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Voroşilof 
Askeri Müzakerelerin sağ
lam esaslara dayanmasını 

\.. ve çabak bitmesini istiyor ..1 

Manevra Sahasına Gidiyorlar 

MİHVERCİLER 
Salzburg mi.i;akatında her şeyi halletmişler! 

ita/ya, Danzig için harp 
edilemiyeceğini Alman

yaya bild.rdi 
Kont Ciano tayyare ile Rom3ya döndü.Artık başka mü
lakat olmıyacak. Mussolini Hitlere bir proje gönderdi 

Tarihi kurtaralım 
Haydar Rüıtü Öktem 

Matbuat kanununa yeni iki mad
de ilave edileceiini ve bu maddeler 
hükmüyle tarihi vak'aları tahrif eden 
neıriyatın cezalandırılacağını gı\ZP
lelcrde okuduk. 

. Matbuat kanununa böyle madde
ler ilave edilmeıini icap ettiren se
~pleri bu kanunun esbabı mucibe 
llla%bataundan öğreneceğiz. Bu Öğ· 
rc;nme zamanı geledua-aun; biz ·dü: 
tünc:elerimizi ıimdiden· 8ÖyUyclim: 

anaat?nizc ,ırör ... -ınathuat ka.nu
nµnn böyle_ maddeler ilavesini tak-
dirde epeyce zaman · kaybetniişi:.ı:Cl ir. 

S..tndan dolayı: 
Tarihi vak'alar ve hadiseler gazete ... ~ 

utunlarında tefrika, makale, resim 
kılıklarında o kadar çok tahriflere 
lefairlere, istihzalara, tevillere, hatta Berlin, 14 (A.A.) - D. N. B. ajan-' fe zihniyeti 'çinde ve iki memleket a
"e hatta terzillere uğramıftır ki bun- :-ıı Salzburgdan aşağıdaki haberi ncş~ rasında mevcud kat'i anlaşmalara 
d•n ıonra tarihi vak'aları, hadiıeleri retmektedir: ve dostluğa dayanan karşılıklı i"~Uşa-
~oğru yazmağa (tahrif) deyip işin İtalyan - Alman konuşmalaı·ı \'azi- - Devamı S inci sahifede -
•çinden çıkmak ve bu kabil neıriyatı oo 
ce~alandırmak! icap edecek galiba! Küçük Mendereste 

Vali yaptığı teftişleri 

Prens Onberto 
Tayyare ile Trablus 

garba gitti 
Trablusgarp, 14 (Radyo) - İtal-ı 

ya veliahdı prens Onberto, mareş~l 

Balbonun idare ettiği bir tayyare ile 

bugün Romadan buraya gelmiştir. 

Onberto, Trablusgarp piyade kıtaa

tını teftiş ed~cektir. 

- 00000 

Etrüsk 
Mersin seferinden son 
ra ı\lmany ya gidecek 

İstanbul, 14 (Telefonla) - Et
rüsk vapuru, yarın Mersine son se

ferini yapacak ve dönüşte Almanya

ya giderek tamir edilecektir. 
--•ısıııusıs---

Selanikte 
Manevralar esnasındc 

bir kaza oldu 
Selanik, 14 (Radyo) - Manev

ralar esnasında bir otokar devrilmiş 

beş kişi 'Ölmüş ve on dört kişi yara

lanmıştır. 

- =*=-

Halifaks 
Elçimizie uzun 

cid t konuştu 

Türkiye-Fransa 
Hatay muahedesi, tescil 

g<;>~deriJdi . 

• • 
ıçın 

Cenevrey~ 

Jorj Bone ile Suad Davaz 
Paris, 14 (Radyo) - Hariciye na re Uluslar Sosyetesi genel sekreter -

zırı jorj Bone, Hatay için Türkiye i- liğine göndermiştir. Genel sekreter
le Fransa arasında akdolunup, 12 Jik , muahedeyi tescil etmiş ve sos 
temmuzda meriyet mevkiine girmiş yetenin azası bulunan bütün devlet. 
olan muahedeyi, tescil edilmek üze- lere de malfimat vermiştir. 

00 

Yurdsuz Museviler 
dün gittiler 

Vapurun Filist .. n'e gitmesi muhte• 
meldir. Kafi miktarda su, kömür 

ve yİ}'ecek aldılar 
nir haftudanbed limanımızda bu

lunan 600 nıusevi muhacirini hamil 
Pnnama bandıralı Parita vapuru, n:
hnyet dün saat 13 de limanımızdnn 
hareket etmiştir. Vapurda bulunan
lara günlerce ~"inecek miktarda ia~e 
maddeleri, su ve vapur için de kö
mür yüklenmiş, liman muamelesi za. 
ten yapılmış olduğu için saat 13 de 

demir alan vapur, Yenikaleye cıoğru 
yol almağa başlamıştır. İki polis mo
tC:irii, içinde müteaaddid komiser ve 
polisler olduğu halde vapuru, Yeni. 
kaleye kadar takip etmiştir. 

İzmir limanında bulundukları ıı
rnda y.urd uz muc:eviler, vapuru ya
kacaklarını. delip batıracaklarını 

-· Devamı 5 inci aanifede -

Bundan bir iki aene evvel bu mev
:tul\ temaı eder bir yazı yazmıttım. 
llu Yazıda aıaiı yukarı serdettiğim 
lll\italea Milli Mücadeleye aid vak'a-
1•r-a herkeıin uluorta kalem kanıtır
lllaia hakkı olmadıiına dair idi. O 
Yllııda, Oımanh imparatorluğunun 
tllr-ihine vak'alarına aid tefrikaların 
"e diier yazıların da battan baıa bi
~t' hata olduiunu da itaret etmiştim. 

B. T. Rüıdü Aras 

l•zah edı•yor Londra. 14 (Radyo) - Harici-
ye nazırı Lord Halifaks, bugün say-

00 

Istanbul manevraları 
ıarnan bu yazı ıöyle bir okun · 

lrıu.4 ve ıeçilmitti. Matbuat kanunu-

1\~ Iİıııdi yeni maddeler ilaveıi bize 

~r&l.tıyor ki aeç kalın.nııt olmakla 
er-aber bu cihet artık göz yumulmı
)a~lc bir kabahat halini almıştır. 
l Ceç te olaa, zaman da ıeçmit bu
t un.._ 'lna lüzumun takdir edilmeıini 

0~kdir·den batka elden ne gelir? Hiç 
h lllllzaa. bundan böyle bu kabahatın, 
~ .kadir ve hakikat naıinaılığın, bu 

tih ve hakikat tahribatının önüne 
te.. • "'rnıı olacaiız. 
d' tline kalemi alan (tarihi tefr:ka) 
./Ye bir laf ucu yakalayıp sürüklü-

or-, anıma nereye kadar? lıterıe 

r~bnete, iaterae cehenneme, dilerse 
'ı't ~ 1 ete, dilerae habaıete; arzu eder-

Vali B. Etem Aykut geçen hafta 
Küçük Mendre:-; mrntakasında yaptı
ğı teftişler hakkında bir muharriri
mize şu izahatı vermiştir: 

- İlk defa olmak lizere Ödemişi fiyesinden dönmüş ve derhal Türki
gördüm, epey zamandanberi bu de- ye büyük elçisi Tevfik Rüşdü Arası 
virde çok değerli himmetlel'le ka:rn- kabul ederek uzun müddet konuı -

- Devamı 5 inci ıahifede - muştur. 

Manisa 
dün 

vilô:yet Şıirası 
toplandı 

Valinirı bir nutkuy1.e mesaisine baş· 
lıyan Şura, 4 l(Ün devam edecek . ....... 

-.---..... • 
Isaretler • 

·r ur istik yollar 
ve Bostanlı 

Kar,ıyakada batlıyan turiatik yo
lun meb'dei etrafında haklı ve ye
ni bir meıele çıktı: 

Bu sabah, hava manevraları tatbi· 
katı için harp ha/; başlad-

\' lefkate ve merhamete, etmezse 
"~!·~ ve cinayete kadar. JJ.1 

ı:tını tarihimizde bu vaııfların 

Yol, tramvay hattının bittiii yer
den baılıyor ve Karşıyakaya doğ
ru ilerl:yor. Halbuki tehir hududu 
bu tramvay hattı ile mukayyed ol
madığı gibi daha ileride bu tehir 
halkına aid bir çok evler de var • 
dır. 

Bizim bildiğimiz tehir hududu, 
tramvay durak noktaıının ikiyüz 
metre ileriıinde akan çaydır ve bu 
çayda tahta bir köprü vardır. Tu -
riıtik yolda, bir ıehir meseleıi de 

,......, - Devamı 5 inci ıahifed~ -

' Biraz da iç iş-
lerden 

00 

Yazan: Mahmud ~ 
Esad Bozkurt 

}': 000 

....:,rınki nüshamızda 

Maniıa vilayet ıuraıının dünkü toplantısından bir intiba 

Manisa, (Husus! muhabirimiz ~ tihaz edecek olan Manisa vilayet şu
den) - Manisanın her sahada kal- rası bugün saat onda lsmet İnönü 
kmması yönünde hayırla kararlar it· - Deva:ıu 4 ncü Sahifede -

ınevzuubahiı olacaiına 1röre, eıa· latanbuldan bir gorunuş: Bayezid 
ıen az bir ıey tutan bu heıab haricj İstanbul, 14 (Telefonla) - Ya - kamlar da tertibat aldı. :Manevralar 
-Heın de yanlıt olarak hesap hari- rın sabahtan itibaren hnvn manev - esnasında dafi toplarla makineli til-
ci -kıamın mutlaka ıebekeye alın· raları tatbikatı için hnrb half başlı - fekler tayyarelere ateş edecekler -
maıı lazımdır. Ancak 0 takdirde - yacaktır. Tehlike düdükleri çalının - dir.1tfaiye ile polis memurları ve gaz 
dir ki, yol, Boıtanlının her han1ıi en, bütün nakil vasıtaları duracak , ekipleri hazırlandı. Hücum günü he 
bir noktaıından deiil , hakikaten halk sı&-ınaklara koşacaktır. nüz belli değildir. 
Boıtanhdan ve ıehrin tam hudu. Vilayet halka hitaben bir beyan- Pasif deneme tatbikatı için biltün 
dun~an baılamıt olacaktır. Valimi- name neşretmiş ve ne suretle hare · hazırlıklar tamamlanmıştır. Vilayet 
zhı bu mevzula alakaıını diliyo • ket olunacağını bildirmiştir. hava taarruzlarında korunma işin -
~uz. Aktif müdnfan için askeri ma • - Deva.mı ıo nunca aahifcJ• -

