şa- Bu babda halk evlerıne terettup E • b' kl kiltl . k . yakıcı güneşi alhnda, Rangonun Hin risi de kokain doludur. maıı. 
hikalara yükseldiğini gösteren, Tür- eden çok mühim vazifeler vardır. d dpe)tce 

1 
ır metralk~ il ilel~ı orı- distan cevizi ağaçlaiıyle gölgeli yol- Kaçakçılık suretiyle alınan ve aa- 3 - Yirmi dört kilo morfini yan. 

'-'~~ '-~ k d . . h h d k. C h · h"'k... · · . · d or a op anmış ı. ı s g u arasın- . . . . . . . w . .. 

\ 

1r.wı ~.,.. u retırıı ve er sa a a ı um urıyet u umetının ıstına et-
1 

d hk . t .1 1 b" larmda, beş kıtadan gelen gemılerın tılan zehırlı maddelerın mıktarı ma- maga kafi afyonun fngıltereye ne 
f . ..:. 'L'...h·ı· · • k d" ·h· ·- · H Ik p · · · k d w H Ik a ma emey e ge rı en suç uyu, ı- . . ... . delil AA ı ıyetını en ı tarı ıne ve tıgı a artısının ur ugu a ev- . 35 d'W . 20 1 d kadar t h dızıldiği Singapur limanında, malla- lum değıldir. Fakat muhakkak olan suretle girdiğinin meydana çılmııt 
ke~di m_illetine değil, cihan tarihine leri nizamnamesinde müze ve sergi rı. 'd'lıgbe~lı 'ky'akş adrıntak'p d'yoa rını metheden badem gözlü, kehri - bir şey var. Uyuşturucu maddeler ti- olması. 

1 kla 'fad ed be · b" "k b' ı..: · ·ı . mm e ı e ı en ı ı a ın a ı e r- . tanıtan varı rı ı e en ve asır- fU sıne uyu ır mevKı verı mesı- d H 'k" . . d k ag·ında b'ırer bar renkli aatıcıların dolaştığı Kan caretı beynelmilel bir ticarettir. Ve 4- Morfinin Franaaya ne suretle 
'-~- ı..._ • k la · · b · ba l bebl h Ik u. er ı ısının e uc , . . ~7nccrı >:aııyan ve yqı?'aca o n nı ıca .ettıren f ıça ~e ~r •. a - çocuk bulunuyordu. Biraz sonra, tonda, Banco sesiyle her milletten ou tıcaretı t~mamiyle ortadan kaldır- geçirildiğinin anlaıılmıı olması . 
.an at, marıfet ve medenıyet parça- da eskı eserlere ıevgı zevlcinın ta- k d k - d k" ÜP ""'nl"k kadınların danı ettiği Şanghayın ne- mak çok guç bir ittir. Bu ticaretin 5 - Fransız polilinin morfinin ya 1I L_ ed' h kk k . k' f .. 1 . b'lh genç a ın ucagın a ı ~ a.. u h . . 
IUIDl aatd ıyoruz. a u ve ın ı'8 ettırı meaı, ı as- · . . . . k dının bu suçt" teli rıhtımlarında senenin altı ayı kar e emmıyetı hakkında bir fikir ver- pıldım llboratuvan k-fetmeai. 
~ k h k . • .. }'·' ıc· l L-:=:.Jam m nı mınmın genç a ... n k . . H •• -ır 

. \ür .d~nyuının ~r ... ötcıını su~- sa genç ıgı es •. e ... ser er~ 0 aıı doğma çocuğu olduğu anlaşıldı. lar ve buzlei altında kapanan Viladi- me. ıçın ong ~ ~ongda 11 birinci 6 - Bu morfin ve kokainin ltviç-
lıyen.: millı ecdad. yadıprlan~ın ~ı~ v~ bu aayed~ tarıhı ~e mıll bırer ve- Dinlenen son şahid de: vosto~ta, ~ ako~amada, Honoluluda teırın 1 ~22 tarıhın~e m~ydana çı- reye hangi yollardan airdiğinin ötre 
va~n ve medenıyet emanetı gıbı dıa olan eıkı eserlerm korunması ve . . . . . tek bır kelıme ıle: Her yerde.. karılan bır kaçakçılıga daır ıu main- nilmif olması. 
~vifme.i, göz bebeği gibi korunma· müzelerin zenginleıtirilmeeidir. Bu Suçlunun, ~ı~ı kırle~ığını kendısı- Bu çeıit adamlar daima gece ça- matı bilmek kafidir. 7 - lsviçre poliıinin mobilye fal;. 
sı, ~n ufak bir parçaıının üzerine kol mühim makaadı temin ve bu yüksek ne ikrar ettiiını söyledı. lı91rlar. Gecenin sislerine gömülerek Yakalanan eşya yirmi beş kilo rikaaında bu maddelerin qya içe-
kanat açılarak derin ve ince bir ilgi gayeye vuıu! için de .h~r ıeyden ev- Suçlu bermutat inkarda israr etti. ı91klarını söndürmüt gelen esraren- kokain ve24 kilo morfinden ibaret· riıine nasıl konulduğunun anlapl • 
ve '8Yi1 ile her birinin önünde sec- vel bunl!n bilmek, b~ldarme~ ve an\" Heyeti hakime karar vermek üzere giz gemilerini karıılamak için küçük tir. Bu malları Çine sokmak istiyen ması icap etmekteydi. 
de edilmesi llzım olan bu kıymettar latmak lazım~r. Eak~ eıerl_~m ıe~en- celseyi tatil etti. Dışarı. çıkan suç~u- aandallara, mavnalara, kayıklarına, bir japonyalı idi. Londrada ça}ıtan Demek oluyor ki bir tek bçakçi
-eserlerden, aziz yurdun her parçasın- ler sosye~elerı, ~uhafaza~ abıdat, nun çehresinde bariz bı.r ~emnunı • hatta aallara binerler. Geceleyin kıaa bir fngiliz hesabına hareket ediyor- lığı meydana çıkarmak için Çin~ 
da birer pırlanta gibi ıerpilmif, her muhafazaı aaarıatıka ve aaır nam ve yet seziliyordu. Belliydı kı, beraetle ~ümleler ititilir, emirler verilir ve du. Morfin ve kokain Fransada yn- rüğünden ba2ka japon, Fransız, !nıt 
köte bu~ta birer dürdanei mima- unv~nlarla m.~~~ud olAn. resmi ve hfç olmazsa çok ucuz kurtulacağını ıplere bağlı torbalar, yahud sıkı ııkı- pılmıı, lıviçrede yapılan mol:iilyenin giliz poliılerinin de çahfJJlaaı .ten • 
ri aibi aöz}eri kamqtırmııtır. ga!1'ı res.mi butun te.te~küller ~ece- umuyor~u. Çünkü, belki de ona ceza ya k~palı kutular içeriıinde afyon, içerisine yerleıtirilmiıtir. tır. 

\ Büyük 1ervetlerle, büyük emek· mıyetlerı Halkevlerımız aayeı ~- evindekı ~rkadaşlan: . morfın, eroin, kokain yahud esrar; Bu kaçakçılık şebekesinin meyda- O halde kaçakçılann bir çok de-
\ lerle ve ancak Türk milletine mah- fında topla~alı ve b~~an nıaarıf, - Şahıt yoksa kurtulursun, ın • kadın v~ erkek, genç ve ihtiyar fakir na çıkarılması için iıe: falar muvaffak olmaıına hiç de §af-

~'9 yapıcılık kudret ve kabiliyeti ile vakıflar, muzeler.tetkılltı~ .memur kir et! ve zengın milyonlarca müıteriyi ze- 1 - japon poliıinin japon kaçak- mamak llzımdır. 
%::.t:-1-ram· ızı' •• 

1--L-rtan ve b~ .. tu'"? ci- arkadaşlarla takvıye etmelıdır. Demı"ıılerdı'. Fakat ev~ekı· paza!" hirlemek üzere yollanna devam e- • 
~ &ama üihaDmda y - - i===_ ·ş""""'u""""n'llUlllldllllllllalllllllllnlllllllll-llllllBltllllllllulllllllllnllllHHallalHHHlnlHlllHI "tlledenıyet ve mamurıyeti de (Sonu plıcek n . ) çarşıya uymadı. içeri çagnlan suçlu derler. 

lıif,Rtler içinde bırakan bu baha bi- - *=- şu netice ile karşılaştı; Günün birinde Honk • Kong po-
,.;ı.l-..:;.;. le · ped l b" C 1 k h lisi -hr oi en ro' m'ktarınm ••t ··•11111
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1111111111•=• ~~ eteı r ve~~ ~r.er ır a~US!U ffiU a• Suçlu Şevket, kansının bir ay te • h" ~ e •• r ew ın 1 m~ -

?.k"f.amanlar aahıpaız, ham11ız, ba- davi için Adanaya gelmesinden bil- ıt surette arttıgını fark eder. Polıs- lngilterede kazalar haftası . 
~ bhmfbr. Bir çoldan atıhp kP.mesi istifade üveyi kızı MenekŞeYi kirle _ ler, casuılar, muhbirler seferber edi-
lllVnı~Uf, haclıiz heaapaız kıymetli · terek bikrinin izalesin ve masum lir. Şüphe edilen her yer araştırılır. . fngilterede. suikasdlerden sonr~ bu kere de kazalar yekdiferini ta-
Parça18r ucuz bahalı aatılarak ve ka- - Battarafı 1 inci aabifede- .

1 
k' 1 te k e •. t. i Fakat hiç bir netice elde edilemez kıp etmektedır. Geçen &'Ün &'ene ıki tren kazası olmuı, alb kiti ölmfl• 

• _1 • yavru ı e, ır e n ızın cemıye ıç il- P 1. ka k l ka · otuz ki§i yaralanmıştır 
çınlarak yad ellere geçirilmi, ve bun sınu~ gızli cereyan etmekte olan mu- d hacil bir mevkiye dilşmel rine ae- o ıs ça çı ara rıı tamamiy- · · . . 
lara bizden daha evvel ve daha çok hakemeleri sona e.rmiş, dün alent b:biyet verdiği göz önUnde t:tularak le aciz bir vaziyette iken bir tesadüf İlk kaz~ ~alskovdan. ~rana gıden bir trenın ~a~tan çık~asıyle hu. 
kıymet vere A ·· 1 · · celsPde haklarındaki karar tefhim dd d t kd" .1 7 6 meseleyi halleder. sule gelmıştır. Lokomotıf ıle beş vagon on metre ırtıfaında bır bahçeye 

n vrupa muze erının esbabımüşe e e a ır. e sene yuvarlanın 1 d B b h d 'k k" · ·· w l ;· d · i · h 
belli batlı termayeleri olmuıtur. En Edilmiştir. . ay müddetle mahkQmiyetine karar ve Limanda bir motör, bir Çin kayığı . ~ş ar ır. u a çe e ı i ışı og e yeme ın en sonra stira ar 
~ymde kayda ve teeaüfe pyan bir Kostantin Reıef casusluk suçu rilmiıtir ile çarpııır, kayık devrilir. içerisinde etmekte. ıdıler. . · 
nokta daha vardır ki 0 da Osman teşebbOs mahiyetinde görüldOtün - . · . 9ulu · ın denize dü,er Ka- M,üthış surette parçalanmış ~lan ara~ann altından iki ölü ve ota 

' r z evvelkı teb Um e • r * 3_.-alı ~JD,lftır. ,...._ • -

ehenımiyet verdigı· • ve bu u~•ida ra- d. etle Amm.• hlametler tlen mem. nu-. l . la fİf in maeından gebe olduğu 'Berekt venfn, ortadan geçen bir yorcü'"bJlytlk blr zeki eseri a&ate;.. 
e... b dd 1 me oldu; yilzil sapsarı kesildi. kı h rek loko t'f' ı kamlarla ifade edilemiyen servetler ıy~tE' v.e ır sene m.ü ete emnıy~t· ta min edilerek derhal hastaneye . mo 1 ın su.pap arını açarak, makinenin infilakının önüne geç-

d b 1 - Jandarma arasında mahkeme salonu mış v b h k t l h' h ve bütün cihanı medeniyete parmak umumıye ~ez~retı~- e u unmaga götürülür. e u are e ıy e ıç şüp esiz birçok k"mselerin hayatlarını kur-
ıstrtacak emek ve gayretler aarfedil- mahkum edılmış, dıger maznun Ko- nu terketti. Doktor muavenesinde kadının tarmıştır. Eğer böyle yapmamış olsaydı, lokomotif birkaç dakikt, son-
diği ve ieimleri aayılmakla tükenmi- li, suçu sabit olmadığından beraet 0 gebe olmadığı v~ ancak cild rengin- ra muhakkak surette patlardı. 
Yen büyük mimarlar, mühendisler, etmiştir. Par B (l d ll de ve tamamiy1e karın teklindP. bir Bundan maada hemen hemen ayni saatte Londra civarında Tarne-
tarı'atk&rlar, nakka,Iar, oymacılar l{ostantin Raşef, Sofyalıdır, 34 ya- kauçuk torba içerisinde yüz İngiliz borugda biltiln süratiyle g:den bir ekspres verilen emir hillfına ters 
~etittirdiği devirlerde, dünyada mis- şmdadır. Sofya posta ve telgraf mek- Yeni belediye re- lirası dt"ğerindf'! eroin tasıdığı anla~n rayda çalışan bir işçi kümesini çiğniyerek geçmiştir. Tren geçtikten son-
li olnııyan ve olmıyacak olan eserler tcbi mezunudur. Filibede postahane- 1ır. Bu kauçuk karın o kadar mahira- ra anacak ilç cesad teşh"e oluabilmiştir. 
l'iicuda getirildiği halde bu güzel de memur iken vazifesini suiistimal İSİ SECildi ne yapılmıt ve yerleştirilmiştir ki, u- Maamfih daha birçok kimselerin de ezilerek ölmüş ve tanınmıyacak 
eeerler lard lan . k • -zaktan muayene eden gu""mrük me- bir hale gelmiş olduklan ümid edilmekte bu tekilde ilk kazada makinist 
\. _ 