'"\ 
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BAHRl.SAVCJ Vı;.-:ı • L L..~ı y ıHam. d. e kt DAHiLi HASTALIKLAR MOTE-
Enail Zot. romarı •an'ati hakkındaki ı,ir ;azııında öyle der: «Zamo.- .Au f pf!ı R y,fg • arın l IY • ~e ep HASSISl DOKTOR:M,-ŞEVKl UCUft 

.umı~da büyilk romancı demelc, reel duygusu~a malik ve tabiati; ohu, k J_ :i. /J gemımı DlYOR Ki: 
kendi hay•tµıda :Y•t•tara1' orjjinallilile izah ede1t demektir.~ a Rapaıı ı Bira fjati indiri • z B .. b ki . "1 

Zolanın aiıladığ1 reci duygusu; harici alemin tam ve sadık bir mi.ita· • :n::se 0 re eri sag affi 
hed,,e•t~e a.)'JUUlu :ve en ince teferriiatı bn kendi p.rttan içinde teibit Fuar hazır:ıkları da liyor [stanbula hareket olmıvanlar çabuk 
etmeie uğreıan bir ih'ata kuvvetidir. Zola, haltıl tenkidi dahi bu reel J 
duygU$\11),& j~tinad tmcJctcdir. Romancı, nasıl, hadiseler, ve tabiat son saf hada İnhisarlar idaresi, yarından iliba- tt• 1 
aleminde n.amnuaJu bir mütah.edeye çakınıı bir müdekkJk iae; mijnekkid Fu,ıır lıa zırlıl\larma devam eclfl- ren bira fiatlerini ucuzlatnca}ftır. Ba p 1 Vlpranır ar 
de, aan'at aerJer:i ıve romuıc•lar ı"le bu eserlerin bin bir müeHirleri ale- m kt dir Dfinden it baren Kültür - yjler, perakende sattık l aı'l 50 sant - Deniz frClJ°lflj erbaş 1>kuJuna gire- B''b ki ·· d aki · · • · n J'k b' · b' b ' k .. o re er, vucu m nesmın 

park, halkın ziya retine kapatıl - 1 r e 1 • ır _ş~ş.e ırnyı ır uruş m~- cek talebe i~in cumarte~i ~iinil lima- en nazik ve en mühim organlarıdır. minde müşahedeye çıkmıı geniı bir izahçıdır. 
Ms»d~m anlııy!§lara gör ; «Şaheserler ara&ında ruhunun ceratmJ .. ,, 

kaydetmeğe çıkmıı bir adam H?klinde düşünülen mijnekkidin iyi bir 
izah verebilmesi için, Zolay göre, onun, eşer, romancı v~ diğer mü
eserlcr mi.inaaebef ni en lı.urdn noktalarına kadar bir ro~ncıda mev
:ud olması lazım gelen bir reel duygusu ile i~elemeai lazımdır. 

Görülüyor ki Zola, romancıyı !_e onunla beraber münekkidi labora
tuvar kanunlarına tabi kılıyor. Bu anlayııa göre bir tabiiyat aliqıi ile 
romancı ve münekkidin mü ta hede ve }zah metod.Jarı arasında fark 
yoktur. Halbuki zamanıl)'lızm aan'ati kavrayıf tarzına göre böyle bir 
fark olmak li.zımdll". 

Tabiiyat alimi; önüne koyduğu hadisenin bütün teferruat münaee
betleriai de en titiz itinanın en ince bir haaaaaiyeti ile takip .etmeie 
mecburdur. Çünkü o, çok defa bir teferruat hadiaea=nden bir aıı• kanu 
nun keıfedilmeaine 9ahid olmuftur. Bilmem kaç atmoıferlik bb- tazyik 
alt .. da kımıl .. yan tek blicreli ibir canlının pr~lazmaaındaki bir 
hareketten bütün canblara ta.mil bir hayatiyat kanunu bulmak mt=mal
leri her zaman mevcuddur. lıte onun ilmi çal~ında.ki reel duygusu; 
bUtia tefernaatlan tek bir n0ktay1 bile ihmal etmiyen senit :ve belki 

' daipııll miifahede anla,.ııına :v .. ıJ olmaktadır. 
HallNki ana •atkirda1d ve un"attaki reel duysuau bu minada deiil· 

dir. S..'a'tklr, hldiaeler zincirinin her hatkaıanda ayrlC& durmaia :ve 
bu laalkanm s6aterdifi !keyfiyetin iç der=.nlitinde ayrlCa bir mütahede 
yapmaia ınec'bur deiildir. O izahına ıiriıtiii hadi.enin topyekun, ana 
cer9711mı ,.akalamaia, bu ana cereyandaki hakim feleef e ve duycuyu 
tebariiz ettirme itinde, itine yaraclıiı derecede teferruata inmeğe 
meclturlur. 

BİDaeaaleyJı ean'atk&rm reel duypau, bütün renkleri bütün tekilleri 
•e hGtin keyfiretleri birer, bh-er eline alıp eterin kadrosuna eokan bir 
tefe,,...~ılıll deiildir; belki bu renk, ffkil, keyfiyet cuniteıt lerinun 
J-ikim akıaları bulan bir imtizaç ve kompozisyon ;meydana getirmektir. 

Yani u.n'atkir bu imtizaç ve kompoıiavoa.• y-radığa dere~de reel 
m'U,ahedeaiai l'eniıletmek daraltmak aerbeatliiine ea'İı=ptir. 

Hayat pahalılığile mü
cadele mes' elesi 

mı ır Fuar ııçılın~nva kı:ıdnr fuar d;.ı.fJı.a 1.erg1saJe l6 kurJJ§a, 62 şnntı- mmıza gelmı~ olan Hamıdıye mektep Herhang· b" ,_ _'b' b 1 • J t+ rt. l'k b" . 1 lı . b. k . . . . . . 1 ır eoe ıe u organ ar 
sn hasına '-•alnız iıwi)er mühendis ı ı e ı .r şışe sn on ıra mı ır u- >;emısı, pazar geceı;ı ızmır l ımanın- hastala k l h' .. h k 

J ~ ' ' • • .1 f · · ) 20 k naca o ursn, ıç sup e yo. 
dekorstor ~·e .e15 pozanln.r girebile. ruş muua aa vergısıy e ·uruşn sa- .(lan a)'rJlmıştır. Hamidiye krın•azö. ki viicu t. • • ld k L " . . k 

kl d
. Dil E . 

1 1 t tacaklıırdır. Fıçılı biraların bir litre- rü komutanı pazar günü rıhtıma çı- ' hma~ınesı o u ça ._,u}'U 
Cf! er ır. n ge vapurıy e nn - . ., k ··a f . . d d h ' l ' zarara ve asara uğr11r Böbrel\,ler 
bıtldan bir ok eks ozan eım · tir sı, - uruş mu a aa Yeı·gısı c n ı karak valiyi ve mpsthakem mevki . . .. 'd" l . y·· 

ç . P g ış . · o~rnak ü~ere 24 ~uruşa satılacaktır. komutanını ziyaret etmiş ve im z:. uzvıyetı11 suzgecı ır er. »cud;,ı r.a-
Funr ransenbıman bilr-0lar1, şehrm B ,.1 11 . d b 1 k' b " . l . . · rar1ı olan ve yaramıyan maddeler bu 
il verinde a l · rolarda milte- a) ı er e erın e u unnn es ı ı- ·yaretler ;ade :Olunmuştur. adeı Zl}' a- • • • 

ç · ÇJ ll)JŞ. J:>f.i rııları bu akşama kadar bir bevanna- 1 et esna d 1. konıntan !H süzgeçten geçerek harıce ıhraç olu-
addid memurlar çalışmağn başlamıs · • sın a va ı Y~ ~ ' a. J ',.. d.. h .1t<k ·· ''ki' 

~ me ile nhisarlar ~daresine bildirecek- midiye kruvazöründen top atılmak nur ar. 'V ucu u eıe:ı e suru ıyen 
tır. lerdir. Yarından itibaren Türkiyenin suretiyle selamlanmıştır. 'Hamid iye pu fenf) maddeleri; böb~:k.ler .sn~-

*** her yerinde olduğu gibi şehrimizde mektep gemisi, istanbula gitmekte- lam olmıyacak olursa tabııdır 'kı su-

Ege Va,nurunda de ucuz bira satışına başlanacaktır. dir. zemezle~ ıve. dı rı~.a atamazlar. Bu-
y -=•=- 000 nun netıcesıncle v~cud ve organlM 

Bir kadın 6/dü M• k F d y dk 7.iyadesiyle müteessir olurlar ve 
ITQS avgCJSl Ua ur QfU gü- ehemmiyetli zararlara uğrıyarak yı()-

Diln 1stnnbuldan limanımıza gelen l 
lk • k d h • -b · • • d ranır ar. ı;:gc vapuru, çok kalabahktı. t stan- r ar eı ırı ırınr neş çarpmasın an işte Jıö rekler insaom genç ka!-

buldan geltJJekt~ ola11 ve Karşıyaka J d · d 
Y ara a ı .. J ~ •• masını temın e er ve ihtiyarlamas:-

da oturan 7D )'ft§ında btr ~-~dın, va- . . h il . O . d V nn mani olan en önemli faktörd ür-
pur yenike.le önüne geldıgı sırada Tırenın Dumlupınar ma a csın- l 
ölmOş, sahil sıhhiye müdilrlil~ünce de miras meselesinden iki karde~ er~!!b kl . wl .

1 
.. 