1 
eon uır a aene on n na etmış, itten çı anlmış, mahkemeye · ı b 

~ef evlldlan zamanında ve gözleri 'l'!rilmiş, 18 ay hapse mahkQm ol- Parsa, (Hususi) .,,urunun farkına varması imkansız- ı e eraber Uç ve ikinci kazada da üç kiti olmak üzere altı kişi ölmaı •• 
onünde birer birer yıkılmağa, dökül- muş, mahkQmiyet müddetini ikmal Belediye meclisi dır. otuz kişi de yaralanmıştır. 
rneg" -L 1 • ha l V dün bir içtima Bu vaka, gebe kadın ve sun'i ka- Facialarla dolu olan bugünün bilançosunu tamamlamak ister gibi 
ı.. e, mllllvo maga f amıştır. P. etmiştir. O vakit Bulgaristandaki si- Ö 
oırçoklan ortadan kalkm19, elden yasi komite tarafından casuslukla yapmış, Rauf - '"ın vasıtasının meydana çıkmasına Londranın -göbeğinde müthiş bir yangın çıkmış büyük bir atrepo t .. 
~~.ıı v~ kalan~ da Cumhu~iyet tavzif edilmiı, Edirne vilayetinin zeni ekseriyetle -ıebep olmuştur. Bulriin Çin gümriik mamen yanmıştır. Bu son felaket vukubulmazdan evvel oradan bisfJr, 
~ıne adeta bırer harabe halınde Melekbaba semtinde Türk hududu- reisliğe ıeçmi~- ;darelerinde şüphe~i kadınlar, bu hu- letli bir yolcunun geçt'ği ve antreponun penceresinden biroeyler ata. 
lll~lcal eylemiıtir. :ıu geçmiş, Hamzabey köyüne geldi- tir. Çalışkan bir "Usla vazife a1mıq t"beler tarafından rak uzaklaştığı görülmüştür. Bütün aramalara ratmen b!sikletli yolcu 

Çok tükür ki, inaan kıymeti ka- ği sırada yakalanmıştır. Koli de Bı.ıl- genç olan Rauf, -nuavene edilmektedir. ele geçirilememiştir. Bu yangının da tedhişçilerin suikasdleri meya. 
der eaer kıymeti de bilen, bilgiye ve gar tebahdır, 25 yaşındadır, Bulgar ~~~~ ge?çler ~ir Bundan üç dört sene evvel gene nın da olduğu anlaşılmaktadır. 
on'Jn doğurduğu bu san' at eserleri- ordusunda askerlik yaparken -ifade~ lı~ını tesıs eCtmış, Hong - Kong sehrinde bir vahşi hay Tren ~a~alan!11n suikasdlerle alakası olmadıfı ümid edilmektedir. 
ne layık olduğu ehemmiyeti veren sine &'Öre- gene Bulgaristan Türkle- dor! sene um- van1a~ sirki mf!nsupları tarafından Maamafıh ılk kaza hakkında bu yoldan tahkikat yapılmaktadır. 
Cuınhuriyet; büyük küçük sayısız rinden bir asker, gördükleri tazylk- ~u.rıye.t Hal~ Pd~r • <ıfyon s~tıldığı haber alınır. Sirk araş S b•h J t• h t E J • 
"--1 d l il d 1 t k i Tü k' · ı · d tısı rıyasetın e Pnrsa Be1ec:lıye •mlır. Tabii bir şey bulunmaz. Fa • a 1 S Ira a V eri 
""""'.'löl' ere ört e · e ve can an aarı - en açaca ını, r ıyeye ı tıca e e- y H . 1r 
fnıttır. Vakıflar teıkilatiyle, maarif ccğini söylemiş, birlikte kaçmışlar - b~lun?1u~tudr. de reıaı üseyın at bir kaç hafta sonra bir muhbirin Sovyetler birliğinin geniş ve uzun nehirler üzerinde, yaz mevsiminde 
"e ırıüzeler tesisatiyle ve bütün ida- dır. Hududda yakalanan Koli, casus nı vazıfesın e : Rauf Özen ihbariyle meıe1e anlaşılır. Afyon. büyük ve konforlu, istfrahati evi vazifes:ni &'Ören vapurlar işlemektedir. 
te tubelerinin kendilerine terettüp zanniyle mahkemeye verilmipe de d~uvaffak olacagı ümid edilmekte- ~rslan1arın yattığı saman yatakla!ın Bu vapurlarda, istirahat günlerini &'eçiren yolcular emrinde, mü-
~ dikkat ve itinalariyle, halk ev- suçu hıç bir suretle sabit olmamıı ve ır. ..Jtında saklıdır. Aslan kafeslerinde- kemmel salonlar, dans yerleri, kütüphaneler vesaire mevcuddur. Va-
lerıyle ve ayrıca te,ekkül eden bir onun için hakkında beraet karan ve- U o k t o r ' · i ~mir çubukların iceriıi de oyuk- purun üst güvertesi, (sahih plij) halindedir. 
Çok .himaye, imar, muhafaza, tarih, rilmiştir. . . B. 8Ehcet Uz y d M ·ı Bu vapurlarla Volga üzerinde yapılan seyahat, takriben bir ay sür-
CenııYet ve kurumlariyle ve büyük Dün Afırceza mahkemesının bu , Ur SUZ lJSeVI er mektedir. Vapur, büyük şehirlerde durmakta ve aynca yolculann umu. 
[~rlıklarla her birinin üzerine casusluk suçu }ıakkında tefhim ettiği Ç Q C U K p İ • mt arzusu üzerine, yolda güzel manzaralı yerlerde .de eflenmektedir. 
"'4ll'ıet Pl'.mittir. Son bir kaç sene zar karar şöyledir: Haıtalıldan mitehaı•m azar eSI ye Her durakta, hem güzel, hem faydalı gezintiler tert:p. olunmakta-
fı~ bu ujurda yalnız Vakıflar ida- Casasluktan suçlu Bulgar. tebaa- ~astalannı 11,SO dan bire kadar • d • J dır. Vol&'a yolcuları, bu suretle ezcümle Kuybişev hidrolik tesisatını. 
~~ bcidçe.inden bir milyon liradan sından 1906 dofumlu Raşef otlu Beyler ıokatında Ahenk matbaA!l gt lYOl ar Ja&'Uli ~ağl.a~nı vesaireyi &"ez~ektedir. Kama nehrinde &'ezenler lif 
~ para Nrfedilmittir. Eser kıy- Kostantin Raşefin devletin emniyet yanında kabul eder. - Baıtarafı Birinci sahifede_ ıtalaktıtlerı ıle meohur Peırn cıvanndaki buinini &'Örmektedir. 
~.~i bilen bir müdürü umuminin menfaatleri icabı olarak gizli kal- nun SOS8 sayılı kanunla değişen 133 dan hareket edeceği haber alınmış - Beyaz deniz ile Baltık denizi arasındaki kanalda, MoskoY.a.nehrinl 
~~t Şeften aldığı ilham ile sevk ve ması lizımrelen maJQmatı siyasi ve- üncü maddesinin birinC'i fıkrasiyle hr. O güne kadar gemiye lizım olan Volgoy~ birleştiren kanalda da bu tarzda istirahat vapurlan işle. 
~e e..:::.: yük.ek kudret ve kabi· ,ıra askeri casualuk makaadiyle istih· ta . 1 w . . fazla kumanya, su, kömür vesair eş- mektedir. . 
"'l' tli ·~· yın o unan 15 ıene agır hapıs ce- . 1988 · d 220 b' .. 
.Le ' Vakıflar heyeti fenniyesi, di- sal etmek için · Bull'aristanda siyasi . . . . . ya Yüklenecektır. Haber aldıtımıza ıene~~n ~· . ın kışı, senelik iznini bu gibi sahih isttahat 
.,._ taraftan Maarif Vekaleti ile komite tarafından tavzif edilerek zasının 61 ıncı rnadde mucıbıııce ilç- ırore vapurdaki museviler, karaya evlerinde &'eçı~mışt~. Bu sene bu vapurlarda çok istifadeli sur~ jştiı;.a-
~rı ~eyeti fenniyeıi ve müzeler teş b~ ma~sadla ~8-9-987 tarih~de .'F, te ikisi indirilerek ilk yakalandığı çıkmak mümk!n olmadıfını tama- bat edeceklerın mıktarının 300 bini bulacağı kuvvetle tah~Tn ti'iUn-
~tı icleta aeferber edilerek bu eser- dıme vıliyetinın Melekbaba cıbetın- tarih olan 18 eylQl 937 den itibaren men anlamış oldukları için artık maktadır. . . 
j'!"l1l bir çoklan muhakkak olan ö- df:n Türk hududunu &'eçerek Hamza- beş sene müddetle ağır hapsine, suç feryad ve çığlıklara nihayet vermiş- ı 2 k • • J J d k Jd 1''!:' !~lılikesinden kurtarılmıt ve bu- bey .köyüne &'eldiği sırada kendisinin gününe nazaran lehinde bulunan lerdir. Varşova ve iskenderiyeden JŞJ 3 ev er araSJD 3 3 J 
.Q_ lorınek bize de nasip ve müesser hüvıyet ve maksadı anlaşılarak hu- 173 üncü madde ile 28 inci madde- gelen beynelmilel muhacir musevile.- Berl'n He Madrid arasında işlemekte olan Alman tan'arelerinden 
'"IQlUftur. . dud mıntakası askerleri tarafından !er mucibince bir sene müddetle em. re yardım cemiyeti mümessilleri, (Hans Vende) isimli yolcu tayyaresi geçen gün mutat seferini yapar. 
tiL _Bunun .. kadar b~z~ sevindiren bir :akalanmak. suretiyl~ ~asdi fiillerini niyeti uırıumiye nezaretinde bu !un- dün alakadar makaml11,rla temasa ken Hospitalede dil milş ve ateş almıştır. 
i._~t de, Turk gencının eıki eserlerin ıkmal edemryetek fıılı nakıs teşeb- durulmasına, 31 inci madde mucibin- Sı!'Plmiş, vapurda.ki musevilere yardım Tayyarede yolcu olarak dokuz kişi ile, üç kişiden ibaret olan m4-
b.. bti~i an1amış olmasıdır ki, bütün bils derecesinde kaldıi'.1na ?•zırh~ ('~ cezası~a müsavi müddetle amme hu:oıusunda gördükleri alakadan te- rettebat tartıjlmen yanarak ölmüşlerdir. . . . 
,~~eserler kendi san'atkarlannın tahkik~tın~~ ma~but ıfadesı sure!ı hız~e~le~ınden memnuiyetine karar şekkürlerini bildirmişlerdir. Fakat Ka~ay.a kurban gidenler arasında Almanyanın Madrid sefareti ha\'• 
eli .id1r. cBabaıının öz malıdır. Ken- ve emnıyet ıdaresınce yapılan tahkı. venlmıştır. hu mümessillerin getirdikleri para ataşesi ve iki de kadın bulunmakta idı. Kadınların kimler olduktan 
~~ \'arlığıdır. Bu günkü san'at ve kat, ehlihibre ve şahid sıfatiyle din- Diğer suçlu Koliniye isnad olunan -söylendiğine göre- azdır. Onun için henüz tesbit edilmi!I değildir. 
" .. ~!yetinin mayası bu günkü ve ya- 'enmiş olan lbrah!m,' Ziya, Emin ve fiillerle mahkemenin vicdani kanaa- ,!-redi ile mühimce bir para bulmak Sisten yolunu kaybeden tayyare nihayet Siera Laveria dağlarına 
d~ ı nı~t"nİyet neslinin tohumu- , Kazımın sureti şehac\e~le~~~le mah- ti~i. temin edecek delil elde edileme- için teşebbilse girişmişlerdir. çarpmış ve sağ kan adiyle rnotörünün biri tamamen parçalanarak yu-

. Ve bun1ann muhafazası kendi kemece kanaat hasıl edıldıgınden ha dıgınden beraetine karar verilmiş- Vapur, dün biraz daha ileriye alın yaralanmağa başlıyan tayyare birdenbire ateş almıştır. 
itti.""-•"• hir vatan, bir millet, bir me-1 reketine uyan Türk oeza kanunu -1 tir. rfııştır. Kazazedelere hlçbiı- y!rdım yapılmamış, hepsi yanarak ölmüf1'erdir. 
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""' iV A_HIDETTIN~1 ÇİMDİKLER 1 HAVACILIK BAHİSLERİ 
Ff <irler 

~ ~ 3 mes'ele -------·-------Yazık bu çocuklara 
Hava ve spor mecmuasından: ayıp bu ebeveyne! YA.ZAN: M. S/f/R Münevver bir doat yaklaştı. Ma

uıma eğildi ve' 
• Vahidettin hazinedar ustayı ıs-

ticvapta devam ediyordu 
-10· 

- Y a:ııyorsun ha? -dedi- yaz ba
kalım, uydur uydur, yaz ... Doldur 
gitsin ... 

Ba§ımı kaldırdım, kalemi eline u
zattım, önüne biraz da ki.ğıt ıür • 
düm: 

lngiltere, F tansa haı;a
cılık iş birliği 

Dün gece balkonda oturuyordum. 
.Cece yarısına ya~ım saat var. So
kakta yüksek sesle konuşarak, gü· 
lüşerek, biribirini itip kakarak dola· 
şan gençler görüyorum ve onlara 
yüreğim sızlıyarak bakıyorum. Bun
lara çocuk demek daha münasip .. 
Hepsi ancak on beşini doldurmu~ kı:ı 
ve erkek gençler .. Aralarında sekiz, 
dokuz yaşındakilerde kuş gibi ince 
sesleri, gevrek gülüşleri sokakları 
çınlatanları da var .. Bu hal, her gece 

Kapısı ansızın açıl~n bu matemli itimadlarını kazanmış sadık bit emek 
odaya, narin bacaklı ihtiyar bir ha- ı tarı olmakla beraber, bu anahtarı - Kuzum -dedim- iJte kağıt, i,te o·· ı ... d k ... • ·ı 
remağası girdi. Sırıtkan yüzünü sa- Ziyaeddin efendiden istemek için kalem .. Bana bir makale çıkarıver. Unya havacı 1g1n a as eri Ve SıVl 
bık hünkarın hazineda_r ustası Ru- kendimde bir hak göremedim. Cen- Roman değil, tarihi tefrika değil, bir k d d l h d J 
şinaz kalfaya çevirdi. Fersiz ve bula· netmekanın şer'an ve kanunen va- makale .. Hatta bir fıkra.. ay e İ en SOil a İse er 
nık gözlerini kırpıştırarak: rişi olan şehzadeleri, o gün kasaları · Kıpkırmızı oldu ve sustu. İngiltere Franıa hava !kuvvetleri 

- Ustam, dedi. Kudretli padişa· nın ve hazine odalarının anahtarları- Böyle bir telikki ve seviye ortasın- işbirliği: 
hımızın bir fermanını tebliğ "'dece- nı istemiş olsalardı bile, siz şevketli· da, muharririn maddi ıstırabından Britanya ve Fransa hava ordula
ğim size .. Cennetmekana ait kaşa · min bu yolda bir hitap ve itbaı hii • başka, !U manevi vaziyetine ve ese- rının işbirliği, gitikçe daha açık be • 
larla hazine adaşının anahtarlarını mayununuza maruz kalacağımı o an rinin gördüğü muameleye bakın.. lirmektedir. 14 temmuz Fransız mil. 
alıp şimdi şeveketli aslanımızın hu- d~ tahm~n ve t~kdir ede'.11iyeceği:1' ~- Patlıcan dolması, biber, domat dol Ii bayramı münasebetiyle yapılan 
zurlarına çıkacaksınız. çın derhal takdım ederdım kendı .erı- ması değildir bu!. Halep orada ise geçit resmine iştirak etmek üzere 

Kalfa huzura girdiği zaman yeni ne,. artın buradır, biraz insaf!. Fransaya ırelen ve Paris üzerinde uç 
hünkarı salonun köşesindeki koltuk- Kalfanın bu sözleri ve hele, şer'an • t~ktan sonra Britanyadaki üslerine 
ta ve Mediha sultan ile damad Ferid ve kanunen varisi olan şehzadeler K t c· 's't b Alm dönen (Spitire Hurricane Blenhe. 

k d k b ld .. ı · V h'd . . . h · on ıyano, raz urga an , , 
Pll§AYI arşısın a ve aya ta u u. cum esı a ı ethnın narın çe resın- · t' · Al ·ı · im Hampden ve Wellington) 52 tay 
U · ·· k• d b' . . . b le. sıyaıe ını, :nanyanın nereye gı • · • 

su) ve adabı veçhıle hun ara so- e yaman ır sılle tesırı ıra mır,tı. ti'" · anla k . . 't · yareden müteşekkil beş İngiliz fi • 
k ld Ü d f k ·· ··k Y t d h d d h d gını ma ıçın gı mı§ .. 
k ullc. u. iç e a a~~ optd t~n •yır~, a ~ a~cın a~, Y~ ~ )" ı: ~sıf ~n Hazin bir şey doğrusu.. !osuna Air Vice-Marshal P. H. L. 
'~ tdı, e phe~ç: l'.~ab~ uedr u:I ası okturldugu yerFekasınıhr ı . rde et er e- Can cana, baş bata mukadderatı Playfair kumanda etmiştir. 
"' e a ve uzun u Jr s a ı e sor- ımı amıştı. a t azme ar ustası t rik t O d . 14 temmuzdan 17 temmuza kadar 
J h · d 1 d 1 .. .. ·"! e •. n an sonra, sem mace-
u: ıç e ora ar a o mamıt ve sozunc .. ük' 1 · h • · t"ka t Normandiya sahilinde Touquet ya 

Ca d b 
.. ) d • · . raya sur eyenın, angı ıs ı me - -

- riyenizi ira e uyurmuşsu- şoy ece evam etmıştı. ı d • 'tf.. · 1 ı All h pıJan İngiliz • Fransız hava gösteri-
le. r F } B·· .. k k d d h ha k b' ere ogru gı ıgını an ama... a , 

nuzVtahev.det ''.°· e~.manın~z b k la - kuyu K'~~k ak ada d ş .a hır 1ıiç bir milleti, İtalyan milletinin va- !eri her iki memleketin parlamento-
ı ettın, mutecessıs a ış - şey yo tur. uçu asa a a. mu · • ti' d'' .. · , lan için bir hadise teşkil etmiştir. 

kalf .. ·· ~- d" · k ı·f k kd' 1 k . . "k" zıye ne ufurmeıın, 
rını anın y~zu~':" gez ırır e.?= .. t~ ı evr.a ~.na. ıye o ara yırmı ı · ı Amin!. Fransız ve İngiliz hava nazırlarının 

- Evet, dedı. Sızı bu acıklı gunu- bın yedı yuz lıra vardır. Bu heııab~ , huzurunda ve 30 kadar İngiliz par-
nüzde acıklı bir vazife için çağır • göre haremi ~Ümayunda bulunan ik; •' lanıenteriyle yirmi Fransız mebusu-
d '--lf V · 1 · k · · k k t d · · be Kahvehanede oturmu• bir zat .. ım ..,. a.. arıs erme verme ıçın asanın na ı mevcu u yırmı ~ • . . . • nuıı da bulunduğu bu gösteri hava -
cennetmekan karde•imin metrukatı bin beş yüz liradır. Hem kahvesını ıçıyor, hem de ı - k ı · k d t kt d" 11 • ·ı · . ki . . h_·d b" cı ıgı ço a a a ar e me e ır. 

··- k · · T b"• k · V h'd tt' k b k ·· ı· nargı esıru çe •tirıyor JJil e ır gar nı ogrenme ıstıyorum. a ıı, na tı- a ı e ın, artı u to soz u . ~ • • temmuzda yapılan ve muntazam fa-
nin cins ve miktarını, kıymetli eşya- doğru sözlü kalfanın yüzüne b"'k wna, aeslenıyor; sıialarla tekrarlanacak olan Fransız 
larını bilirsiniz değil mi). mıyor, kimbilir belki de utancından -Bof8lmadı mı daha? -İngiliz hava manevralarını, hava -

- Evet şevketlim, harem daire- bakamıyordu. Gözlerini, öni:nde Garson cevap veriyor; cılığın bu alakalı çerçevesi içine koy 
sindeki iki kasanın muhteviyatını bi- bulduğu pencereden denize dikmi~. - Hayır, biraz daha bekleyin.. ma lazımdır. Bu manevraların, bir 
lirim. Kıymetli eşyaları da olduğu hırslı hırslı yutkunarak soruyordu : - Allah Allah, ne bo§almaz şey. gösteri mahiyetinde kalmadıkları ve 
gibi hazine odasında ve ca!İyenizjn - Mabeyin dairesinde bulunan mit bu?. ameli bi rfay<laları da bulunduğu da 
muhafazası altındadır. kasadaki paraların mevcudu ve dil'(er Merak ediyorum; acaba bu boşa- münakaşa göstermez bir hakikattir. 

- Ya m~beyn dairesindeki kasa- muhteviyatı hakkında hiç bir malı:- lacak §ey nedir, diye!. Takriben 150 tayyare ve 750 kişiden 
nın muhtı;v:yatı) matın yok mu kalfa? • Mütteri, bir aralık süratle yerin- mürekkep on iki İngiliz bombardı. 

- Tkrıbı olrk , Kısmen var aslanım. Evvela. den kımıldadı ve parmağı ile bir ma. man filosu, muayyen hedefler üze-
- Takribi olarak onu da arzede- ağzı mühürlü bir kese içinde bir kıs- sayı göstererek bağır&: rinde uçmak ve uğrak yapmadan 

bilirim aslanım. Fakat, hakiki mik- mı çeyrek ve ikilik bozuk para ol - · Gar b ki l il üslerine dönmek Uzere, 11 temmuz 
· · d dah · ~ .. L· ak - ıon, O§a ıa ge .. 

tarını carıyenız en a zıyaoe ce.pı m üzere be yüz lira olacaktı. Cen · . öı; ö . , ııünU orta ve cenup Franoaya hare • 
h" ka "b ' k 1 bT rJon • u, a a m f e. 

umayun .• tı ı u un~z ı ır. netmekan, bu parayı cenazesinde rinin elinden bıraktığı gazeteyi aldı, ht etmişt_ir. Dört_ 1 ing on ve 
-Tabıı kasalardakı paralarla ha- sarfolunmak ve sadaka olarak dağı· Jetirdi .. Botalan §ey, meger gazeta Hampden fılosu (agır bombar<lıman 

bombardıman (çift motörlü Cickers böyle geçer .. Hayret içinde düşünı 
Wellington ve Airspeed Oksford ) düm: 
tayyarelerinden müteşekkildi. Tem- Bu çocukların şimdi yataklarında 
muz ayının üçüncü haftası için de , müsterih melekler gibi uyumaları 
claha ehemmiyetli mikyasta olarak, lazımdır. Acaba bunların ana veba
Fransız toprakları üzerinde cenubu baları yok mu? .. Şüphesiz ki var!.. 
gı.rbi istikametinde Akdenize ka • Çocuklarının böyle gece yarılarına 
dar devam etmek ve dönü de 11 tem kadar sokakta manasız g<"zintil~rine 
muzda yapılanın ayni olmak üzere müsaade eden ana ve babalar hak
İngiliz filo uçuşları derpiş edilmiş • kında ne gibi mütlea yürütebiliriz~ 
tir; gec euçuşları en erken olarak Kendi rahatlarını çocuklarının za
ağustos ayı için derpiş edilmiş bulu- rarına kabul ederek huzurlarını te
nuyor. İngiliz toprakları üzerinde mine çalışmak!.. Fakat bu yanlış ha· 
Fransız filolarının (takriben yüz rekettir~ Çocuklarına verdikleri bu 
bombardıman tayyaresi) uçuş tarihi geniş hürriyetin cezasını yavruları
<le temmuzun üçUncü haftası olarak nın sıbhatlerinde, ahlaklarında ziya
tcsbit edilmiştir. 9 ve 10 ağustosta desiyle çekeceklerini düşünemiyen 
yapılacak hava taarruzlarına karşı ana ve babalara kızmamak, acıma 
İngiliz müdafa manevraları münase- mak elden gelmez. 
lıetiyle Fransız tayyareleri tarafın • · Sefahate düşkün insanlar gibi ge 
dan İngiliz sahillerine (gece taarruz ce yarılarına kadar sokaklarda oy. 
iarı\ yapılacaktır. Ve nihayet, İngi - namağa alışan çocuklar şüphesiz ki, 
!iz askeri havacılığı önümüzdeki haf geç yatacak, geç kalkacaklardır. 
t:ılar içinde Balkanlar ve yakınşark Bu gibi hareketler, muhakeme vı 
i•tikametinde talim uçuşları da ta - mantıkları iptidai olan çocukları 
sarlamaktadır. 1tav- hoş gelebilir. 

İngiltere<le balonlarla baraj siste- Biz, çocukların, gençlerin haleti 
mi inkişaf etmiştir ve şimdi de de - ruhiyesine göre gezmek, oynama) 

ihtiyaçları t01.tmin edilmesin, demiyo. 
ruz. Ancak içtimai, müfit oyunlarla 
ve işlerle, zamanında bu ihtiyacı dü

ııize teşmil edilmektedir. Gemilerden 
halatlarla salıverilecek balonlar, İn-

g:ıterenin şarki ve cenubi sahilleri şünmek gerektir. 
boyunca barajı tamamlıyacaklar<lır. Çocukları sokaklarda oynamak gi. 
Ilaraj, takriben , 2000 metreye ka - bi fena itiyadlardan kurtarabilmek 
dar yükselecek ve sahilden 16 kilo- için, ana ve babanın biraz dü§Ünme
metre ileriye kadar yerleştirilecek. si, bu mevzu üzerinde durması la • 

t . lt zımdır. Ebeveynin kıymeti ancak ço-
ır • llV-

1• ·ıt h t" k 1 cuklarına mecbur oldukları fedakar-
n ı re ava naza e ı a • a .. kJ · • • 

ma servisi direktörlüğü (direktör ,Qf 1 ~ a ö çU!ebılır. 
Manning) 17 temmuzdan beri Gro. • u manasız yorgunlukla~, çocu-

zine odasındaki kıymetli e§yanın bi- tılmak üzere ayırmıştı. Bunun cebi İmi§.. lnyareleri) Britanya sahilleriyle 
rer defteri var değil mi) hümayun defterinde kaydı yoktur. Hnvre . Le Mans Soumur. Bordea - up Capain j. W. Cordingley tarafın· 

Garson kulağıma iailadi; d 'd d"l kt d" 

gu avare ve tenbel yapar. Evıne kar
şı alakasını azaltır. Bu itiyad, aile yu 
vasını kurdukları zaman bile kendi-- Evet şevketlim. Bu paranın kasada ötedenberi açıkta -e uks (Biscarosse) - Angers • Caen - an 1 are e ı me e ır. 

h - Bayım, ıiz yalnız dilenci!eri 
- Şöyle tahmini olarak mevcud ve esap harici durduğunu bilirim tenkit edersiniz. Ya bunlar? .. Sizin Britanya sahilleri üzerinde uçarak a Almanya: 

paranın cinsini ve miktarını •imdi Bundan başka da rahmetli aslanım, km .. . . . . h kk d •&g· ı "Ukarı 2000 kd. bir daire ueuşu Devlet reisi Hitler, beraberindtl • e egınızı, sızın a mızı Ü§Ün - > • " , • 
ıöyliyebilir miain) eğer o günlerde sarf buyurmadılarsa b nl b 1 ,.apmışlardır,· dog·er orta bombardı- havP nazırı, kara ordualrı başkuman 

H d k . "ki k d d"' b" ı· d b" f 1 meyen u ara ne uyurursunuz. , azne ar ustası, ırpı erinde asa a ort ın ıra an ıraz az aca Ga ed' danı ve birçok yüksek rütbeli subay-
k k b 1 1• d rıona cevap verem un, acı man tayyare bir likleri (Bristol Bleıı 

atre atre yaş toplanan gözlerini, u unması azım ır. ..::ıd·· K d' k d' d !ar olduğu hald~. 3 temmuz gilnli 
salonun yaldızlı tavanından ihtişam- Yahideıtin haznedar ustasını da- acı 11""s udmaka. en ıl en ıme e, l.eim ve Fairey Battle) de takriben ~lehlindeki hava ordusu tecrübe mer-
1 '- · .. · d h f 1 ·· 1 t d " K 1 - a mız 0 sun, 1200 km t t İ ·ıt T ep t a sarı.an av ıze uzerın e biraz gez • a az a soy e me ı. asa arın ve 

0
. ı.ı d · u an ııgı ere - r or · kezinde , hava or<lusunun en yeni 

d. d"k ·ı b' 1 h d h 1 ld ıye mınu::ıan un. 1 L 1 1 1 İ ır ı ten sonra, ag ıyan ır sese: azne o asının ana tar arını a ı, I 1 Or ean • e .Inns - ngi tere müse • 'iplerini teftiş etmiştir. - tav-
-Tahmini değil, şevketlim, dedi. başından savdı. iki gün sonra ma- Ç MD K lesini katetmişlerdir. Tayyareler tam ltalya : 

Harem dairesindeki kasalar mevcu- beyin baş katibi Ali Fuad beyle lıün- Sinir hastalıkları mütehassıaı techizat ve silahlı olarak uçuş yap - lıalyan • Bualgar hava komiayonu: 
dunu hakiki miktarı ile arzdevim. karın emele.tar hendesi, hazinei h:ı~sa Doktor nıışlardır; uçuş müddetince tayyare- Bir İtalyan - Bulgar anlaşması, 
Büyük kasada üç bin madeni Ji;a ve müdürü umumi ve mabeyincisi Re- J IZ T • ler vasat! olarak 2000 metreden yu - Ala Littoria İtalyan hava nakliyat 
cennetmekanın pek sevdikleri ve ay . fik bey bu kasaların muhteviyatını Sınai j ya regul karı irtifada uçuş yapmışlar, yalnız şirketi tarafından Roma. Sofya ara-
rıca kıymetli taşlarla tezyin ettirdik- mevcud defterlerle karşılaştırarak hedeflere yaklaşıldığından 1000 met ~ından yapılacak yolcu, posta •e eş-

kl Memleket haıtahaneıi Emrazı leri murassa hanedanı ali Osman ni- saymışlardı. Buldu arı mücevherat reye kadar alçalmışlardır. Şimdi de ya nakliyatı için bir hava servisi ilı-

sini göaterir. 