· ·ı b b" d k k b k d 111 h . .ug re erın sag nm ı ması vucut 
kndı.nın :nuay.ene _ _ı 11/e 6 ?m se 

1
e ı aMrashın adakvgdn çkı mış, ~ a~ga·t ırıer umun cenazesı makinesinin sıhhatli ve kuvvetli ol-

tesbıt edılmesJ ınunasebetıyle ~·o CU· e me un a çı, susta ı ça ı ı e d !. fd fd t · d B .. b ki 
Inrın ~·apurdan ,çıkmaları, her za ~ Hüseyin kundakçıyı sol Jcüreği al - iin ~a ırı l mı•w~sınbı. emıkn .. e e:. 'h~/e e~ ge

1
ns-

. t 'k d - l y Jgın lJ".er upesı gı ıaır. µun an 
mnnkıne nnuırnn yarım saa gecı - tın an agır sqrette yara amıştır. a- B~lediye reis muavini B Suad k ı • d l k b k 
miştir. Ölen ~adında inme hastalığı rplı hastaneye kaldırılmış, suçlu tu- Yurdkorunun biraderi B. Fuad Yurd u aglın an a~ahn' ar,lpel ça Şu j'ıp-
b l d - k lb ' d k ·· ıdu· o l k dl" ·ı . . ranırar ye ' tıyararar. urasını 

u un ugu \'e a ı urara o g tµ ara aı ıyeye v*erı mıştır. k..oru pazar günü bir motörle Bayrak- unutmamalıdır ki böbreklerin vücud 
anlaşılmıştır, = 1ı koyunda gezinti yaparken ansızın k' : _ _ı_ı_, ·r 1 . ı . 

Y 1 
• • b • ma ın.esınu.eııu :vazı c en ve ntzmet-

** ~ O cu]az- IÇ[n IT üz.erine.fenalık ge~mi_ş ~e Bayraklı- leri pek ziyade ehemmiyetli ,.e ağır-
Bay Hamid daki evıne nakledılmıştır. dır. Bunlar uzviyette husule gelen 

kolay? 1 k . ~lbed~len ,Joktorun her ~ürlü ~ed. bütün zehirier.i ~husus yanma ve 

Mene!~şelioğıU b rme ragmen B. Fu d \urdkoru, yıpranma netıcesı :\'iicudlere hasıl 
ıvefat etnıİ§tİr. Ölümün sebebi güne_ olan müdhiş ve mühlik zehirleri dı-

Su mes, elesini izah Her % 1man vasıta çarpmasıdır. şarıya atarlar ve organlan muhak-

d 
bu!~bilecek 'er B. Fuad Vurdkorum111 cenazesi, kak bir zehirlenmeden kurtarırlar ve e İ Y.Dr d"" ·, ı't il B ld d k= . d korurlar. Bahusus barsakları uormal 

Belediye otobi.is1eriyle şirket tr.nm '-~lnd J.laı ' 8k ~ ayrakadı a
5

• _evkıkn en bir sekilde ~azife görmedikleri za-
s .. " d 1 d B 1 d K k d "' d Nı ırı r;l ~ar ıya a oou uyu I on gunıer e gazete er e ay vay an arasın a ona uragm a . ,. . .. . man arda böbreklerin bu önemli iş-

lıtadi tarafından Malaya gemisine yolcufarın derhal hareket edecek o- camime gotürulmüs, orad~ ıtamtı:t' ' 'eri ve faaliyetleri bir kaç mis1i da
S\1 verilmesi meselesi üzerinde benim tobüs ve tramvay bulabilmeleri için kılındıktan sonra Soğukkuvıı nsri ha artar. ister vücud içinde kam ze
de ismimin karıştığını gördüm. Aşa- tedbir alınmı§tır. kabristanındaki aile maklv-resine def hirliyen ve isterse hariçten vücuddt: 

R 
. 

/ 
. . . 1,,;.1 ~..,~'(!.:, t r!..!J " ...,., 9~} "!~k!u_pla k':~!iYjtia~vzihin: Otobüe ve tramvaylar. yolcuları nepilnı{ftİr. Cena;e tP.reqine vilayet WhaJ ıt~ile'l ~ehjrli kısn\lar ~zviYetL 

er QVVQnl Q.n l-~1weY Ylx_t:t1nuQ r ca eaerıro. 1 L:-k etm me için r ıl f k p rti 1Q 1 • f 1i ıi~cıı. ,.ı kr o:ürükliyo.Q...ı;:a.r~ı. .:u .. ....,...ı.ı ... ıcal 
.T..ı.t!J· Yr • ' .. -v 7 i ) n.ı... q'ı!'~ .t · • N1ifrli :-- r.ı k ~ ı,ırt " 8 n!ı"' ., --- --ı 4C g k r ı d . ka""lete l A t verı·lecek 'A 1 dez. u an a 81 e my e cikme usulü takip edecek1erdir. Me. müdürü B. Atıf inan, §l"hir; meclisi ~ırmd~. bsure hl~ ıe dışarıxaf' atardVt'I ma uma ına aya rıtnavutuna meccanen su 1 1 ı b" 1 • l . t '"d" .• be vucu u u ze ır er en tas ıye e er 

... , .. - • . . verilmi§tir. Bay Hadi suyun b~her se a, tramvay a ge en ır yo cu, gı- aza. arı, emnıye mu ur muavmı, böbreklerin ehemmiyeti asiknrdır. 
Hayat p;ıhalılıiı ıle mucadele ışle ve tahsısen yaş ıneyve v:e sebze fı~ t il • 1• mu·· tcahhid oldug"' unu iddia deceği irin bekliyen bir otobüs bula ledıye memurları ve merh•ımu sever. B"'b ki •.. .. . ı.:ı kl b 

. . T' y k"ı . d "l" l ıd "h" b' 1 on ıçn . ~ . . . . . . o re (;.ın uzerıne auı arı !.( 
rme daır lcaret e aıetın en vı a· yat arıı a mu ım ır. unsur o anma- le dört ıııiling lngiliz parası ~lmı111tır. bılecektır. Otobüste gelen yolcuları dostları ıştırak etmı~lerdır. Pohs ve ehemmiyetli vazifelerı· d · ... 

üh · b' · l · ti İk l d · b l k ır ~ aıma go, 
yete .. ~ ı~ ır taeıım gel pıık§ hr. • ?

1
a'": a~nd .. kalım~ ~~-clıp sf: cp 0 ~-r~. Bay Hadi müteahhid olarak gemi~ e almak için de tramvay bekletilecek belediye müfrezeleri de son hürmeti önünde bulundurarak nprmal işleri 

tısadı ışlerın başında tutu aca ayat ı erı sur u erı goru en ıre ve çuru· kd" ed'l · l b'l" k • H l h" 1 . 1 · · · .. · · 
h ı ı . l .. d l l . h k h"d" l . . h k'k t' l I t, ım ı mış o a ı ır ve anca pa- tır. a k le ıne yapılan ou an aşma ıfo ey emıştır. nı gostermesı hakkıyle görmesi iste-

pa a ı ıgıy e muca e e mese esı a • me a ıse ermın a ı a ıne vası o .1 b l · tt ~ ... . B c: d ·ı· b'" .. "f I . . . 
k da V k~ı . b . . . • k + • d ra ı e sa n a ıp gemıye sa ıgı eşya· Lerkesi memnun etmiştir B. Talat Muşkara ıl: . ,....ua nı ıyorsa utun vnzı e erını teshıl et. 
ın c ca etin u tamımını aşşgı- ma ,,a ıcap e er. ...t~ l bT H"ku t' nı • · i ı· . . 

Bu tetkikler neticesinde belediye- upn para 8 a. 1 ır. u me _ın mec· :o: Yurdkoruya ve .merhumun ailesi er- memız azJmge ır. Bunun ıçnı en 
ya yazıyoruz. 1 k d' h 1 d kt . t d etmen verdiğı eşyayı, kendı serma· }} k • • ı · kanına samimi taziyet!erimizi suna- evvel süzülürken vücuddan ç.ı kar .. 

Ha h l 1 w ·ı .. d l er, en ı sa a arın a mu ezı e . kabT d d • ud d • k b""b ki . k 
l)'ath~~ .. a ı ıgı ı 7. m.]ca ~ .. e birleri almakla beraber, umumi ma- ye~ı. mu . ı ı~b~h og~ ta~ .o~ıuya IIlCJY ge 1yor rız. e~ o re ~r~ ço yoran ve bozul· 

mek vzuun6 .. u .. kµmMe:çell gosMterı 1~n.ada hiyeti haiz olması do1ayısiyle devlet tes ı8m etHmışd~ı. ı are.
1
e t~ 'zahmış ırt. p· . . -=+=- mk.a arıkna se ek o1ank 7..ehirlerden ~~ 

anın , yuyu ı et ec ısın c 'ltl'" f d 1 1.. ay a ı nınıuc11e ıt eme- ıyaıa ayın yırrrı ınme ve sa ınma Jazımgelir. 
rnuhtdif vesilelerle yapılan beyanl)t tFŞ ~~.tı . ta~~ m an !~pı ması azım sj lazımdır: d l k Ana kati ·in in mu· lspirt9lu i~kiler bu hususta en 
dolayiJiyle. malumunuz bulunacağı aeldıgını ,goreceklerı ı~le.r bulunur Geminin erzak müteahhidi •ıfa- üçün e c:ç ! aca . fena tesir yaparlar. Çok miktarda 
şiipheıizdir. ve bu hususta iyice tetkik ~dilmiş tiyle, belediyenin meccani olarak Ay~ın hnval~si~den alın.an. haber- h Q be m e S f içilen ispirtohı içkiler tamamivle 

H h ı 1 ğ •Lt' _..J .. k l t k1"fler 1 Vekalet huni .. d d .• . b" .. .. . d lere gore senenın ılk kuru ıncır mah- t 1 b" k ff•· l ··ı ayet pa an ı ı "' ıaaaı uru usu- ~ ı yapar arsa, a- gon er ıgı ır suru meyvenm e pa- H lk d b h I d ya maz ar ır ısrm tene us yo u ı e 
. b' 1 h • b' l'"k ·ı k 1 kt b' _ ~· µlü ayın 22 inci sah giinii marşandiz a apınar a a çe er arasın a- d h f 1 d 'd . muzla alakadar genış ır nazara rı ususı ıra a a ı e arşı ıyaca ır. rpsını almamasının tıebe ı neaır? . . . . t . k' I ki d b' . d z ,_. ve a ıı az ası a ı rar ıle çıknrlar 

.. . . l ld . . . . h ld b . . .1 . l lP. ızm re sevkeclılecekt1r. lk partı- ı sazı ar an ırın e anası eY.ıye- ka .__ d b" . . 
mutalensı muktezı hır mesc e o u - Beledıy:elerımızın her a e u Su, para ı1e dnhı ve,rı mış o say- d • . SOOO 