Gençlerimize ve çocuklarımıza bi

rinci dersimiz, vakit ve ıaatini bil • 
dirmek, onları nizam ve intizama 
alıştırmak olmalıdır. 

Bu çocuklar yalnız ana ve baba
nın değil, cemiyetin de istikbal ltuv· 
veti ve kaynağıdırlar. iyi düşünmek
liğimiz lazımdır. 

Cevriye famail UYUM 

lizerinde uçuş yapıldığında bu hare
ket, bitaraflığı ihlal teşkil eder mi? 

-İtav-
· ı b 1 k 1 akliye ve eıki asabiye mütehaıaıaı k İ şanı ile dokuz tane altın saat, on bir: ı e otuz in irayı, ıymet ive nadide 18 filolu bir ngfüz gurubunun F- dasına ait şartları tesbit etmektedir. Sovyet Ruıya: 

b M h Dr. lımail Ziya Tregu\ lkincibey- İ sade ve üçü de pırlantalı cemen on eşyayı ve bilhassa eşinci e medin rıııısada yeni bir hava seferi yapaca- - tav- l\flihendis Poppoffun riyasi altın-
d k h · d b k d"' · ·1 ıokaiında 25 Numaralı husuai mua- b ört saat ordonu, iki pırlanta yüzük ta sısatın an iri tir ıgı para ı e şah. ğından ve unun eşi bir uçuşun da Hava ihtiyatlarının antremanları- <la b1r Rus sanayi heyeti 15-17 Ha. 

b • · · d k 1 b' yenehaneainde hastalarını muaye- l İ ve İr de pırlantalı dürbün vardır . sı ıçın yaptır ığı ıymet i ır sofra Fransız ar tarafından ngilterede ya nı ta<lil eden bir kanun pek yakında ziran tarihlerinde İtal_ yada bulun. 
B k k 1 1 1 ne ve tedavi eyler. 1 .. ir de üçük ve kapağının üzeri pır ta ımını a mış ar ve para arı yeni pılacagından bahsedilmektedir. Bu- :;ıkacaktır. Haha ordusunun terhi~ muş ve havacılık endüstrisi için ava-
lanta ve renkli taşlarla arrrı<1yı hü . hünkarın kasasına diğerlerini de ha- Barda bir vak'a manvralar, sadece, <loğrudan doğ - edilmiş bütün mensubları, muayyen danlık Jmal eden Societa Ceruti'nin 
mayun işlemeli yanları sedef yerine zine odasına doldurup kapamışlardı. Birinci kordonda Gardenbarda ruya a lakadar devletler matbuatının zr.manlarda, en fazla iki aylık antre fabrikalarını ziyaret etmiştir. 
inci kakmalı çekmece vardır Fakaı Daha veliahtken kendine braftar Osman kızı 27 yaşında bar artisti Şe- dikkatini celbetmekle kalmamakta, .ıı-.n devresini ifa edeceklerdir. Bu Britanya: 
bunun içinde ne olduğunu bilmiyo- edinmek, millete kendini sevdirmek rife, bar müsteciri B. Rıza tarafından mihver devletler matbutını da ala· mecburiyet, küçük zabit pilot' ar için *Son on iki ay içinde krallık hav:ı. 
ıum şevketlim. Bu çekmecen:n anah için, şehirde halk ile temas ettirdiği döğüldüğünü, B. Rıza da artist ta- kadar etmektedir. İngiliz hava gös · 45 yaşında, diğer uçucu personel ve kuvvetlerine cR. A. F.• kabul edil· 
tarını cennetmekan daima üzerinde adamlarına ittihatçıların amansız rafından tahkir edildiğini zabıtaya terisi münasebetiyle Fransız gaze - mlitehassıslar için 55 yaşında ,ona mek üzere 91.447 namzet, İngiltere 
t~şırdı. bir düşmanı olduğunu, onların zor- şikayet etmiştir. telerinin bildirdikleri bazı cihtimal- ermektedir. Bu antremanı norgsnı· hava nezaretine mUraeaat etmiştir. 

Vahidettin, hırsla büyüyen ve balıklarına nihayet vereceğini ve mil- len de keza Alman basını tarafın • zaayonuna cR. U. N. A. Kralık m.lll Bu namzetlerden 41.325 ı yeni kura 
kızaran gözlerini haznedar ustaya Jetin haklarını gaspedenlcri şer'! şe- Sabun çalını§ dan bombardıman tayyarelerinin hnacılık birl:ği - İtalyan hava ku- askeri olarak kabul edilmiş ve 1s.126 
merak ve telaşla sordu: rife riayet etmiyen ve kanunları c;iğ- lkiçeşmelikte Makara sokağında ~eyir sahalarına nisbetle hesap edil- lübü• ne havale edileceklerdir. !nin müracaatı, sıhhi sebeblerdell 

- Bu anah~r nerededir şimdi? neyenleri tedip edeceiini söylettiren Halil oğlu Galip Özçini, Abdurrah- ıne)dedir. Yarı resmt cWölkische Be -!tav- dolayı reddedilmiştir. Warribgtoıı 
- Emri Jı.,k vaki olduğu giin, gel> Vahidettin, işte öz kardeşinin bırak- man oğlu Zaimin dükkanından 60 obachten gazetesi haberlerini, iri Polonya.: civarında Padgotede geçenlerde, B 

zade Ziyaeddin efendiye verildiğini tığı paralarını, mücevherlerini göz kuruş ve iki kalıp sabun çalmıştır. harflerle, şu başlık altında vermekte- Hıwa orduaunun yeni komutanı: numaralı havacılık asker topJaına 
işittim. '!'Öre göre yr,-nin, şer'in ve kanunun dir.: cParis hevesleniyor; Alman ha- Son zamanlardaki hadiseleri ı çok deposu açılmıştır. Bu, İngiltere da· 

Manalı bakı·l"rını hem•iresi ile :nirasçı tanıdığı yeğenlerini babaları- su·• merbak vıı ordusu ile yarışmak mı istiyor?> Juğu dolaylsiyle, Polonya hava or<lıı hilinde açılan havacılık asker t?pla~ 
eniftesinin y'.'zlerinde • gezdir-!;kt~n nın mirasından mahrum etmişti. Mil -İtav- <I! komutanlığında pek yakınl&l'dn ma depolarının ikincisidir. Birınc!S 
•onra, Vahidettin biraz dü•ündü . Jeti aldatmak için gaspedilen hakla- lngiliz • Franaız hava kuvvetleri •rnkua gelen bir değişiklik tamamlyle Uksbridgede bulunmaktadır . .!tav~ • Köylü giyim eşyası satışlarına 
Öniine bakarak: rıııı arıyacağını söyliyen bu yalançı iıbirliğ'i: ;ıözden kaçmış bulunuyor; bu da ge * R.A.F. un gönüllü navigan persı· 

d . h ba•lamıştır. İstifade ediniz. F R k kiarı - Kalfa, dedi. Bu ana1'tarı 0 z~ - na ı•a , yeilenlerinin meşru hakla- • _ 14 temmuz ransız milli bayramı n~ı•l Kalkusun general ays 1 yeri- nelinin meydanlarda yapaca 
man arayıp bulmalı ve muh"faza al rmı yemiş, kanunun ve şer'in hü - münasebetiyle yapılan hava geçlt !le Hava ordusu komutanhA'ına geç- nntremanlar için Londranın cenubu 
tın'h bulundurmalı idiniz. Kabahat· kümlerini çiğnenıişti. Ve bu cüreti nefretle karşılamışlardı. Ya halk?., resmi 270 i Fransız ve 45 i İngiliz ınesidir. Bu hususta daha fazla bir· ıtarbisinde 2 numaralı antrenıan ıner vo-lisiniz bu işte, ne ise .. Baska ne var' ve hareketi ile. ne yaman bir zehirli Onlar da bu kadar hasis bir menfaat olmak üzere 316 tayyaresyi bir ara- fey bilinmiyor. kezi açılmıştır. Raya! Alr Force ., • 

Bu haksız itao ve acı hitap karşı- yılan olduğunu, daha o günden, yal- için bu derece alçalan Vahidettinin ya toplamıştır. 270 Fransız tayyare - Belçika: lunter Rese-rve c karallık hn,·a ku k 
sında, kalfanın viicudii bM•~n ba,a nız hanedanına değil, büt;\n memle taç ve taht!arı uğruna milletler kur· sinden 22 sini (164 U tek motörlil Hava bitaraflığı. vetleri gönüllü ihtiyat• için geleC• 
ürperdi. Crhr .. •İ süzüldü. Fakat nem ket halkına ve bilhassa cihana gös - ban etmekten çekinmiyen hüküm . lliorane 405 ve Curtiss P-36. 50 •i 1 Ilelçik~ hükOmeti, bitaraflık hak· ne içinde Loııdrada daha d~rt nıer 
li gözleri büyüdü. inler gibi bir ses~ terınisti. darların en pespayesi olduğunu. da- ç;ft motörlü Potez 62 ve 8 i nrel'uc•l kında eşa•lı bir ehemmiyeti hni~ b" kez açı l acaktır. tın· 
le: Hadise tabiidir k.i pek çabuk du- ha 0 zamandan anlamışlardı. Yur . S91) av tayyareleri. 48 ini mıtrnr - 1 me ele hakkında Hollanda \"e Şimal 1 *İngiltere kralı. harp Iıalind~ .kııf': 

- ı 1rrhafl"',.t ve affı ,,, ı, a ,..rnizA vulmu~tu . Hiç bir sebep ve suretle dun milletin bahtsızlığına için için dıma '. ı (40 ı çift motörlü Bloch 191, memleketleri hük6metleı-!rle tema• h:zmetlerinde çalışmak üzere bıt k 1 

b L . l kQ t' · k t1:1~:?111 s•C.ıııır"'"'· ... vk•tlim. dı;di Cnriveniz tevil ve tefsiri ~bil olmıyan u cü- ağlamışlar ve nihayet, ld.net .. diye 8 i ~ift motörlü ıore 45) tayyareleri ~il ge~mi•tir. Belç:ka ıü · ıne ının dırı tayyaı·ec"ler y.:ırd•m 1 

0 •1•2 eler• •Ar,...J:r rPnr,.tmekqn ıı.' l!' retli teşebbüsü bütün şehzade ve su!- bağırmı§lardı.. te,kil etmekte idi. 45 İngiliz tayyare- enrduğu suııl •u !ur: 11'ıhıırip bir clev •Women•c Auli<i li ııyı· A'r ,,.l,r_e•; ;, 
'"mm "'lil:-~r .. k hizrııetJ .. rinrl .. hu- tanlar - yalnız hem•İresi Mediha sul- - o .. vam edecek . . sinden 20 •i (tek motörlü Spitf're l ıete merı•U!J bH· hava g~misi tarafın. ldl' ni ta•vip elll'i•:i ·· ;ili• i , •.. 