1 
• i t• iı . t ··ıd·· ki ~e ~ı r~n e obreklerı tahrıs eder 

- .. .. d L k"t• · . •1. h" 1 e ızmıre çuva ınc r g e ır ı cce. yı parasına amaan o urme c suç- b J B .. I • . 
gundan butun ev~t teş ı atJ ve mevzuu layik olduğu ehemmi)•etle dı ton ba~ına bır şı ın da .ı a ınamaz- _. . . '2.S (i ü b r .. 1 K •. S yf dd' . uhakemes· ve ozar ar. u orse eme ve tahrış 
mahalli idareler hu bu usda ıvazifcli ele alacakları ve kendilerine terettüp eh. Ben, sayın lzmir valisine y.nzı 1 ~ı •.rı:ın .~wın ne 1 ç

2r~~ ~ g ı~u. d~' 1~tı e 
1~~n m esinde de me devam edecek olursa böbrekler o ın-

".>ulunmektadırlar. Devlet teakilatına _ _ı _ 'f l . kd' d kl . .. rnış olan ,Jnektubu emniyet müdürlü. ncıtr P yas mm açı nçagı a ~r a ın _ ~."1 
8~1t~ çez.a mP- l em :vam man sertleıir, bozulurlnr ve nihQ" et 

dah ·ı V k·ı l "d l • hd r aıen vazı e erı ta ır e ece erı şup- ..J .. __. . a· d k' mı ır. e..cıı nu ır. b k k" k 'h . I 1 B~·L ı e a et er ve ı are er u e e~ ~ . . gune tesıım e ıp vapur a ma ıne Ü . i . .. . . ça u es ıyere ı tıyer ar ar. J Oo-
. d.. "f 1_ • k h hesizQir. 13u mesaiyi takıp edebıl - d . . l .. l I zilm P ya as.ı da nynı tarihte a- Gecen ccl·;ede muddeıu;numı suç· ki . k ,_ ı•w. h f ..,. 
rıne uıen ıvazı e,c;rı yapma usu- . ·· . . •w• ılmak aıresı evazım reısıy e ge,en mu ~a· çılncaktır. Alivre incir ve iizüm sa- . . . re erı orumaK ~en_ç lfP mu a tt2' ~ 
sunda nasıl gayret göstermekte ise - mek ve ıcabında l§ bırlıgı yap vereyi bildirdim ve bu suretle ınılH lu ha"kkında ıddıasını serdetmış ve etmek demektir . 

. 1 ·· b"'t" b l .;a· ] d h • t . tışlnrı bu yı l az olmuştur. Yalnız n- .d . . . I '- . t ler mahalli idare1et' teskilatı ve hı ~ uzere, u un e e.uıye er en, a) n vazifemi yaptım Çünkü levazım reı- li . . + 
2 000 1 . taammP en cmayetı ış eme~ suçun- Çabuk ihtıyarlamamnk ~stiycn er 

' b 1 . .. h 1 h 1 1 • .1 .. d 1 • d · da vre ıncır sa~ışı 5 çuva / y.am . . .. t . . . b h ı·ı. 
hassa e edıyelerin de hayat pa a ı - pa a ı ıgı ı e muc<! e e ugrun a yap- sj su için verilen para miktarın n 2 5 rn·ıvon kilodur. Bu miktar e en an teczıyesını ıs emı§tı. e,n önce u e emmiyetli noktaya a ~ 

l~ğı ile mü~e~e i~nde ifa ~ecekle makta oldukları ve yapaç.§kları işler ~ay:t ediy~.rdu._ Hük~metjmiz ise ~neki ·ali re sntışların ancak' :o~d ıı .~ünkü celseqe mazm~nun vek~li !\at .etm~le~i 
1 
icap eder. Böb~t:'.''·ler ~ 

rı ehemmıyetlı hızmetler bulunmak hakkında malumat vermelerini rve rn ısafu ve muttefık fngılterenin Mn- virmisi nisbetindedir. incir sntışları- mudafaasını yapacaktı. fakat ve kıl, vazıfelerını .colaylastırmak ı ·in 'b 1 

tadır. b d he ay h" • . .. u" i•t' ~ .pya dritnavutunu ağırlıyordu. Su- ~m i'"·i fiatlerle vapılacaüı tahm'n e- bir lşi çıktığından başka biı kazaya tpreftan uzv't ihtirakı o1abildi"7i 1c -
h a ema r ın ırıncı ilJn , ı- ı "ld" . . b"" .. k J J o • • hk l . . d .a _ k ı ]" e· Ezcümle, a:vayici zaruriye mad- h 

1 
edb' l . . h kk _ yun meccanen verı ığmı utun or qilmektcdir. gıtmış vı: ma g_meye ge ememıştır. ar tnmnmuyara atuması zımg 

delel".i üzerinde belediyelerin sıkı bir daz 0 ~nan t ır e.~~ 81:,rrı a. 1.~ ~on biliyordu. ~mide pompayı iş- * Buna dair mahkemeye göuderi~n lrn cioimleri en asağı bir d rece\ e 
fiy,.t kontrolünün çok hayırlı netice a mu tnsar ve mu ıt.. ~ t;rbp ! . let111ek için bir miktar benzin almak G l l 00 00.d - istida okunmuş ıve muhakeme: ba,Şka irıdinneli ve di·.,er taraftan da b 1 ci-
ler verceği tecrübe ile sabittir. Bu ~un~7.a~an ra1>9r gon erı meıını zarureti hasıl olunca Bay Madi, Li- e en er, gı en er bir güne bırakılmıştır. slmlerin bhikme-mesi için husul~n~ 
maksatla yapılacnk ilk iş, tetkik mev rıcaB em1!. ·ı~ l .ı h'J' d b qıan şirketi memurlarım idareye ıka- Münakalat vekaleti bll§müfcttişi • s poop<J mani olmaklığımız icap eder. 

ddel . . "h u tamım, :vı ayet er aa ı ın e u ..1 ı_ • • B da be , R Ak d A k d ı· M 1 ·• · ·ı .:f)t' zupnu teıkU eden mn erm jlatı - I b'' .. beledi . l"kle . 'far ıyomı.amaır. ıçın .c: u nım B. ıza a n ara an, ma ıye B E 8 k •f stenııen ve ıçı en zam rna 
selinden istihlaki.ne kadar geçirdiği ub~? ttun k ye re.s ı rme }Jediyem otsun> diyerek cebinden müfettişi B. Ekrem Tur kay A>•dın - • • • O Z Ut lerden C'"kinmek suretivle böhr '!c. 
h.ütün aafhalar nı gözden ~eçire~ek te ıg P unaca tı*=- ~ a1tt lira :v.erip b~zin a~dır~ı§ ıve dan, Muradiy~ kaymakamı B. Bedri intihan dairesini fr.r'n bozu1mamac:ı'~~. temin etttı • 
fıyatların ne sur~tle ıvücud buldu~- orada bu1unan Liman tırketi me- İlhan Balya kazasından §ehrimize ~el r ve bu sayede g ndı~ı mulıafaHı c 

n~ ta~i~ e_trn.ektir, Faraza ba_ş1ıca. şe.- Dr. Kamran Örs IJlUrlara ta~fından tak~irle karşıla~- mişl~d.ir. PDlis ~nstftOs(l dah Ji~P. Jolaııyor ı:mek '1er insan için büyük bfr \'(\" 
hırlerumzde efkan µmumıyıeyJ ~e • mıştır. lyı. amma, berıtarafta da hır m?d~rü B. Faik art, Ankar~ya fı'lt- Mebusum1.1z B. Mahmud wdı,ı.z~ıf_f"_n1"'.:m~al'"\"ıdllllllıl!ll!r.~~"""'ll!l!l!!!l!ll"ll"l!!ll'I''""'"" ......... 
Jlllllbuatı me gul eyliy:en sebze ıve 1'ltarıbulda bulunr1?akta olan ar• su meaele3ı ;vardı~. . mı§'tır. Eozkurt, evwelce de yazdığımız ~ibi N• "hl· 
meyve fiyat~.rım ıda, bjr .etkik ya- ikadaımnz Ye ~~ymetlı. doktorumuz Ben ~·.en %lr~atçıyım. ~en~ı . . w • "ki gün evvel Mene~n, Beryı1ma 'Ye 1 a 
pılmak istenılırse, ımüatahsilin fjyatı K~mran Öra dun l~ı~e ~~det et ' mahıullerımı gemılere satabılmek ınsanda ~e erkeklığe ne k.dar ~ıga- Oikili bza1an jle Koz.ak "'ıC Alia~a Yıeni F.ora nahirıe müd~rü B f~ 
n~liye ücretleri ıye fireler, kabzıma- mı ıye ha~rını, e.kıaı ııbı um~n j.çin erzak müteahhidfiğine başlamak bileceiJnı erkin 1.ımumiy:e lak.dır et- nahiyelerine aiderek ırıiinteMpleriy- ik Başımcılar}n kerime i Bn ,:,!~:~ 
lın fiyatı, ve nihayet manav ve bak~ ~d~ sok~gında Ahenk ~atbaası ıt- istedim. \!:oksa ~~y ~adide~ inh1 - sin. • . , . le görütmü§ ıve dün ~rimize av- ha Ba arıcıfor ile arkad rnJ?. ı 
kalJarın fiyah esaslıca tetkik edil - tısalınde~ı muayenehanesınde kabul lal edeulc işler açın !böyle l>ır teşeb- Şu ıı:ı~e~ i"~et ~tmek ieterım lu, det.le Ankara~las oteline inmi~tir. tedr:.Sat müfcttişiJ3. Re:(et Kırı;~' 
di,ğj takdirde, pahahbk unsurlannın ye tedavıye baş1amı§tır. \Jliete bulunmadım. Bunun lisbatı da Bay Hadmın elı bır daha kalbma- =•1*- lın nikiihları dün gOzide bir da.\' -

nerede o1du~unu anlamak ve ona -öo tudur: mı tır. Kantar lkar~ko1unca muaye- K H gurubunun huzurunda kt)ıl~~-
((Öre tedbir almak 1azım gelir. Bu 8,. Bedri Sıe ba lamadım ve cr7.ak mütc· neye sevlw:lildjğimiz zaman f3 Y avga ~ r. !ki tarnfJn ~ahid~i{rin'. ~·n 1 .t\l' 
tir~ret subesinge umumiyetle fiyat ahhidliii:i de ~apmıyacağım. Hadi, 1üzünC!eki ;y;ars ~e b~r,.J .. rfleı K.ema1pasada fırır.lı köyünde li Etem i\y1{ut ile :tııımrıf t,nüc.iörü 
·üksek1i~ine tesadüf edileceğ'i mu- Baiyadan Van vilayetinin Mfüa- Oöğü me lıadisetıine .gelince: B. be günlük bir rapor a1mı~trr Fakat il oglu Ali K..osar l-a.rplan eT· me- Riza Öz kut yapmır:Jardır. , , 

}•ak kak olmakla berabn, bir karar ve diye kazası 'kaymakamtığ•mı. tahvft Hadi, haberim olmakeızm ıve unıum hadis"' her iki tarafın dav dnn fera self'sinden Ahmed Under ve arkcda Genç \le ~iz'de ç•ft1i natfl~e di 
tedbire geçilmeden evve1, nakıiynttn oiunan kıymetli iaa'.rec~ler~mizden B. mövacehMinde aı;; S\rAAmdan yak- ı;ati ile kapanını tır. Herh idi'! tek sı ıM ro d ~~n öz tr.ı aflarından o- tebrik eder, ebedi aadetıerfr.ı 
ve \lmumiyetleticari cihe.zımtzdaet<- Bedri, mcmuriyetlne g!tmek üzere la rak hanı:• l-uv,..erl' bir vurnr ı'lc yumruktan l 1ııı:ka • .da •<Jk y·,,,,~·~ al-l ı:ı. Y t ' nrn·ştır . .Suçlul"'- ••1tul· ' '!~~ .... """"-..ıl.!"!'!"ll!!"!!'!!!!!!l""',..,.11!1111!,.,,......-
!t.~hk olup o1madığını ara?tırma'k tlün şehrimize gelmi§t:\r. 'Ut'mUftur. Bunun tahsil görnıüs Hamıd Menelud oi lmJ,Jstu· -ııı 
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Katil S __ C> N - . tt· A B ·E R L E R 
- . . . . 

ana 
Kendisini ihbar eden 

}· lbr~:~~::;.~;'e Reisicumhurumuz,Başvekil ve Vekil-
fstanbul. 14 (Telefonla) - Çocu 

ğunu boğan Keriman, muhbir İbra· 
himi tahkir ettiğinden mahkemeye 
verilmiştir. 

Keriman adliyede tesadüf ettiği 
İbrahime hücum etmiş ve:. 

- Seni öldüreceiim. 
Demiştir. Bu eınada ay rica bir 

zabıt tutulmu§ ve bunu gören Ke
riman, son derece asabileşerek yer
lere yatmış ve bağırmağa başlamış! 
tır. 

ler, Trakya manevralarını 
takip edeceklerdir 

Mareşalımız generallerle birlikte dün Trakyaya hareket ettiler. Ha
zırlıklar bitti." Manevralar yarın haşlıyacaktır 

· (SAHİFE 3). 

Yolcular.a 
Kol:ıylık 
titanbul, 14 (Hususi)" - Şelirimla 

de bulunan Münakalat Vekili Ali 
Çetinkaya istirahat için BUyUkdere
ye eitml§tır. / 

Deni2yolları umum -müdürti tı;. 
rahim Kemalin vapurlardaki teftiı • 
leri bitmijtir. Umum mUdür elde et
tiği neticeyi Vekile anlatacaktır. 
Tayfaların. vazifeleri · O zerinde esas
lı tetkikat yapılmış, vazifesini ihmal 
etmiyen müstahdemlere mUkifat ve 
rilmesi keyfiyeti kesbi katiyet etmiş
tir. Fakat vazifesini ihmal eden tay 
falar için de ceza tertip edilecektir. 

Liman işletme umum müdürü Ra .. 
ufi .Manyas, İstanbul ve İskenderun 
limanlarına aid işler üzerinde Vekile .. Katil ana, mahkemede deli oldu

ğunu iddia ettiğinden, mahkeme ka· 
tarı ile müşahede altına alınmıştır. 

İstanbul, 14 (Telefonla) - Ba~- tiler. Milli Şef İsmet İnönü dün öğleye Milli Şef öğleden sonra hiç bir ye- izahat verecektir. İskenderun Jimam 
vekil doktor B. Refik Saydam; Ve - Reisicumhur treni, Sirkeci istas- kadar Florya deniz köşkünde isti - re çıkmamışlar, saat 18 de Mareşal kadrosu hazırlıkları ikmal edilmek 

---ece»>•--- killerle birlikte manevraları takip et, yonunda beklemektedir. rahat buyurmuşlar, saat 13 e doğ- Fev.z.i Çakmağı ve milteakiben Da - üzeredir. Yakında İskenderun lima .. 
mek üzere yarın Trakyaya hareket Manevra hazırlıkları tamamen ru refakatlerinde refikaları, •yaver - hiliye Vekili Faik öztrakı kabul bu- nma bir mUdür tayin edilecektir. 
edeceklerdir. bitmiş ve manevra kumandanı Or • leri olduğu halde Küçükçekmeceye yurmuşlardır. ismet İnönü Mareşa- Kombine biletler 

Henüz Japonlara fes• Mareşal Fevzi Çakmak, Orsrener"al general Fahreddin Altay, bütün kı- doğru bir gezinti yapmışlardır. ts - lı uzun müddet yanlarında alıkoy - Denizyolları umum müdürlüğü, 
• • • • • Asım Gündüz, General Salih ve İs· taatı teftiş eylemiştir. Kıtaat, ya· met İnönü 20 dakika süren bu tenez- muşlardır. Reisicumhurun salı günü Münakalat Vekaletinden aldığı e -

lım eJı/mtş değı/dır tanbul kumandanı General Halis de rın mevki alacak ve öbürgün de ilk zühten sonra, köşklerine avdet bu • manevra sahasına hareket etmeleri mir üzerine köpril ile Bostancı ara-
,. Londra, 14 (A.A.) - Selihiyet- bu sabah otomobillerle Trakyaya git harekat başlıyacaktır. yurmuşlardır. kuvvetle muhtemeldir. sında kombine bilet ihdası Uzerinde 

tar mahafilde beyan olunduiuna gö- # tetkikata başlamıştır. Bu hususta be 

l'e japonlar tarafından iı:ıtenilmektE' M · ııA ş f Satı• e davası lediye ve Kadıköy tramvay şirketi İ• 
olan Tientsinli dört Çinli henüz ingi- 1 1 e le temaslar yapılacaktır. Kombine 
Jfz memurlarının elinde bulunmakta- biletler daha ziyade yazın halkın 
dırlar. Bunların japonlara teslimi şah sayfiyelere ucuzca gidip gelmesini 
st olarak hareket eden iki kişi tarn- · - · temin maksadiyle vücuda getirile -

f~n?an(Hab~a.sCorpe~s).k.anunumu Başv<ki ' B Refik Saydamı kabul Bu ayın 24 cügünü başlıyor. Maz- cektir.Busenemevsimgeçmekteol-
cıbınce kendısınden bır 1stınaf talc - • duğundan verilecek kararın gelecek 

bTncfe bulu.nmuş ol_a~ _imtiyazliw~ın- e Je-rL k U. zun müddet konuştular nunlara tebligat yapıldı yaz tatbikine başlanması da ihtimal 
taka beledıye meclısının verecegı ka- aı ~ . dahilinde görülüyor. 
rara bağlı bulunmaktadır. lıtanbul, 14 (Telefonla ) _ Milli yemeğe alıkoymuttur. . İstanbul:. 1 ~ C1:'elefonla) - De- a~ın .yirmi d~rdünde ba~lıyacağı ken İkinci mevki yolculara kolaylık 

o Şef İnönü, bugün Ankaradan gelen Reisicumhurumuz mütcakıbcn nız~nk suııstı~alı ~.aznu~larmdan dı1erıne teb!ıg olundu. •w Vapurlarda ikinci mevki biletle se 
'rercu"manı da Baıvekil Dr. B. Refik Saydamı Dol- Baıvekille saat on btc kadar konut- Tah~: Ke;kep ıle mu~endıs .. ~e~et, Yusuf Zıyaya da yarın teblıg olu- yahat eden yolcular deniz havasın-
ı j mabahçe sarayında kabul etmİf ve mut tur. bug~n. Agırce~a ~alemıne goturul_e- nacaktır. dan istifade edememekte, alt kat sa.. 

4 tevkif etti/er oo rek ıstıcvap edıldıler. Muhakemenın !onlarda oturmıya mecbur edilmek-

Londra, 14 (A.A.) -Resmen bil- Dolonya Rusva Almanya ve Italya !~d~.e~~ı~;~:~:~:ni~:r~fd~~m~;~~: 
dirildiğine göre Tokyodaki ingil!z se- r 1 - T yazın ot mınder konarak üst katın 
farethanesi t~rcümanı yü~başı Ge- T ehdid kurnazlık veya pazarlıkla hiç t~ma~en birin~i mevki yolculara tah 
tard Parker Japonların elınde mev- T. t m hedesı· du··nden ı·tı·baren ' . sıs edılmektedır. 
kut bulunmakta olan albay Spe:ırsi lCare Ua t bir şey koparamtyacaklardtr .. Y~zın da. g?vertenin baş kısmının 
z:yaret etmek üzere Kalj'ana &"itmiş. _ J• t k• • • d• ıkıncı mevkı bılet alan yolculara tah-
tir. mer ıye meV llDe gtr 1 Paris, 14 (A.A. ) - Berschesga- konferansı akdini ve Danzig mesele- sisi evvelce tamim edildiği halde bu 

Şimdiden Pekine muvasalat etmic; Varşova, 14 (Radyo) _Polonya. ilk parti kömürün yarın Gdinya 1i - dendeki Alman - İtalyan müzakere- s~nin s~lh. yolu ile hallini Hitlere tek cihete riayet edilmediği görlllmüş -
olan Parker Spearsi yarın göreceğini Sovyet ticaret muahedesi , bugün ınanından Rusyaya sevkedilmesini leri hakkında J our gazetesi diyor ki: lıf e.tmıştır. . . . tür. Bunun üzerine tekrar bir tamim 
ümid etmektedir. Bu ziyaretin gayesi meriyet mevkiine girmiştir. Polonya, e:nretmiştir. c:Alman - İtalyan konşmalarmın Hıtler ltalyadan çelık paktına ıltı- ile önümüzdeki pazar gUnilnden iti-
Spearsin sıhhatta olup olmadığını ve bir milyon İngiliz lirası kıymetinde t,arn şumulü hakkında hiç pir fikir hak etmeleri için Macaristan ~e Bul baren güverte baJ kısımlarının ikin. 
"ktuuısın~ ıy ı ıul.lcuucıc cuuıv "''111

...... J • • edinmek hen üz güçtür. Maamafih, gar!stan Uzerlncfe taeyIJı: f*pmasıDı cI mevki yolculara tahsis edilmetl 

diiini tahkik edip öğrenmektir. QpOn' van ln Slyasetl öyl~.anlaşılıyor .ki, İtalya kati b.~r t~~ istemiştir. bildirilmiştir. ··- • • ** J ahhud altına gırmek ve bugunku ccc**u >- --

Se mpJon treni A ı·k . t p kt t kvivesini gerginliği~ silahı~~~ir ihtil~f ~alini ispanya kabinesi n 1 omın ern a ının a . almasını ıstemedıgınden hıç hır ka-

Kaz a tahkikatı bitti istemekle iktifa edece~<· ir rar verilememiştir. .. ~ün yemin -.tti . 
. Paris, 14 (Radyo) - Semplon tre- . .. : .. . . Salzhurgtan alınan haberlere gore Madrıd, 14 (Radyo) - Yenı ka-

Y ahudiler 
habeşistana mı 
gönderiliyor? nın hndise~i hakkındak tahkikat bit- Tokyo, 14 (Radyo) - Baş,rekıl gore, Japonya hukftmetı, yalnız antı- Al h · · k ı bine bugiin Frankonun huzurunda . · ~ · . - . .. .. man arıcı ye nazırının ya ın arı • ' 

Ynış, altı kişinin öldüğü ve yetmiş ki- Baron Hiranuma, bugün ımparatorun komıntern paktının bazı hukurrılerle B 
1
. .