1 

lur.mak ve her hususta emniyet ve tan müetesna olmek üzere- ııazaı:ı ve (Yeni Sabahtan) 1 va Hur!'lcane ) ııv tayyareleri, 25 1 <lan bi araf bı. devletın tporaklar' - Devar:u 9 uncJ .,.ı.:t•.Je -
• .... .._ _______ ,.. _ *" 



13 Ağustos 1939 PAZAR 

Nakleden: ** 
Hasan paşayı lstanbıila ·davetle 

(ANADOLU) 

Karçleş Iranda 
çalışmalar 

Hamleler çok par
lak netic~ler veriyor 

Umumi -
. F~a~sız Başvekilinin 

askefi. hayatı . 
areketinin esabını- istiyece·kti !randa son sistern \'e mükemmel bir . J L!avu,u· çamaşır an ziyade l ap 

(SAHiFE 9)' ... " 

Rusyada çocuk 
demir yolları 

Bu hatların en uzu• 
nu "Küçük Stalin 

hattı,,dır h h Tahrandan yazılıyor: ILJ d · k• t 

2. 1 tarzda inceden inceye uiraşılarak ve d ' •ht• t · b.t· • Taaa Ajaııaıııdan: 
.:__ - . yeni tertiplerle nilfu:ı sayımına baş- O!U 1 ıya za 1 ·l Bugün Sovyetler birliiinde 12 ço-

"l.lc . . . . lanmıştır • .l\Iesela Kaşanda yapılan N } k . . ? N d cuk demir yolu mevcuttur. İlk defa o ~and~ Mısır u esını Hasan kasını ~ma~ı!'Ie lehıne o!a~ak hare- sayım neticesinde bu şehrin 45.000 e zaman ev enece sınız. e uru- o!aı-ak 1935 senesinde Tbiliside YÜ-
paşa ıdare edıyordu. Fakat Mısır a· kete getırmı~tı. k k b bl üf Id - u ve 1 cuda getirilen bu çocuk demı'r'-·olla-

. . . . .. n eş n n usu o ug on arın ? Ç b k b k } . · . ? ~ h~ısı zaman ~ama~, pek harıs ve ay- . -~asan .~§a ~leyhı~de t«hkıkata i~inde ancak 20 yirmi kişilik işsiz ve yorsun uz. a u ça. u ev enınız. rı, bilahare diğer bazı şehirlerde , 
nı zaman~~ ıda~e~ız olan bu ada~- vHe uç ay suren hır tahkıkattan so.nra güç3üz bulunduğu anla·şılınıştır lra- F b k"l" h b' ' ezcümle Dniepropetrovskta, Kare.n-
dan Babıalıye şıka.yete mecbur kalı- asan paşanın suçunu tamamıyle .. t k. 1 . 1 . d n bı"r nü· ransız aşve ı ı ve ar ıye na- · • noyarksta, Gomelde, Stalinoda, Me-. . k d mn o e ı şe ur erın e mune n r :. 1 d' . ~ • h te 
yordu. Aynı zamanda haksız olara mey a na çıkarmıı ve bu mesele hak- olan K d . 1 bu savım b • zırı · · "a a ı~ enın umumı arp litopolda, Eerevanda ve sairede de 

h l.d l d. d h · l knd · ·•· f 1 k · k aş~n a .}apıan ~ u · b ı·-· · o. olan dıvarcı a a ı en topa ıgı para an azme er ı a tanzım ettıgı eze eyı evra gü l · d k" h "kula"de faaıı·y·etı' emır er rgını yapmıv 1 tı Biltü b k d · n ı nrı ., ı arı n yapı mıs r. n u çocu emır -d 1 b. "k · d"· · ·· 1 · ·ı b" l"k h b. J • " ' l\I ·ı · - aı·a~ında ve • o usu servet ırı tır ıgı soy enıyor ı e ır ı te ve ususi ır e çiye vere· <l'" t• . bu kaı·deo. mı·ıı t"n em ı • uç çocugunun ~ il .. k ·b b. 
. . .. · • • mcvcu ı., e ını ve ıt e ı b f~ h .. d b' ' ~·o arı, orıJinal ve ço cazı eli ırer 

aleyhinde Mısır ahalısı arasında mut- rek clogrudan dogruya padişaha gön- b"" -k . r· . d "aadet "olunda tnm ir sa ıet a:ı.•a.:;ı ıçın e ıze es- snnat mektebidir. Burada müstakbe-. d . . . uyu şe ı sayc::.ın e "' ., k h 1 .. 1 • 1 tt hış cereyanlar oluyordu. ermışh. · • · · k nd · tekam ·ilüne doğru vüriidüğU- i atıra arını şoy ece an a ı: Hn şimendifercileri yetişmektedir. 
H "•"n paşanın bu vaziyeti her lbrahim pasa faaliyete geçı'ı1ce ~ . 1b t t ~ t• • . - Muharebenin devam ettigi bir B' , 

11 "'""' nu ı' a n ıQ ır ınrercc rocuk, bu demiryo arı üze · · k l ·· · · · · k ·d M ::ı e 1 ıt • d k d -d ld g-ım e , gün snraya gırıp çı ·an arın ve resmı ener1ısmın ay ettiği ve ısır aha· Bu ün 1ra ı her bir bucağında ::.ıra a, uman cnı,.. an a ı - rinde, oynıyarak pratik surette de -
va,zifesi olanların raporları He dt! lisinin de memnuniyetini mucip olan en uzi'ak bir ~ö~esinde bile yükselme mir üzerine cepheye yeni gelen bir nıiryolu tekniğini hazmeylemekte _ 
tesbit ediliyordu. Her raporda Hasnn ilk hadise bu oldu. ve kalkınma h~reketlcri görünmek- ihtiyat milli.ziminin yanına gittim. dir. Bu genç şimendiferciler, bu hıı.t-
paq""nın bı'lh .... s ..... resmAı aiClat olarak Jbrahim paıııa bo··ylece ı·dare ede- Bu zatın siyah bıyıkları ve sıhhatli 

1 r- " "° :r tedir. nrda a~k ile çalışmakta ve bütün bOıJ 
herkesten zorla aldığı kıymetli inci, ceği eyaletin ilk işlerini yoluna koy- Senelerden beridir lranın şimal ve bir vücudu vardı. 1 saatlerini bu hatta ha~reylemektedir. 

k t 1 t 1 d dl · dukta t tk"k h t" k Parisimizdt:n ueJirken, onun ken- ~ ya u ve e mas aş arının a e erı n sonra e ·ı seya a ıne çı - cenub lim!nlarında limanlara aid a .on cins hatların en uzunu Dneepro 
bile bildiriliyordu. Halbuki muazzam mış ve aşağı Mısıra varıncaya kadar h:-ri muazzam inşaat göze çarpmak- di yanında getirdiği eşya bir kaç pctro\•sk'ta bulunan cKüçük Stalin 
O l d l t . · h · } · de bu"tu··n Mıs l t" · w b gömlekten ibaretti. E~.~·anın diğer h t d k'l d sman ı ev e ının azme erın . ır eya c ını gezmege aş- t<.dır. Bütiln vilayetlerde yüzlerce • at ı> ır ve Uç ı ometredir. Bura a 

l d ı d A ı lamıqtı Gezdı· w • ye l ' d ·· d ·· - .. · kısmıııı kitaplar teskil etmekteydi. h k b k h 
1 

ğ sıçan ar o aşıyor u. vrupa eya e- Y • Kı r er e gor ugu ıs- fabrikanın bacası tütmektedir. Do _ '" erşey tıp ı Uyü at arda oldu u 
tinden ve Asyanın bir kısmından tikbal hayalin 'fevkinde idi. PaşC\mn kuma \'e kumaş sanayii revaç bulmuş l\Iülazime, . gibidir. Yalnız eb'ad ufaktır. Hattın 
gelen Cu"zı' paralar sarayların masraf- geçtigwi aahra11ın kumları bile hareke - · Ben altmış ·ekizinci b!>lükten "k' b' 

1 
k 'f d töl 

tur. l\Iiiteaddid uzun yoll:ır memle - ı ı g!"ırı, ır o omotı epo ·u, a -
larını bile kapayamıyordu. Küçük te gelmi• Firavunların efsan~vi ku· jan Menvilim size emirber olarak ueleı·ı· \'e ı'kı' tu··nelı· \'ardır. Hattın lo· -r ket dahilinde irtibatı temin etmekte- ., 
memuriyetlerde istihdam edilen me- yularından 'altınlar ve inciler yag· dir. Bütün Iranda baştan başa gerek verildim.. komotifi, cjS• serisi muazzam aero-
murların maaıları verilmiyor, bun: !Ilui gih~ ·hediyeler yağmağa başla- milli ve gerekse hükumete nid yiiz- Dedim. dinamik lokomotifin küçültülmüş bir 
ların sefil ve muhtaç oldukları gö- mıştı. İbrahim paşa, aha linin bütün Genç mülıl:lım. bana cevab \'f"rdi: modelidir. Hat üzerinde, otomatik 

1 h ı ler ve binlerce sıhhiyeye dair ve~air _:_ D~ tum, benim adıın Edvar Da-
rülüyordu arzu arını yerine getirivor, a a iye b" 1 .. k 1 kt d. ...1 .. 1..k. bloka3· si temi olduğu gibi makaslar · . • ·. l w • ına ur yu ·se nıe e ır. i't u ı ve Ü ·a d · k. d 

Hasan paşayı lstanbula davet ve yapılan h~r füm.gı hır haksız ıgı şıd- a~ keı i teşkilat gayri kabili izah bir l:ıdyetlir. mı e erım ı yanım a da birbirine telefonla bağlıdır. Gar-
gördüg· ü iqlerin hesabını istemek 15- det1e teczıye edıyordu. Sultan Mu • tt • 1 kt · k" f b 1 i~·i çalı~ı~sımz. lnrdfl, büyük bekleme :'alonları . "e 

:ıt lb . k b" sure e çoga ma a ve ın ışa u - 1 
zımdı. Firavunların zengin memle- rad rahım paşanın ısa ır zanıan kt d S '"'I ı ş h' h b"lh ._ Ben, tam dört yıl müJazim Dala· oyun yerleri ile teknik ntelyeleri . . d k d • f . ma a ır. . ~' . a ınşa ın ı a k k 

1 ketinde üç senedt-nberi devlet hazi· ıçın e azan ıgı nu ~zu ve; şerefı .::a ehemmiyet verdikleri şeylerden nın yanında emirber olara a dım. mevcuttur. 
nesi namına topladığı külliyetli altın- duydukça, ya.kal~d!g.ı ~er fırsattd biri de güzel sanatlardır ki bu da Ateş hattında beraber bulunduğu - Franaız batvekili harbıumumide ih- Bu hat üzerinde, n·enlerin hareke 
lnrın, kıymetli elmasların birer birer gen~ paşanın ısmını ıftıharla kay • günden gilne eski l'evnakını bulma.le- muz zamanlar, onun bana Vflrdiği tiyat zabiti kıyafetinde . ti, muntnzam bir grafik mucibince 
sayısını bile sormak gerekti. Onun dedıyordu. i'ldır §U kesik emirleri şimdi Lile duyar sin ve oradn ni,.anlınla güzel bir iz- vnkua a-elmektedir. Bu tren, şimdi-
yerine de padişahın müstakbel da- Sultan Murad İbrahim paşayı Is· ' O~ulların ııdedi artmıştır. Tabii gibi oluyorum. divaç ynpacnksın r ye kadar, 200 binden fazla çocuk yol 
madı lbrahim paşa, gidebilirdi. O· t~.~bula fermanı şahane ile davet e~- bu vaziyet dahilinde artık !randa iş- - Menvil ! Yere Eiil ! Kumandanımın bu hayırlı müjde- cu taşımıştır. Bu hat üzerinde, bilet 
raua Ja .. yı'ktı" Aynı' zamanda lbrahı'm tıgı zaman paşa artık muazzam hır - :M:envil 1 Ayağa kalk! sinden dolayı dünyalar benim oldu. kontrolörilnden tutun da hat şefine ,; · ı k l k sizlik devresi kapanmış ve tenbelle~ 
paşaya Mısır hndudlarına yakın ve ıervete m~ i o n:ıu.ştu: F~ at bu fer. rin sayısı azalmıştır. - Dikkat .şimdi kendini öldürte- Ertesi günü cepheden ayrılarak mem kudar bütün vazüeleri, 800 kadar 
ayni derecede 7.engin olan Suriyenin ma?ı pad.ı§~hın ıkıncı hır fermanı cekşin f · leketime hareket ettim. çocuk gôrmektedir. Bütün faaliyet 
idaresi de tevdi edilecekti. takıp etmıttı. İbrahi1:1 paşa_ İs~anbula Zaten bir millet için en büyük n_i- Bu etbi.rleri b~zan Dala'nın çok şid Verdön önlerinde te, en iyi talebeden mürekkep bir ço-

B ı h k d. . gelmeden evvel Surıye ihtılalıni bas- met ve saadet o milletin çalışması ve detli tekdirleri .de takip ederdi. Mü~ Verdönde harb devam ettiği mild- cuk konseyi tarafından idare olun -u surete em en ısı muazzam ;r. d·ı· d V b · •t ·1· · h · 1 d 
b. f"k J k h d tırma.a ' memur e ı ıyor U. e a-ı ış vesaı Ve Ve~aı mı aız O ması e· ı"zınun--<t;enf ararJamiiJcta hakkı var- dct~c. Dıılııdye bir saniye istirahat maktadır. ır serve e ma ı o aca tı, .em e k ld .1 . ,. ·ı. · ıdı 1' • • • - ' 
d .1 b . . . . 11... ,. , . a ıran ı erı .trr.sın .. u.. ten • 0 n:rn 1tf•-cn• .. dı 'Çünkü, ıat<l hattında yaptıgım etmeden beygirine binerek cephe'l.•e Bu çocuk demiryollnrı, talebeye :.ıe.t azıneAını a aet.an .ıcv..,._r•c:a.-r 1 b 1 l • dT d • • • • · · ,; 
tı G.. 1 b' 'd re sayesinde gerek stan u a ge mesı emre ı ıyor u. Her bır mılletın beka ve azametı bazı l:iasiretsizlikler, hakikaten çok gider Ye akşam üstü yorgun argın şimendiferciliği sevdirmkete ve genç 
S · . u~e ır ı ak M d Trablusşamdan pek u

1
zak olmıyan onun jş görmesinde ve o işin ustaları tehlikeli vakalara:sebeb olabilirdi. masasının başına geçerek sabahlara leri, disipline ve şahsi teşebbUse ça-

... ~rıye hac ve ~erte se 'htı~1ı;11a ~a~a~ bir mevkide vazife ile stanbula gi~ nı temin etmesindedir. Hakiki izzet Ben mU.lizim Dnladve'ye kısaca kadar raporlar okurdu. lıştırmaktadır. 
-.man ş gos eren ı ı a erın onu d · · "f · k.. ·ı · ~ · · · ~ 
alınabilecekti. en y~nı~erı mu r:zes~ . amı en ım· ve celal, ta~n ma~as.:y!e ıhtışam ve Dala diyorum. · Yaralı askerleri teselli eden ve ye- Bu çocuk demiryollannda oynı -

• ha edılmış ve hazıne ıçın Mısırdan azamet faalıyetle olçulür. İşte bu sa- • ni gelenlere cesaret veren müliizim yan bir çok talebe, bilahare, müna -