1 
R d d ' I vemin etmiştir. Yeni kabine neşretti- Viyana, 14 {Radyo) - Beynel-

•i · - . . . . . . · · h k b 1 t k · · · ·,r k • A ·,. ı eı ın ı e oma arasın a ıp oma · · • k R ~ nın yaralandıgı tespıt edılmıştır. sayfıyesıne gıtmış ve uz ura n u a vıyesını ı:; :yece "e vrup. ı ı e- . .. . ği bir beyannamede, halka otar~iye milel Yahudi yardım omitesi, o· 
. 1 .1 1 . h kk · k k h d k ' · . tık yollarla muzakereye devam edıle. . ,.. be k 1 k b h .. d · o edılerek, beyne mı e vazıyet :ı ın rınc arışmama ususun a ı sıya- w. . .. . alışmasını tavsıye eylemiştir. , maya ş işi i ir eyet gon ermıt 

Ş k ·ı da Mikadoya izahat vermiştir. set:ni değişlirmiyecektir. ccgını soylemektedır. - =*=- ve Avrupanın muhtelif yerlerinden i ayet effl er Aliikadar mehafilde söylendiğine Seriinin diplomatik mehafilinin V h d. k . hicret eden Yahudilerin Habeşistan-
Alman·Fransız cemi· l .

1 
· p k • intibaı ise bu müzakerelerin umumi ı a u ı ongresı da iskan edilmelerini ltalyaya teklif 

y et i reisi Paris'ten ngz fere- 0Tf e lZ ~~:i~=~~r:~;:ec~~d:~7!~eler göstere- Yarın Paria'te Ş'~~~~1t;:·i~:~!~~~=kg~~;k:.1~:: 
k ğ ld Figaro gazetesi diyor ki: toplanıyor dım komitesinin parasiyle inşa oluna 

O U U K b"' Af • k d t h.. t} «Ne bizden ne de müttefiklerimiz- . caktır. 
Paris, 14 (Radyo) -Alman sefi- armona, Cenll l fJ a a eza Ura a den tehdid, kurnazlık veya pazarlık P~rıs, 14 (Rad:~o~.-Yahudi k"{1· 

rı Kont DelÇep bugün başvekil Da- · d b• .. l d • ile hiç bir şey alamazlar. Totaliter gresı, çarşamba gunu burada toplana . • • 
1 ~diye ile hariciye nazırı jorj Bone)"İ karşı lan ı ve ır soy ev ver 1 devletlerin siyasetlerini hakikata c:ıktır. Dünyanın her tarafından ya~ B l aat gemısı 
~1Yaret etmiş ve .A'.lman - Fransız L d 14 (R d ) P k" K . d tt"v. b" utukta usluluğa intibak ettirmeleri vahud hudi delegeleri gelmi~tir. Kongre, Donanmaya iltı•ha L 

d
dostluk cemiyeti reisi (Apeç) in hu- ohn ra, .. •l' a yo - M orteb.ız P t a~~lonl ır;t ee ıg~as:~;a mev~ da harp yapmaları lazımdır. B~ndan Filistin mc.~eıesini ve ingilteren:n be. P 

Ud haricine çıkarılmasından şikayet c~~ u\ ~T ...... ~rmon;k ozan ın °~ ~ ız e l~gı er k 'a d tl v b" ba~ka yapacakları hiç bir şey kalnıa· yaz kitabını müzakere edecektr. etti 
etJniştir. jorj Bone, bu adamın Pa. mCusteb~Aef ~kerını .ge~ ı ·teb~. ~oknra cku d u

1
_vvet ı ..,ve es ı os

1 
ugubn. ır mı~tır. 

tiste t . k" 1 dı" enu ı rı aya gıtmış ve uyu te- at e ıa nrttıgını ve sarsı maz ır şe J l d .. l oo-
o urmasına ım ~n o ma gı ce- .. · k'l l w .. l . . urna a şoy e yazıver: 

\'ahın . t• zahuratla karşılanmıştır. ı a dıgını soy emıştır. \ ' d 1 ·h b 1 b Kalamış 
ı vermış ır. « arşova an a ınan a er ere n-

V' h d • l ht .. l \ti kılırs~ gerek Polonya hiikümet mer· i T 
l• k A ç· 'd l a u , a ev ar ıgı kezinde gerek Danzig serbes şehir v apuru köprüye 
ıtıer ezı - ın e ~ meselesinin halli için bazı projeler çarpt 
Nehirler ta_·Jı tı, her Alman gençleri . Bratislava yahu<lileri- tasarlanmaktadır. Bu hususta iki ı b l 14 (T ı fı 1 ) -K ı 

Londra, 14 (Radyo) -Belkast W• 
misi bitmiş ve bugün donanmaya iJ-
1 ihak eylemiştir. Bu gemi ile İngiliz 
donanmasının birinci sınıf kruva -
zörleri altmışa baliğ olmuştur. 

Nevyorkta 
r · ' planın tetki kedilmekte olduğu !!Öy- stan u ' e e on a a 8 

taraf su altında ni soyup soğana çr.virmişierdir l~niyor. Bu planlardan birincisi Dan- mış vapuru, bugün Köprüye çarp- Müthiş bir tren kazası 
Paris, 14 (Radyo) _ Pekin, Ti .. · . .. . zı_gdeki milletler cemiyeti otoritesi- mıı ve bir dubayı parçlamıştır. Londra, 14 (Radyo) _ Nevyork. 

3'~nçin ve Moğdon havalisi, miltema Parıs,-.. 14 (Radyo} - Pragdan l~n uç Yahud~ havr~sındanv başka, n~n kaldırılması ve yerine müşterek ece**»• dan haber veriliyor. Henüz tafsilatı 
dıyen Yağan yağmurlardan taşan haber verılıyor: . . hır çok Yah~d~ evlerıyle magazaları hır Almanya- Polonya idaresinin ko Hit/er alınamıyan bir tren kazası neticesin-
nehirle . 1 lt d d H. a ·arat Zabıta Yahudı gazınolarında soyulmuş, vıtrınler parçalanmıs ve nulmasını derpiş etmektedir · fkı'ncı· d . . .k. k' . ··ımüş "e 114 kı',,· .ra 
b rın su arı a ın a ır. s . . . . _ . _ J • I! yırmı ı ı ·ı~ı o , ~ı J 

ÜYUktu T f f lalaşmasın - Yahudilerden başka kımsenın gıdıp umumı bır yagma yapılmı11tır. plan ise daha teferrüatlı olup Danzig So~v/ev vermivecek 1 t d r. u anın az . . Yah d' Zab h 1 b' 'kt J ra anmış ır. 
an endişe edilmektedir. oturmamasını . cmretmıştbı:. l uh ı ıdta, er kşey o upb.ıttıb' en slon toprakları Almanya ve Polonya ara- Berlin, 14 (A.A) - Alakadar 

• gazinolar, kapılarına ırer ev a ra mey ana çı mış ve ıtta ı snç u~ sında taksim olunacak ve bizzat Daı1 . h d Ziraat Vekili 
~1'd..... asma~a mecbur tıutulmuşlardır. lardan kimseyi bulamamıştır. Yağ- zig şehri ise müşterek Almanya _ mahfıller ~;;c~d:rH~ın ~eç~n hafta 

Münakalat 
Vekilimiz 

. Londra, 14 (Radyo) - Taymis maııın, Alman gençleri tarafından Polonya idaresi altına geçecektir. ~~~c~teng. tlerı_ zıyaret e: 
. . d'v• b" h b ·· ld v ·· 1 · Ek 1 . . 1ıgını tekzıp etmemektedırler A"nı gazetesının ver ıgı ır a ere gore, yapı ıgı soy enıyor. • se sıor gazetesı de şu haberi . b · J 

·· .. B t" 1 da yakı verı'yor .. m:ıhfıller unu mukabil bir nutuk j. geçen cuma gunu ra ıs av - . . 

k l 
• cBerlinden geç vakit Londraya rad etmek üzere Hıtlerin 15 Ağua . '/lloskova müza ere erı h't:ılen bir haberde Berchteggaden mü ! 0 :t.a Reichstagı .içtimaa. davet.ede ·~ 

l Yl~ . . . . zakereleri hakkında şu izahat görül - c<'gı hakkındakı haberı katıyetle 
Tırhan vapurunda 

gördüklerinden 
mem nun oldu Türkiye, ·Romanya ve Polonya ile de 

ııJ't:'nbul, 14 (Telefonla) - Mü- müzakerelere girişilmesi İsteniliyor 

Plektedir: tekzib etmektedirler. 