S h k b' ~ • k l k d lstanbula götürülen paralar da sa - yi ve amelin en büyük mazharı, mi - Dala, her vakit ~illayim görünnıü- Dala, inzibati meseleleri bertaraf et kale mühendisi yetiştiren ybksek 
uz a ray~ ~ ~rın :r arına a ar kilerin eline geçmisti. ~ şa 1 ve örneği S. M · 1 Şahinşahın tam yorsa da onun sadeliği ve samimiye- mek şartiyle herkese hakiki bir si- mekteblere girmekte ve bittabi çok 

anmış sıya opra ı muazzam o- lb h. ~ .. d ·ı kendileri değildir de ya nedir? Zu - Jüh arkadaşı muamelesi yapardı 
vanın suyunu Nil veriyor ve her su· ra ım paşaya gon erı en ra - . . d . ti kıtadnki 'arkadaşlarını çok- mem- · çnbuk tarakki eylemektedir. 
lad • 1 • t b - parlar muntazaman eline geçmis, ı:ıa- hurlarından bırı h~rşey eAn fazla ve nun· ediyordu. ' O. çok az yemek yer, az konuşur; 

ıgı yere atın yıgını serve ıra 4 

• h d ö bu havatı nokta\•a 1.k. d .. il ~ı 1 . d'k Çok yakında bu çeşit hatlar, mem. k b" .. k N"l h . . tt w ' .. kilerden bazı kimselerin isimleri na- erşey en nce ,; • S . t C 'k k" d k. Dalanın a ın yanın a gor şu en şey erı ı . 
an uyu ı ne rının ya ıgı ou- . . . . . . ve ıçtimni temele ehemmiyet verıriiş- aın - roı mev ıın e ı katle dinler ve ek az da illerdi lekete bir misli daha fazlalaştırıla -

tün yerler baştan ha a Osmanlı dev- zarı dıkkatını celp etmıştı. Bılhassa . bürosunda bir karyola, bir iskemle p . g . · 
1 · • . l • M hl · · I · • · lerdır. . - .. k" Kaz-0ra masasındakı evrak ve kıtab- caktır. Daha şimdiden Leningrndda etının ve dolayısıyle Su ~n Mura· averanın şey erı, emır erı ıçın · · . \"e hır masa vardı. Masnın u::ıtu ı- . . . _ . 
dın idaresi altında bulunyordu. mühim notlar alıyordu. 19 ondokuz yıl evvel İran uzun bır taplarla dolup taşardı. Mülazim, sı- lnrd~n. bmsın~ d~kundugumu gören Rostov • Don'da, Gorki'de, Taşkend 

Firavunlardan 8 onra sıra ile, Ro- Genç paşanın şimdilik görecP.ği fetretin, fakir ve perişaninin sar. ~ cak sudan hoşlanmadıiı için tuvale- milla~~m,. benı şıddetle haşlamasını de, A~kabndda ve daha sair şekir-
tnalıların Arapların ve nihayet Türk vazife Kudüs üzerine yürümek ve smtıları ve yabancıların dahilde nü - tini soğuk suyla yapar ·ve ustura ile da bılırdı. . lerde de inşaata başlanmıştır. 
ve Çerk~s Memluklerinin istilasına o eyaleti şakilerin elinden kurtardık fnz ve tasallutlan yüzUnden milletin traşında dahi soğuk su kullanırdı. ~arb biter bıtmez Daladya ~~ir- Moskovadn bu sene yeni bir ço -
uO.r la b 1 O ı tan sonra Suriyeyi bastan b."lşa ih- çalı!=!ma zevki, heve~i. faaliyet aşkı B' ü · . k ' ·k 1 . berme şu cümlelerle veda etmıştı: cuk demiryolu daha yapılacaktır. Bu o amış o n u yer er, sman ı pa · ıo ır i n, yı anaca çamaşır ar ı - . . .

11 
S b. k 

dit h h s it S ı· · tilalcilerden temi:demekti o derece sönmüş işe ve çalışmaya da- . k b d b' k d d D" - Dınle benı M:envı . en, ır aç hat, beş buçuk kilometre uzunlu • a ı me§ ur u an e ımın zama- · • çın asa a a ır a ın ara ım. ı - . . . . . b 
1 nı d O 1 d 1 · · l' - Devam edecek - ir bir aHikasızlık başlamış ve çalış - ~ b'tl . d 1 güne kadar terhıs edılıyorsun. Bına- ğunda olacak ve beş garı u unacak .. 

-~ n 0sman 
1

1 }ev de~~nın e ıne gbe~- • ina kabiliyeti 0 derece azalmıştı ki kaer za ı erıln e çırtamkaşır a~~nkıükylı - enaleyh karının da memleketi olan br. Burada lokomotifler, elektrik oto 
.. ,ış, ve sman ı arı unyanın en U · ayan ve on arın "J ı ve so e- 't 

1 
. t . kkli 

1
. k . 

"u"k d l · h l' · · · 5 ı H k orada Afyon kullanmak ve esrar - . . . d ü 1 h t Arrae a yer eşmenı sana. avsıye e- motrislerden tere p ey ıyece tır . 
.r ev etı a ıne getırmıştı. u tan. a vacı 1 rını tamır e en genç, g ze ve a ır- . s . 1 k • h k il 1 
~.. f"" h b' · d'k • kcqlik yegane tesellisi olmuştu. Ye- b. k 0 1 d" . d derım. anatın dıvarcı ı tır, o alde Burada işliyece g ze vagonlarda •vıısır utu atını ıtır ı ten son ra ~ naz ır ıza a a ıyenın e çamaşır · . . . 
İst b 1 d ·- · M b h• J ' • gane meşguliyetleri ancak ondan iba- 1 d' harab olan bu yerlerı yemden ınşaya SO zar yolcu taşınabilecektir. 

an u a av et ettıgı zaman ısır- a ıs erı ' .. ennı ver ım. d k d" . . . b'h . . h d .. .. .. • .. ·· ·· 1 · retti. İşte milletteki bu ruh yüz un - . . . sen e çalış ve orada· en ıne ıyı bır Sa ı ıatıra at evleri 
ı. ~n goturdugu altın ve gumuı erı - Baıtarafı 8 nci Sahifede _ 1 k t 1 • · k •üz Geliş, gıdış bu kızla benım ahbab- 0 V ıyap Ben seni bu evde görmeğe Sov'-·etler birliö'inin genio. ve uzun Qın deveye yüklemişti. Ne yazık ki, 

1 
den mem e e ~eva_ eve ın ıraza :Y ~ Jıiım ilerledi. Daladye her gün o - ~ 

1 
: . ., • ~ 

ı:ı"'..ıı· h kı .. it t .. ·· F orbes bu te~kilatın bao.nia ·geçiril - tutmuş, koca hır kütle uçuruma doa 
1 

b b k ğ kt ;ı:. ö ge ecegım. nehirleri üzerinde, yaz mevsiminde 
QQ şa ın sa suren sa ana ı yuzun- . -. . . d nun a era er so a a çı ı,.ımızı g -

den muaz7.am bir servet teşkil eden miştir. · -!tav- ru gıd.ıyor u. ü 
1 

k rt 
1 

. rüyor ve sıkı fıkı görüşmelerimizi Şu and~ Menvil, Arra~ta gilzel bilyllk ve konförlQ, istirahat evi vn-
bu Paradan devlet istifade etmemi~. * 18 temmuz tarihinde' Reuter, 220 Lakın .. b~ g. n u us u u m~ş ve takip ediyordu. bir eve maliktir. Elli yaşında oJan bu zifesini gören vapurlar işlemektedir. 
u v b k f• ·ı ı · milyon 625 800 İngiliz lirası olan ha.- vntan buyuk ımparatorun mucızele- emirber ~on zamanlarda hava müda- Bu vapurlarda, istirahat günlerini eya u sarayın ey ı eg ence erı- · . . kk' . Ben, kumandanımdan çekindiğim d' 

?le .... fed'l . t' N't k' y d ,.,, kuvve11cri biltçesinin bu c:ene 40 rı sayesınde dev adımlarla tera ı Ve fnası için kıtada talim görmekte ır. 8eriren yolcular emrın· de mükemmel .._r ı mış ır. ı e ım avu~ an •· ~ . • . d' bir sırada, o, çamaşırcı kızla görüş- • ~ 
•anrak' d' hl 11..1 I t ' milyon sterlin daha· arttıracağını lıil tealıye dogru gıtmekte ır. B. Daladiye, son meşguliyetlerin- salonlar, dans '-'erleri, kütüphaneler .. ı pa ışa arın ıv ısır eya e ınT . · . . . . - tUğümüz bir anda karşımıza çıktı. ., 
lı0nderdikleri her hangi bir pafa mu- dırmektedır. Teblığ, bu yenı krcdı - UORtOr V li d k" f t fl . 

1 
. . . den biraz zaman bulursa sadık ve ve ve saire mevcuttur. Vapurun üst gü 

1:1 ~ .. - ı · t ı · · e e n e ı o ogra a resım erımızı . . . ~ . . . ~rn servetlere malik olmadan erın. tayyare es ımanının tc ~cilıne fakar dostu.Menvil'i Arras'takı evın- vertesi csabıh plaJ• halındeclır. 
tn ı E kt J aldıktan sonra, ensup olduğu devletin hazinesine \· •"? 118.000 olan per:1onc sayısının a eryo og de ziyarete gidecektir. Bu vapurlarla Volga üzerinde ya-
tck akÇe bile göndermemiş .ve 3ön- 150.000 e çıkr.rin,ağa tahsi3 edileceği A. vemal 'rona·v - Eee, söyleyiniz bakalım çocuk- *** pılan seyahat, takriben bir ay silr-
de d· ld · t "h t k ı· · It .n_, 6' J larl Dedi. Ne zaman evleniyorsunuz 

1 
d t ığj zamanlar bile kendi a ığı- n• nsrJ ·e me ter il". :w. mektedir. Vapur, büyilk şehir er e 

tlJ~ Pek azını ayırmakla iktifa eyle· * 6 temmuz tarihinde İngiliz hııva BulaflCS. aal&'Ul lautabkJaı bakalım? · EJeksir Şahap durmakta v eayrıca, ;·olcuların u -
?°ılışti nezareti, krallık ha\·a kuvvetlerinin •ltelıa- SeYgilimle birlikte kıpkırmızı ke - manzaralı yerlerde deeğlenmekte -
a~ zengin memleketi en ~on id.a- (n.' A. 1'".) bazı. ~ınıflarmdan terhis (Verem ve saire) silmiştik. Ben, tam mOlizimime ce- Basur memelerini gi· dir. Her durakta, hem güzel hem fay 

te eden ve servet hırsı yüzünden tluilmiş ~hasın temmuz, ağustos ve Bumalume polie karakola ,.. vab vereceğim bir sırada ansızın ba- V dalı a-ezintiler tertib olunmaktadır. 
~ernleketi perişan bir hale getiı-~n eylül aylnrı içi~ silfth altına ça~ırıl~ amda '" şırnızın U tünde bir obUs patladı. Ve derir, n.UVVeti, Er kek· Volga yolcuları, bu suretle, ezcUmle 

&san paqa, Padişahın fermanı ıle cağrnı ,. cbu muddet zarfında bırçok Telefon: 4115 on rnetr,e ötemizdeki evi bir kül yı- /iii. İ&tihavı arttırır. Kuybişev hidrolik tedrisatını, ja -
"ıledildiğini , .e yerine İbrahim p::ışa· gurupların harp talimleri yapacak- ğını haline ko~·du. . guli dağlarını vesaireyi gezmekte~ 
ltırı •- · 

0

b'ld. · 1· İt f · t"k ·ı k t 1 t S ·1· l t Harb de ' l\a .~Yİn olunduğunu hqber alınca ıarın.ı ~ ı:mış ır. av- aa ıs ı -razı ı e apa ı mış ır. evgı ım yara anmış ı. -----~--------., dir. Kama nehrinde gezenler ise stal 
, hıteden ehramların bulunduğu ta- * ;:sh,k • ~n - Trentc hnva meydn- -ltnv- blitiln şiddelirle devam edirordu. Doktar ı •ktltleri ile meşhur Perın civarında 
ar" doğru firar etmiş ve lbrahim pa- nında R. A. F. un yeni bir silah ve Fransa: Halkın tekrar knsabnyı tahliye et - r~t ŞEVKt UuUR ki buz inini görmektedir. Beyaz de -
~· daha Mısıra gelmeden defolup mühimmat _fabrikası inşa edilmekte- * Sivil havacılık direktörü, üç Ca- mesi irab ettiğinden znvallı çamaşır- Dahili haatahklar mlitehaaaıft 

1 
niz ile Baltık denizi arasındaki ka-

•trrıişti, dir. Fabrikanın tam faaliyet halin • udron Simon tayyaresi ile yakınşar- cı kız da nereye aidecei'ini bilmiyor- lkinci Be:> lcr eot.ak No. 82 ı nuldn, Moskova nehrini Volıaya bir 
1<1 rvJısır ahaliııi İbrahim paşayı mu- de 2500 kişili_k pe:soneli bulunacak- kı ve Afrika imparatorluiunu ziya- du. Telefon 1'\;ı, .3ı86 leştiren kanalda da bu tarzda isti -

fltan bir sekilde istikbal etmişti. ~r. -! tav- ret edecek olan kadın tavyareciler- Ben, sevgilimi Tuluzdeki ebevey- Haatalannı abahtao itl1'aren •• r6bat vapurları işlemektedir . 
._. ~a~a. hükümet konağına varır * tnailtere maliye nazın Sir john den müteşekkil bir propaganda fi· rı.Jmin yanına götilrmiye karar \'er - v~r """i ktıhul ve muayene "d ... 1938 sene inde, 220.000 kişi, sı-
ı~l:l~rrı~ derhal memlek~t ileri gelen·, Simon; BUyUk Britanyanın Hl35 den losu teşkil etmek tasavvurundadır. dim ve bu 'kararı derhal yerine ıretir- İ nelik iznini bu a-ibi sabih i tirahat 
lil'ı}'le temaslara ba~lamıf ve selefi 1988 e kadar, mfllt müda!aa ve ha - Altı kat!ın tan·areclden mürekk~p dlm. K •• J •• evlerinde geçirmişti. Bu sene bu va-
ihb tı Paea hakkındaki şikayet ve v• müdafaası için 988 milyon Uç ekipajda tayyareler Marie Bas!- Bir kaç hafta sonra mUUlzlm Dala OY U eşyası purlardn çok istifadeli surette isti-
da~?") rı dil:katle dinlemiş, ahali ile 5~8.982 tnıiliz lfraıı ıarfettiiini tas- te ~bryse Hilsz ve EL~abeth Lion~ beni yanınn çatırdı ve aülerek, Sümerbnnk yerli nınllar Pnza- r hat edecekledn miktarının 600 bi-
~ .. }t~dan doX.ru'\'D tema lara gec _ rih etmi§tlr. Bu mas;a.fın 192.917.000 tarafından kullanılacaktır. - Seni .artık evlendiriyorum, de· ni bulncnğı kuvvetle tahmin olun -
'QI~ v .. l .J d d z; T l ld k rında ucuz fiatle sat Jmaktndır. c nihayet Mısır ahnlisinin ala" nafüz liralık Lir kısmı, milli ınUda . tav- ı di. Bura an o.1·uca u uzn fl ece _ mnktsdır. 
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Lu•• zumlu otlar - Ku§Sdası ;.irliğin;n ihtiyacı için 59500 kilo sı~ı~· veya keçı 
veya koyun eti kapalı urfla eksiltmeye konmuştu!. Hangisi Alma Komisyonundan: 
ucuz olursa o cins etin ihalesi yapılacaktır. Bu üç cınc; ete her 
talip tmaf ından bir zarf içerisinde olmak üzere her üçüne de KASABA HA 171 t 

İzmir - lııUanbul • Ankara yolcu treni h r gün aaat 6,30 da hareket 
'der. (Bu trende Pazar • Cuma • Çar§ambn) &Ünleri Ankara için bir 
''-taldı ve Eskişehir için bir yemekli vagon vardır. 
~ lznılr - Alnşchir yolcu treni her sün aaat l 6,40 da Basmahaneden 
1-.areket eder. (Bu trenin M:ınisada aktarma edilmek auretiyle otoray. 

Somaya devam• vardır. ) 
lzmir - Bandırma :;Ürat treni PaF.arteai • Çar§amba Cuma günleri sa· ;t 7,30 da hareket eder. (Bu trenlerle latanbula gidecek yolcular İçin 
andınnadıın ,·apur vardır.) 
l2mfr • Bandırma yolcu treni Salı • Perfembe • Cumartesi .. Pazar 

ttlııleri •Ht 10.05 de hareket eder. (Bu trenlerle lstanbula gidecek 
Solcular için ıyalnız Perıcnıbe ve Pazar günleri Bandırmadan vapur 
••rdır.) 

AYDIN HATI'ı 
h:mir • Karakuyu • Afyon yolcu treni Pazartesi • Çarşamba - Cuma 

i'Uınarteai günleri aaat 22,50 de hareket eder. (Bu tren Knrakuyuda 
llrdur • lırıart~ ve Eğirdire giden trene mUleki olur.) 
hmir. Nazilli yolcu treni her gün saat 15 de har ket eder. 
İzmir • Nazilli otoray her gün saat 18 de harekrt eder. 
İzrnir - Denizli yolcu treni her gün aaat 10 do'.\ hnrcket eder. 
lzrnir. Ödemiş )·olcu treni her gün aaat 18,10 da harck t eder. 
İzmir • Tire • Ödcmit muhtelit yolcu veni her gün saat 5,45 de ha· 

~k'!lt eder, 

tamir • Tire otoray her aün •aat 16,30 da hareket eder. 
'\'ELEFON NUMARALAR! ı 

..,.:fangm ihblln 2222 • 2532, Kar,ıyakar ll055 imdacJ, ııhhi : 2046 
~ liddeiumumilik : 2455, Poliı : 2463, tehir tr.1elnnu müracfHlt Nn 
li200, ıehirler araııı telefon müracl'!at No. 21 SO, Elektrik ıirketi : 20~1 
E ••a gazi : 2326, hava aazi fabrika1ı : 229'1, Karııyaka su idart>si : 
tos, fhmahane illaayonu : 3638, Alı.ancak İ!t wn...,u : ~~ ~4. r>"•ll· 

~t\rt Yapur iakelesi : 2854, Deniz!>ank acentcıl : 2674. İıı:mir ıu ~irk'!!ti 
lSJ Takıi iıtemek İcin : 4040 

KÖRFEZ V APURl.ARI : 
~ lamirden Knr~ yakaya ilk vapur ıaat G,30 da PasRoorttan ge\.e ıon 
,''P'- 11,30 -ia Konaktan kalkar. Kar§ıyakadan l:ı:mire llk vaou.- aaat 
t d-., aon vapl'lr da 24 tedir. Gündüzleri her yarım saatta bir kar~ılıklı 
'Ptarlar hare"1,t eder. 

SEHlR Dk\.llLt NAKiL VASITALARI ı 
~ 'tr•mvaylar 1 '8bableyin ilk tramvay Güzelya'ıdan S te, ikinci tram 
(;.~~ 8 da harek•• eder. Konaktan 5,20-6,20 ded"r, Gece ton tramvay 
~~l1alıdan 24,' S tc, onaktan 1 de hareket eder. Giindli:ı: her bet 

lciitada bir tra ... vay vnrdır. 
t... Ot0büıle ı Bu41,., Bornovo., Ba~mahane, Tepecik ve Alaancak hat• 
~ her pn mun\Atzam otobfüler iılemektedir. 

I HAV ALI KATARLARI : 

ltınir-Buca : 5,25-7-8,05-9,38-12,04-14,45-16,20-'7,44-19, 10 
ı . B lg lnır • ornova : 5,30-6,46-8107-10,15-12,40-13,12-14,40·16,15-li, 
İlB,~0.20,10. 

la tınar • Kar,ıyaka - Hacıhüaeyinler ı 5.43-7,38-8,30-10,20-12,10. 
İC3.J4,60·16,60-17,47·19,30-21,25. 
tlL!r - Menemen : 5,48 (Yalnız Cumart••' rünlerJ 113,03) 

DENlZYOUJt ~I : 
'ç..,tamba aünleH aaat 12 de lııtanhula aür'at postası. Perşembe 20 
~ 'l'apoıtası. Çarıamba 10 da Mersin ıUr'at poataaa. Pazar ~ünü 12 