İtalya hariciye nazın kont · Ciyano oooao 

1'ırhalat Vekili Ali Çetin_ kaya h.u. gün . 
<:l ~n vapurunu gezmış ve muşahe Moskova, 14 (Radyo) - Askeri gayret sarfolundnğuna kanaat getir-

clcr d .. k l b .. d d t •nı'şlerdı·r ı . ın en memnun kaldığını söy- muza ere er, ugun e evam e • • . 
crnııtir. miştir. İngiliz ve Fransız heyetleri; Alakadar mehafilde söylendiğine 

Danzig meselesi yüzünden İtnlyayı 
Almanyanın arknsında bir harbe sü
riiklemek istememiştir. Mu solinin 
kanaati şudur: Eğer Almanya Dan
zigi ilhak ederBe İngiltere, Fran a ve 

Ali Mahir paşa 
Yeni kabinenin teşki· 

/ine memur edildi 
Polonya mildafaaya hazır bulunuyor Kahire, 14 (Radyo) - Kral, saray 

Hafta sonunda şeh· 
rimize gelecek 

İstanbul, 14 (Telefonla) - Zira .. 

at Vekili B. Muhlis Erk.men, perşem
be günü şehrimize gelecek ve burada 
bir gün kaldıktan sonra, tetkikat için 
İzmire gidecektir. . 

Bolu, 14 (A.A) - Ziraat Ve • 
kili Muhlis Erkmen refakatinde Or-
illan umum müdürü olduğu halde 
dün akşam buraya gelmiştir. 

Ziraat Vekili bugün vildyet ma -
kamında mıntakamızı alakadar eden r Yckn, diğer vapurlarda da mü- müzakerelerin, sağlam esaslara da· göre, Türkiye, Romanya ve Polonya 

~abat için temiz karyolalar yapıl~ yanması ve biran evvel sona ermesi ;le <le. ask.eri müzakerelere başlan - lar. Ciano, İngiltere, Fransa, "ttalya, nazırı Ali Mahir paşayı Yeni kabine- muhtelif zirai işlerle orman işletme-

•nı ernretmiştir. ., .. " , için mareşal Voroşilof tarafından ınası ıstenıyor. Almanya ve Polonya arasında be~ler nin teşkiline memur etmiştir. si etrafında tetkik:ıtta bulunmu,ştur. 

' 



(SAHiFE 4) (ANADOLU) lii Ağustos 939 SALI 

/r!(A 1~E: Belediye memur
ları 

1 BoırsaaPDyasa l J RADYO ] : 
Zahire borsası PARA BORSASJ iki günlük program 

Tehaüd kanunu la· 1ZMİR AN K AR A 1639 M. 183 Koa.1120KwV.• 
Knpıya iki kene daha vuruldu. çarpmıştı. janselen ailaşan kızla - 110 ç. arpa 3 50 

Yaşlı Çınar 
İhtiyar bir gözünü açtı. cbir fırt.rnn nnı yatmag~ gönderdi. vih Sl 50 B. pamuk 43 75 Sterlin 5 9025 T. A. Q. 19.74 M. 15195 Kos./20 
olacak> ô~.). düştindü. Fakat yor_ lhtiyar. uzandığı yerde sık sık ve Belediye memurları için hüküm et- u:coon> Dolar 126 08 Kw. 
gun b.ışıııı kaldırmadı. Doktor öğ- z?rl~kla nefc~ alı.y.or~u. Artık herşey çe bir tekaüd kanunu layihası hazır- K d' k d. l :F. Frangı 3 34 T. A. P. 31.70 M. 6465 Kos./20 
leden oııra g'1lmişti. Üç batın teşkil bıtmış addedılebılırdı. ]anmaktadır. Bu kanuna hazırlık ol- en 1 en ıne yara anan Liret 6 63 Kw. 
eden aile efradı büyük babaıun efra- İhtiyar çıııar ağacını kesmek için mak üzere heledive memur ve mils- öJmüş İsviçre R. 28 4675 
frndn toplanmışlardı. Düyük baba daha bekliy~bilirl.erdi. Fakat bir tahdemleri için c~dveller hazırlaya- Torbalı kazasının Kızılca nahiye- Florin 67 :545 
bu sene ikinei defa olarak bir kriz komşudan ~un.deJıkle tutulmuş olan rak gönderilmesi gahiliye veka!e _ sine bağlı Karakızlar köyünde Ali Rayşmark 50 G05 
geçiriyordu. Bu l.ıelki ele sonuncusu Anten '".e Bussti ancak bu akşam için }etinden vilayete bldrilmiştr . Belga 21 4175 
Oı "caktı seı·b"sttıler 1 t b . . y oğlu 15 yaşlarında Hasan ile ayni Drahmı· ""' 1 O'"ı7.~> ... . . "'· · ~ e unun ıçıs agacın Gelen tamimde deniliyor ki 

jnnse!cn clnmııclına: işınj de bu akşam bitirmek istiyorlar 1 - Amele, tanzifat amelesi, hadf. köyde Yusuf oğlu Hasan arasında 
GJ•t d" A ti ·ı B"' ·· ·· lı ı dı '"· ·· th d bir su meselesinden kavga çıkmı"tır. - '"- 11 en ı e us"uyu u • · me gı111 mu::ı a emin hariç itfaiye ~ 

dcmi~t'. lp 'e tuotler odunlukta du- Üç yüz ~ene oraya gölge salmış o- efradı dahil olmak üzere beled~ye Bu kavga esnasında 15 yaşlarında 
ruyor. Onlar gece çatışacaklar. Ağa- lan ve bağrında bir sürü küçük yuva memur ve müstahdemlerinden 1940- Hasan, tabancasını ateş aldırmış ve 

Leva 
Çekoslovak kr. 
Peçeta 
Zloti 

cı devir ek önümOz açılacak ve kos- cıklar barındıran bu muazzam ağaç 1949 senel~rj içinde bilfiil 25 sen'.! 
kocaman bir çayırlık kazanmış ola - biraz sonra çim n üzerine devrilmi-: hizmet müddetinı· dolduranlarııı un-

kendisi yaralanarak ölmüştür. Tor- Pengil 
Ley 

y balı adliyesince hadise tahkikatımı 
cağız . olacak ... Büyük baba balta seslerini vanı memuriyct:ni, aldıkları maaş ve 

· . başlanmıştır. 
Allahtan ihtiyar bu işin farkında ış:tiyor. Fak~t düşilnmUyor. Tam dü ücret miktarlarını, hangi sene tcka-

değildi. O ağacın kesilmesine tama- şüneceiti zaman da kalbi duruyor. üd olacaklarını ve maaşlarını göstP.- o 

Dinar 
Yen 
İsveç kr. 
Ruble 

1 5525 
4 32 

13 !)7 
23 7325 
24 34 
o 9012 

2 88 
34 46 
30 43 
23 79 mi.rJe muarızdı. ıFakat evde büyük Kızlarından biri : rir cedvellere göre her belediye ta- Tayin 

baba lle bu iş için münakaşa etmez- - Allahım ,diye haykmyor, öl p rafından, 940 senesinde 25 seneyi ik- İzmir Nafia milesseseleri ve şirket-
li. Arada bir küçük kızı şaka olsun dü. mal etmi~ veya edecek memur ve miis !er başkomiserlik katibi B. Osman 
.iiye ve bfr gözün ti kırparak: lşte ihtiyann yüzü bü~Tük bir sü - tahdemler için bir cedvel, 941 sene- . . . 

ESHAM ve T AHViLA T 
ANKARA 

kr. ·r d d' • ı. ki · d 2- · · . Ertınan komıserlık kitabet servisi 1933 Türk borcu 2. - Büyük baba dertli, bir sabah gö un ı a e e ıyor. Agır gö~ ,l\apa arı s n e <> seneyı ıkmal etmış veya ede- .• . ' . . . • 
zilnü açtı~ın zaman karşında ağaç kapanmış auruyorlnr. Derhal ~,nesi cek memur ve müstahdemler iç1n ay- şeflıgıne tayın edılmıştır. Şark d~ğirmenleri 
>erine Doroak yolunu bulacakaın. ni bağlıyorlar. O hala nefes alıyor, rı bir cedvel nihayet 949 senesin<le «cc***>»---=--~-

19 85 
20 03 

0 zaman ihtiyar kızar ve: fakat kimşe bunun fukında değil. 25 seneyi ikmal etniiş veya edecek 
- Ben artık. derd·, ömrümün ao- Aklı başına geHyor. Ancak kımılda- memur ve müstahdemler için ayrı 

nuna geldim. ÖldöA'Um zaman beni namıyor. Üzerine geçirilen çarşaf o bir cedvel olarak, 10 cedvel tanzim 
Manisa Vilayet Ştira

onl!n gölge ine gömeceksiniz. nu sımsıkı bağlamış. edl:ecektir. 
Sonra başını havaya kaldırarak Sabahın saat cjörr.lü. Güneş doğ - 2 - Belediyede müstahdem ve bi-j 

ağaç çileği kokan havayı teneffüs mak üzere. Kadınlar birer birer ölü- rinci maddenin şumulü haricinde bu 
Dün Toplandı Sl 

TURKfYE RADYO D!FÜZYON 
POSTALARI 

TORKIYE RADYOSU 
ANKARA RADYOSU 

Öğle neşriyatı: 
12.30 Program. 
12.35 Türk müziği 

1 - ....... - Rast pegre\rİ. 
2 - Lemi - Rast şarkı -
Sazın gibi sinem dahi. 
3 - Lemi - Nihavent tarkı~ 
Bir gül çıkarırdım. 
4 - ....... ~ Kemençe taksi-
mı. 

S - Reşad Erer - Nihavent 
şarkı - Aşkınla ben ey nev-
civan. 
6 - Osman Nihat - Hicaz~ 
kar şarkı - Ellere uzaktan 
bak. 
7 - ....... - Saz semaisi. 

13.00 Memleket saat ayarı, ajans 
ve meteoroloji haberleri. 

13.15-14 Müzik {Karışık program -
Pi.) 

ederek konuşuyor, konuşuyordu. nün yattığı odayı terkediyorlar. Dı- lunan muvakkat müstahdemler için - Baştarafı 1 inci sahifede - Asırların binbir menafi amil ve tesi Akp.ın neıriyatı: 
Büyük babanın bu inadına bütOn ai- şarıda şafak ııökmek üzere sonra ne urrı bir ced\•el tanzim edilecekt'ı· . Enstitüsünde toplandı. rine yakın işgal facıasına, yangın fe- 19.00 Program. 
e tahammül gösteriyordu. O niha - oluyor, biliyor mu~unuz? Bir ağaç 3 - Belediye bütçes'nin 939 vari- Toplantıda merkez daire rüesası, liıketine, büyük iktisadi krizlere ra~- 19.05 Müzik (Dans müziği - Pl.) 

yet burasının sahibi idi. Gilneşe has- keser s;ibi insan ölmüyor. dat yekunu, kaymakamlar, nahiye müdürleri, na- men her sahada şehirlerimizin kuru- 19.30 Türk müziği (İnce saz fas· 
ı·ct çek n aile onun elintn bir tek ha Bir gayret sarf ederek dirsekleri 4 - 939 senesi belediye .bütçelerin lliyelerden seçilen iki köylü iştirak lup düzetilmesinde, sosyal hayatta, lı.) 
reketiyle olduğu yerde kalıyordu. üzerinde doğrulan ihtiyar çenesini den memurlara verilen maaş yekünu etti. Herkes kendine aydan yerleri kültür, bayındırlık, ekonomi, endlist- 20.15 Konuşma. 