/J. ~••in poıtası (Radoaa da uirar.) Karaburun postaıı Pazarlesi Ye 
•t.~ .. . 

~~~ .. =· ...... ·~ •·-,--·----1 MLEKET A el : 
~t t.lıan vapurları muntazam postalar : Çllrıamba saat 17 de Pire.. 

'rıcl~i, Vcııedik, Trİyeste. Per§embe saat 17 de Rados, Ad .. lar. 

p N lBETCI ECZANELER : 
~ .. :tar : l<emeraltında Hilal, Karataş ta B. Habif, Keçecilerde Yeni fz. 
~ lrıadpı1'arında Asri. 

~,,•artHi ) KemeraltJnda Şifa, Güzelyl\lıda GUzelyalı, Tilkilikte B. 
3- lkiçeımef'kte lkiçeımelik, Alaancakta B. Fuad, Ayvuklada Kemer. 

'-~': Kemerlll~ında Şifa, Karantinada B. Eşref, Kemerde Kemer, Al· 
C11_, kta B. Ahmed Lütfi, Eırefpaşada Eırefpaıa, Tilrkpazarmdan 

"""'llllriyet eczahanes:. 

l~tamba : Bav'urakta Sıhhat, Karataıta B. Habif, Tilkilikte Yenı 
l:. • lrgadpazarmcia Aari. 

~~ırı .mbe: Kemeralhnda Hilal, Karantinada B. Eşref, Tilkilikte B. 
'l_ 1 l:ırefpaıada E,refpaıa, Türkpazarından Cumhuriyet eczahane-

~'· c Kemeratında lttihad, Güzelyahda GUzelyeh, lrcadpazarınd.t 
~-lki"ıaıelikte llıiçeımelik, Alaancakta B. Fuad. 
~n.al ı Baıdurakta Sıhhat. -u il il il 111111111 il 111 111 il 111ilil111111il1111 111 il il ili 111 il 111 il 111 il 111 il 111 111111111111 111 il il ili 111 

I rla Tabaffuzhanesi müdür~ 
iig"ünden: 

l ' 
~'ıı - Eksiltmeye konulan iş: Urla tahaffuzhnnesi dahil'nde tephir-
tıte:· soyunma giyinme, yıkanma, aşı dairelerinde yaptırılacak kalo-

2 teatıatı. 
a - lııuhammen keşif bedeli: 4529 lira 71 kuruştur. 
4 ......_ Eksiltmenin şekli: Açık olarak yapılacaktır. 

ttı,' lduvakkat teminat: 889 lira 73 kuruş olup makbuz rnukabllhı~e 
g tahafUzhanesf veznesine yatırılacaktır. 

Ua9 ......_ Eksiltmen 'n nerede ve hangi glin yapılacağı: İhale 25 ağn::ıtos 
ı1 cunıa ıunu saat 11 de Urla tahaffilzhanesi blna~ında yapılacaktır. 

~~1~ irlreceklerin kanunun tayin etmiş olduğu vesaiki ibraz etm{)leri 
~ta dır. lstekl:ler keşif nameyi ve şartnameyi görmek üzere her gün 
~lffüzhaneılne müracaat edeblllrler. 11-18-16-17 292·1 

\ilinırük Muhaf aı.a genel ko· 
~utanlığı Istanbul levazım 
'bııirliği satı alma komisyo
~llndan; 

GUnırUk muhnfaza kıtaat ihtiyacı için 3500 takım kışlık el • 
Cisenin 25-8-39 cumn gilnü saat 11 de kapalı zarfla ck::ıiltrnesi 

~ ~·npılacaktır. 
Unlaı-m tahmin edilen fiati 35000 lira ve muvakkat teminatı 

a ...... 2625 liradır. 
~ ......_ ~ar•namcs'yle ırnmuneı:.i komisyondadır. Görülebilir. 

stQkliJer'n 2490 snyı!ı kanunun tarifi veçhile hazırlıyacaklan 
ttkrr mcktublarını o gün eksiltme saatinden bir saat evveline 
kadar gahıta rılıtım caddesi veli alemdar han 2 nci kattaki ko-
nt1syonn vermeleri. 5-g-14-19 5784-2816 

ayrı ayrı fiyat teklif edilebilir. İhalesi 21 ağustos 939 pa7.ar· 
tesi günti saat on beşte Aydında askeri satin almn komisyo
nunda ynp:lacaktn·. Sığır etinin mü"hammen bedeli 16362 
lira 50 kuruştur. Keçi etinin 14875 liradır. Koyun etinin 
2380(1 1iradır. Sığır etinin ilk teminatı 1227 lira 20 kuruş
tur. Keci etinın 111 S lira 62 kuruştur. Koyun etinin 1785 
liradı!. Şartnamesi Aydında ve Kuşadasında askeri komis • 
yemim ıln Ankara ve lzmir levazım nmirlikleri satın elma 
komisyonlarında görülebilir. Taliplerin teklif mektuplarım 
kanuni vesikaları ile birlikte ihaleden bir saat evveline ka
dar mnkbuz muk&bilinde komisyona vermeleri. 

4 9 13 19 2805 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - lntanbul komutanlığına bağlı birlikler hayvanah için 1280 

t.on yulaf snhn alınacaktır. İhalesi kapalı zarfla 22 I Ağustos 
9::\9 ralı 1"iirnü snat 15/30 da ya ılacaktır. Muhammen tutarı 
65280 liradır. Hk teminatı 4514 liradır. Şartnamesi bedeli mu· 
kP.bi'inde verilebilir. isteklilerinin ilk teminat makbuzu veya 
mektub'ariyle 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalariyle beraber 
ihale ·fnü if. •le cac.tinden b;r g at evveline kadar teklif mek· 

tup!annı Fındıklıda komutanlık satınalma komisyonuna verme-
leri. 8-13-18-20 

lzmir levezım amirliği satın alma komisyonundan: 
J -- DiyRrb::ıkır Kor merkez birlikleri ihtiyacı için ( l, 150,000) 

kilr buğciav kırdırılması işi kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştnr. 

2 - Eksiltmesi 22 ağustos 939 salı günü saat onda leva7.ım amir
liği satın almn komisyonunda yapılacaktır. 

3 - rı.Juhammen tutarı (20700) lira olup muvakkat teminatı 
( 1552,5) liradır. 

4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - !steklileri ntcklif mektuplarını kanunun 32 inci maddesine 

uygun olarak eksiltme $aatmdan nihayet Lir saat evvel;ne 
kadar komisyonn vermeleri ilan olunur. 3 8 13 18 2806 

lzmir Müstahkem Mevki Satın Alma Komisyonundan: 
- Diyarbakırdaki Biriiklerin Hayvanlarının ihtiyacı ıçın 

(523.400) kilo kuru ot kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltmesi 16 / Ağs./939 C:-arşamba günü saat 1 O da Diyar

bakır Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonunda yapı
lacaktır. 

3 - Muhammen bedeli ( 18.319) lira olup muvakkat temin:ıtı 
( 1373) Hra (92) kuruştur. 

4 - Şartnamesi her pün iş zamanında Komisyonda görülebilir. 
5 - T a1iplerin belli gün ve saatten nihayet bir saat evveline kadar 

teminat ve teklif mektuplarını kanunun 32. inci maddesine 
uygun olarak Komisyona teslim etmeleri şarttır. 

29 3 8 13 (2732) 

bul belediyesinden: t 
Temizlik işleri için alınacak 20 adet çöp kamyonu kapalı zarf 

eksiltmesine kcnuluştur. İhale 28/ 8/ 939 pazartesi günü saat on beşte 
f h ~ :Jedh·esi d imi encümeninde ,_....ı.a..Jsnr. Muft:. _ _,, O.. 
de}: 54 bin 1ıra ve ilk teminatı 3950 liradır. artname 270 kuru§ mu-
kabiiinde lstanbı\l belediyesi fen i ıleri müdürlüğünden alınabilir. Ta· 
lip]erin 939 yılma ah ticaret odası ve bu gibi işlerle i§tigal ettiklerine 
dair ihaleden 8 gün evvel fen işleri müdürlüğüne müracaatla alacak
ları ehliyet vesikaları ve ilk teminat makbuz veya mektupları ile 2490 
numaralı kanuna göre hazırlıyacakları kapalı zarflarını ihale günü 
saat on dörde kadar İstanbul belediyesi daimi encümenine verme-
leri. 28 7 14 22 (5503/2648) 

GümrÜK muhafaza genel ko
muta ğı fstanbu Levazım 
amir~iği satınalma komisyo
nundan: 

1 - Gümrük muh~ıfaza teşkilatı eratı için satın alınacak 2000 
adet erat kaputunun kapalı zarfla 28/8/939 Pazartesi günü saat 15 
de eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 18600 lira ve ilk teminatı 1395 liradır. 
3 - Evsaf ~nrtnamesi ve nümune komisyondadır. Görülebilir. 
4 - isteklilerin eksiltme saatmdan bir saat evveline kadar 2490 

!:ayılı kanunun tarifi veçhiyle hazırlıyacakları teklif mektuplarını Ga
lata rıhtım caC.:desi Veli Alemdar han ikinci kattaki komisyona ver-
meleri 9 13 18 23 (5898/2873) 

Ista u~ belea·yes~nden; 
Cerrahpaşa hastanesi mutfak ve çamaşırlık binasının ikmali in

şaatı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. ihale 28/ 8/ 939 pazartesi 
gilnü saat orı dörtte !stanbul belediyesi daimi encümeninde yapıla -
caktır. Muhammen bedeli 25.972 lira 17 kuruş ve ilk teminatı 1947 
lim 92 kuruştur. Şartname 130 kuruş mukabilinde İstanbul belediye
si fen işleri müdürlüğünden a!ınabilir. Taliplerin 939 yılına ait Tical'et 
odası ve ihaleden eekiz gi.in evvel İstanbul belediyesi fen işleri rni.i -
dürli.iğüne müracaatla alacakları fenni ehliyet vesikası ve ilk teminat 
makbuz veya mektuplariyle 2490 numaralı kanuna göre hazırLya -
cakları kapalı zarflarını ihaJe günü saat on dörde kadar İstanbul bele
diyesi daimi encümenine vermeleri. 13 19 22 26 6071 /2926 

Bira bayilerine 
inhisarlar lzmir başmüdürlü. 
ğünden: 

Biralar 1 f.ı ağustos 939 tarihinden itibaren ucuzlıyacaktır. 
Bayiler perakende olarak: 
50 santilitrelik bir şişe birayı bir kuruı müdafaa vergisiyle 16 ku

ruşa 62 santilitrelik bir şişe salon birasını bir kuruş müdafaa vergisi 
ile 20 kuruşa. fıçılı biraların bir litresini iki kuruş müdafaa vergisiyle 
24 kuruşa satacaklardır. 

Bu itibarla elinde eski fiyatlı bira bulunan bayiler 15/8/939 gii
nü akşamı mevcudlarını 25 kuruş pullu bir beyanname ile inhisarlar 
.baş müdürlü~üne bildireceklerdir. llan olunur. 13 ) 5 2977 

Cinsi 
Miktarı 

Kilo 

Tuty beya:tt 12.000 
Kristal bezir 29.00G 
Neft 7.000 
Ham bezir 15. 000 
Kaynamı bezir 1.000 
Kur§Un üstübeç 2.000 
Kaba üstübeç 9.000 
Sülyen tozu 26.000 
Glotelin 40 
Helyogen blao 40 
1 - Tahmin edilen bedeli 44 320 lira olan yukarıda cins ve mi!C· 

tarı yazılı on J...alem boya malzemesi 15 Ağustos 939 tarihine 
rastlıyan Salı günü ı:aat 14.30 da kapalı zarfla alınmak üzere 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - ilk teminat 3324 lira olup şartnamesi her gün komisyondan 
222 kurus bedel mukabilinde alınabilir. 

3 - isteklileri~ 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede. 
ceklcri knpalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten 
bir saat evveline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon baş-
kanlığına vermeleri. 29 3 8 13 (2720) 

lzmir vilayeti daimi encüme
ninden: 
Kemalpaşa ilk okulunda yapılacak tamir (627) lira 77 kuruş keşif 

bedeliyle ve pazarlık suretiyle 15 gün müddetle eksiltmeğc konuldu -
ğundnn isteklilerin hazırlıyacakları tenıinatıariyle birlikte 21 ağus -
tos-939 pazartesi günü saat 11 de vilayet daimi encümenine baş vur .. 
mal arı. 6-14 2837 

Satılık Çam tomruğu 
Dursunbey Alaçam devlet orman 
işletmesi Revir amirliğinden: 
1 - Dursun bey devlet orman işletmesi istasyon deposunda istifle 

mevcud G05 adet muadili 401 metre mikap (800) desimetre mikAp 
çam tomruğu açık artırma ile satılığa çıkarılmıştır. 

2 - Tomrukların ayrıca beş kesme payları mevcut ve kabuklan 
_oyulmuş olup hacim kabuksuz orta kutur üzer'nden hesaplanmıştır. 

B - Tomruklara ıaid e.tış §artnamesi İstanbul, Ankara, Balıkesir 
orman çevirge müdOrJakJerinde ve Dursun lıey ı evir amirliğinde görü
iebilir. Tomrukların beher metre m'kilbının muhammen bedeH (13) 
lirn 10 kuruştur. 

4 - İsteklilerin yUzde yedi buçuk muvakkat pey akçesiyle 21-8-939 
pazartesi günü snat 15 te Dursun bey revir amirliğine mnracaatları Han 
olunur. 11-14-17-20 2916-6095 

be ediye riyasetinden: 
Nazilli belediyesince ~ehrin 1-2000 mikyaslı imar haritası meycut 

aşngı nazilli kısmının 1-1000 mikyaslı te viye mUnhanili haritasiyle 
meskun ve gayri meskun 120 hektarlık sahasının 1-500 mikyaslı hali 
hazır kadastro ve haritaların alımı işi 2490 nolu kanun hükümlerine 
göre kapalı zarf usuliyle eksilimeğe konulmuştur. 

Bu işin bedeli keşfi 3000 liradır. Muvakkat teminatı 225" liradır. 
Eksiltme 21-8-39 pazartesi günü saat 16 da Nazilli belediye bina· 

smcla belediye encümeni tarafından yapılacaktır. Teklifler tayin edi
len günde snat 15 ~e kadar Nazilli belediye reisliğine verilmesi \'eya
hut po~ta ile bu snatfan errel gönderjlmiş bulunması lfi.zımdır. Postada 
olacak gcc:kmcler kabul edilmez. İsteklilerin bu işe benzer iş yaptık -
larınn dair almış oldukları vesikal:ıra istinaden ihale tarihinden 8 giln 
evvel alınmış ehliyet ve 9::\9 yılma ait ticaret odası vesikalarını teklif 
mektublarına koymalım lazımdır. 5-9-13-18 2835 

lzmir V kıflar müdürlüğün· 
den: 
Kıymeti Cinsi No.ları Mevkii 

1 000 lira Harap hayrat 36 Şeyh mahallesi 
1 7 5 » > 36 Daiemir mahallesi 

10/ 8 939 da :haleleri yupılmak üzere müzayedeye çıkarılan yu
karıda yazılı binalara talip çıkmadığından on gün temdid edilmi§tir. 
ihaleleri 21 , 8 '939 pazartesi günü saat ondadır. isteklilerin V nkıflar 
idaresine müracaatları. 29S2 

Istanbul be!ed·yesinden 
~artname- ilk 
nin bedeli teminat 

muhammen 
bedeli İşin nevi 

1,70 2543,28 33910,35 Taksim bahçe gazinosunda yaptı· 
rılacak elektirik, havagazı, kalori
fer, sıcak ve soğuk su, mutfak, 
yangın ve sıhht tesisat. 

1,49 2230.54 297 40.43 Taksim bahçesinin deniz tarafın· 
daki istinad duvar in~aatı 

1,00 1495,80 19943,88 Taksim bahçesindeki havuzun fıs-
kiye ve elektirik tenviratı ile tak
sim meydanı havuz ve kaskatları 
elektirik tenviratı 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları ve §artname bedelleri yu
karıda vazılı i§ler ayrı ayl'ı knpalı zarf eks;Jtmesine konulmuıtur. ihale 
16/ 8/ 939 çarşamba günü E:nat on be"te lstanbul belediyesi dı:ıimt en
rümeninde yapılar.aktır. $artname1er hizalarında yazılı bedeller mu· 
kabilinde fstanbui belediy~si ft;n işleri müdürlüğünden alınabilir. Ta
liplerin 1939 yılına ait ticaret odası, ihaleden sekiz gün evvel fen İş· 
leri müdürlüğüne miiracaatla alacakları fenni ehliyet vesikaları ve ilk 
teminat makbuz veya mektupları ile 2490 numaralı kanuna göre ha
z.ırlıyacakları kapalı zarflarını ihale günü saat on dörde kadar !~ran
bul belediyesi daimi encümenine vermeleri. 

1 4 9 13 5619/ 2723 



(ANADOT~U)' 

Deutsche Levante Li· 
nie G. M. ll. H. 

Sperco Vapur 
Acentasf 

T. C. Ziraat ban 
,·~-- Hamburg 

KURULUŞ TA R1Ht 188& 

cHerakJeu vapuru 14 ağusto. tan ADRIA TICA. S. A. Dl 
19 ağustosa kadar Rotterdam, Bre- NA VIGAZIONE 
men ve Hamburg limanları için muı Brioni motörü 14-8 tarihinde saat 

Sermayesi: 100,000,000 Türk lira3ı ŞulH 
ve.ajan adedi 262 

alacaktır. ~. de gelerek 15-8 s~at. 1_7 de Pire, 1 Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 
cThe:;ı:ıalitt> vapuıu 28 ağusto:ıtan l\.Ol'fo, Porto, Brındızı, Valo -1 

,3 eylCiJe kadar Rotterdam, Brenıen na. Draç, Gravoza, SpalatCJ, Zara, 
•e Hambuı·g 1imaıılar1 için mal ula- Fiyume, Triyeste ve Venediğe · hare-
caktır. ket edecektir. 

cArctu,·u~ > \ np uru 11 ~.rJUlden 17 Llero motörii 17-8 tarihinde gele-
eyliile kadar Rolter<l am, Bremen \"!' rck ayni gitn 1'a tmo-ı. Leı·os, K ı:. 
Jiamburg limanları için mal alnı'!, k niı;, İstaııköy ve Roüc..sa hareket e -
tır. der. 

cBelgınd> vapuru 25 eylfılden 2 Vesta vapuru 20-8 tarihinde gele-
jJkteşrin E' k a dnr Rotterdam, Rremen rek ayni gün l\fidiJJi, SeJanik, De -
' 'e Hamburg limanlan için yük ala- deağaç, İstanbul. Burgaz, Varna ve 
caktır. ~ Köstenceye hareket eder. 

cLeveante> \'aupuru 9 ilkte~rine 

• kadar Rotterdam, Bremcn ve Ham- ROYALB XEERLANDAIS KU:\IP-
lıurg limanları için yük alacaktır. PAXY ASI 

Den Norıık~ Middelhavıılinje: 

Tasarruf İkramiye Plô:nı 
32,000 L İ R A M Ü K A FA T 

Kur'alar· 1 Şubat, 1 Mart, 26 Ağustos, 1 Ey/uf, 1 ikinci 
• teşrin tarihlerinde çeki·,ecektir 

ııııııır 1KRA MI YELER ''11111 ınnımı Dili il 1111111ili111111111111111111111 llllllllllllllll ili il ili ıı~ 
~ 1 Adet 2000 liralık 2000 lira :: 
~ 5 .. 1000 " SOOD .. = 
~ 8 • 500 .. 4000 " . ;;;;;;; 

1 !~ : ~~~ : - :~~~ : : . 

Telefon - 2004 - 2005 

~ 95 • 50 ,, - 4750 ,, = Mevsimin en yenilik-= 250 ,, 25 u 6250 ,, = /erini bayan kumar 
= - /arının erkek kumar 

.. ,,......_... __ ·---... --
13 Ağustos 1939 PAZAR 

-
---- iz mir 
= --- Telef on: 3438 --

UllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJlllllllllll1 

= Taze, Temiz, Ucuz 1 
;;; • A ~ 

~ LAÇ 'I 
- H 1 ~ = er tür Ü tuvalet çeşitleri · ~ 

~ Hamdi Nüzhet Çançar I 
Sıhhat eczahaneıi ~ 

_ Ea~dnrak Bft.yük ~alepçio~ltı hs!tı kıtr,ı'1ııd' ~ 
•••ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı• ... 
Aydın vilayeti Daimi encü· 

meninden: 
Tutarı 

2600 
Adet 

400 
Cinsi 
iki kitilik okul 
Sırası 

Muhammen bedetl A 

6 lira 50 ko• 

Vilayet ilkokul için dört yüz adet okul ıııraaı 17-8-939 tarihli per
ıembe günü aaat on altıda vilayet daimi encümeninde ihale edilmek 
üzere yirm İgün müddetle açık ekıiltmeye konulmuıtur. ·4 

Taliplerin yüzde 75 teminat açkeleriyle sözü geçen gün ve .. att~ ~). 
2490 sayılı kanun mucibince lazım olan veaikalariyle birlikte vili,e• 
daiıni encümeninde bulunmaları. 

Fazla malumat almak istiyenlerin her gün maarif müdürlüiün• .-
vilayet daimi encümen kalemin emüracaatları. 2 5 8 13 ~ 

Mehmed Etiman 

.Terzihanesi ~ 435 32000 , = /arının en eyisini · 
~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllll ılllmlm, = Ibr ahim Kara kaş 1 _Ko~ak caddesi meserret oteli 39 .40 • t.' 

T. lş Bankasına para yabrmakla, yalnız para birjktirmiş olmaz, ayni 1 l Mevsımlık en güzel kumaşlar gel~ış 1 

zamanda talihinizi de denemiş olursunuz fan Q ınız. Mü,terilerimizin ~ir kerre gönn~lerini tuıiye ederİS·• 
.. ----- , Odun pazan No. 12 lf 
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Sümerbank Yerli 
mallar pazarı 
lzmır şubeleri 

~~~--~~~~~~-

l{öylü .Giyim. Eşyası Satışların B şad~ 