O, muh~kkak ihtiyar bir adamdı. bağlıyan bezi çözüyor ve ağzına tı- 0 - 989 senesi beled'ye bütçele- aldı; bazı kazalardan müzakeratı ta- ri işlerinde hülasa bütün yükselme 20.30 Memleket saat ayarı, ajans 
Fakat nihayet, yaşına rafmen canlı kanmış olan pamukları tükürüyor. rinden birinc.i maddede yazılı me- kip için gelenler vardı. ve ilerleme hareketlerinde her gö- ve meteoroloji haberleri. 
bir adamdı. Evde herkes ~imdi derin bir uyku j - murlara verilen ücret yekunü. Saat onda vali Bay Faik Türe) reni hayret ve takdirlere dü~üren 20.50 Türk müziği {Klasik eser-

- Ey gençler, diye bağırırdı. Si- çindedir. Pencereden giren ay ışığı . 6 - . 9~9 .sene.si belediye bütçele- riyaset ;\ürsüsüne geçer.:k aşağıdaki hamle ve eserler çok büyük olmakla lerden müteşekkil prog-
zi bu ağaca böyle düşman eden se - odayı gündüz gibi aydınlatıyor. rındQ.Il ıkmcı maddede ~·azılı muvak- açılıs nutkunu okudu. beraber yapılması ve başarılması la- ram) 
bep nedir? O sizin hepinizin doğu. cAy, diye düşünüyor, şimdiye ka- k~t müstabd~m'ne verilen ücret yekti Birinci vilayet şurasının sayın ü- zım gelen işler de bunlardan az dcijil 21 .30 Konusma (Verem hakkm-
~unu seyretti. Gidip şu mezarlıkla - dar hiç bu kadar parlak bir ışıkla n~ ~e.r bele~ıye tarafından ayrı ayrı yeleri ~ bilakis pek çoktur. da - Doktor Muhit Tümer· 
rı şöyle bir dolaşın, orada yatan odayı ayldınlatmamıştı. Ağaç dalla- hıldırıle~ektir. . ~ Şurayı açarken her şeyden önce Mahalli idareler manzumesine kan tarafından) 
bilttln <>lülcr bu ağaç için ne düşün- rı arasından nasıl böyle süzüle bili - Bi!ledıyele~ce. verılecek: malumn- vilayetin bütün ihtiyaç ve menfaat- dahil olan vilayet, belediye ve k()y 21 .45 Neşeli plaklar - R. 
düklerini size söyliyeceklerdir. yor? Bu işte bir gay.ritabiilik var.> tın her han~ı bır y.a~lışlıga m.a~ul leri üzerinde selahiyetle durarak isa- idareleriyle sosyal ve kültürel mües- 21.SO Müzik {Bir operanın tak 

İlkbahar gelm:şti. Fena bir ilkba- Yerinden kalkıyor. Zifaf gecesi bir kalmamak uzere vıluyetçe tetkıkın- betli kararlar almak mevkiinde bu- seseler faaliyet programlarını ihtiyaç dimi} Pl. 
har .... Erik ağaçları çiçek açmış, her delikanlı hafifllti 1le değil amma • den sonra e~ geç ~5 Ağustosa kadar lunan sizlerle karşı karşıya bulun - ve iktidarlarına göre tahakkuk ettir: 23.00 Son ajans haberleri, zira~t 

f il l F k t ! d ı~ft kta d k h li postaya verılecektır. y •• •• • • k l d d 1 k b tara yemyeş o muştu. a a e - ne e o- aya urAca a var. maktan cluyduauın buyuk aevıncı ve 'me yo un a ır ar. esham, tahvilat, am iyo · 
nalık tabiatta değildi. İhtiyar bu Gırtlağını sıkan dUğümU çözüyor ve ooooo--- saadeti ifade etmeliyim. Devletin a1clığ1 ve alma -ta olduğU nulrn~ hn ....... , .(,:•y••' 
ilkbaharda kendini iyi hissetmJyor - sallana sallana kapının önüne kadar Birinci kısım reisi Gümüş• Derhal ilave etmek lazımdır ki, esaslı tedbirler bunları daima ileri 23.20 Müzik (Cazband - PI.) 
du. Şehirde olsa bir sürü doktor ge- yürüyor, tokmağı çeviriyor ve kapı- h t · d"Jd" büyük idealin tahakkuku yolunda götürmekte memleketin umumi re- 23.55-24 Yarınki program. 
lir bir yıgın iliç tecrübe edilirdi. Fa yı açıyor. aneye ayın e 1 1 her zaman her yerde daima ön saf- fah seviyesini yükseltmektedir. 

' İzmir emnivet mildürlüğU birinci ' 1 b··ı·· ·· .. k'b O k kat köylerde perhiz etmek ve kendi Karşısında yere yıkılmış ve kendi- . . : . . · • ta bulunmak şerefini ihraz eden nur- ş 0 umu esasına gore ta ·ı e tu o t o r 
yaşını unutmağa gayret etmek la - sinden daha fazla ölmüş çınarı gö - k~ım amırlığı. B. Zıya .ö~.~~~ır. _Gü- lu ve şuurlu Manisanın bu işte de tulan amme hizmetleri bir hedefte B. 8f'hcet UZ 
zımdır. Seksen üç ~·aşında idi. Tabii rüyor. Kulakları şiddetle çınlıyor. muşha~e.:~nıyet .müd?rl~g~ adlık:- gösterdiği alaka ve hassasiyet pek millet ve memleketin umumt refah , 
bu yaşta bôbrekler mükemmel işli- - Ahlaksızlık, diye bağırıyor, be- sım reıslıg~ne .ta.r.m ed:lmışt:r. B:. Zı- yüksek olmuştur. Bu tezahür aldı- ve saadeti üzerinde toplandığına gö- Ç Ü C U K 

. k . 1 ya Özdemır, ızmırde çalıştıgı mnrl - w t bb"' 1 . ff k re gayeleri müşterek olan müesse - Haıtalıkları mUtehas•ııı ) emez, insan geçen senenin şarabmı nım çınarımı esmış er. . . . . . gımız ese us erın muva a sonuç-
b 1 .. l d'w' . cletç~ nezaketı ve ıyılıklerıyle cok se- I .. v• • ···d l d b' selerin bütün organlarını muvaz.i H ı 11 no d b' k d eski lezzetiyle tadauıazdı. Evveli ba- Onun u çınara ne er soy e ıgı!lı .1 . 1 •• 1 k . · . ar verecegını muJ e eyen mesu ır . asta arını ,il an ıre a ar 

kimse ö;ıc....enmiyecektir. Omuzları v . . mışh, çakeış~anlılıgıky et· t~ ,~ır edıl - hadisedir. hiribirine tamamlayıc. şekilde sevk Beyler sokag·ında Ahenk matbaası 
caklarında bir <lermanJızlık ve sızı ~L m ş er a e mı llla d 

hıçkırıkla çalkanıyor. Titrek elleri . ı ' ~n ~ez .f i d ~anmış Hepinizi yüksek sayıgı ile selam- ve i arenin yukarıda tema$ ve arzet- ~·anında kabul eder. 
hissetmete başlamıştı. Sonraları ra- bu ölü ağacın diri ziynetlerini teşkil bı~/~ttı\ı e~\ v~zı es n e e mu- lar mesainizde mesud başarılar dile- tiğiin maksadın kolayca tahakkukun ,.._ ____________ ,,._ 
hat uyku uyumamağa, yemek zaman- (den y.eni bitmiş genç dallarını ok_ va a ıye er ı erız. rim. da hadim olur. Hassa çoğalır, za -
lan midesinde iştihnsını tamamiyle şuyor. Sonra birden bu eller havaya .. .. zx 

1 
Aziz arkadaşlarım, m~n, mesafe kısalır. Hareket ve fa- Yangın 

kesen bir şişkinlik hissetmeğe başla- kalkıyor ve iri vücud havada bir ka- Yaş uzum sevkıyatı başıyor HeP.inizin malumudur ki, bütün alıyet yorucu, hatta yıpratıcı ve za- Seferihisar kazasında palamut ytt-
dı. İhtiyar bu halinden hiç kimseye vis çizerek büyük çınarın sıkleti al- İstanbul yaş meyva ve sebze satıcı işlerde teknik ve planlı esaslar dahi- rarh ol?n hüviyetini kaybe.der.. . kuşu mevkiinde yangın çıkmış, il<İ 
bahsetmemişti. O, mağrur bir adam- tında hışırdayan dalları üzerine yı - kooperatifleri b0rliği, izmir ve hava. }inde çalışmak muvaffakıyetin baş- Yalı hund~n so_nra yol ışl~rını ele hektar arazi dahilindeki ağaçlar zıı· 
dı. Fakat arada bir tarlasında sü - lıyor. Gğzlerini kapıyor. Jisi yaş meyva ve sebze tarım satış lıca amili, hatta esaslı şartıdır. almış, bunu hır mısal olarak ızah et· .. .. t•· . y h lk aaf' 

1 k d h k . d"V . 1 . d b k.ld .. rar gormuş uı. angın, a ın e 
rli müş bir yol arşısın a are etsiz Bu de:fa bu gözler bir daha açıl - kooperatifiyle anlaşmış, dış piyasa- Bütün faaliyet hayatında ferdler, m1ış ved.ılgeb~lış e~ı~. e lu şe 1 e mu- reti)•le söndürillmUştür. 
kalıyor ve elinden g.iden gençliğin ve umumi çalışmalarda realitelere ve ta ea e ı e ı ecegını an atmıştır. 

mıyacaktır. )ara yaş mayva, bilhassa ya§ üzünı 0 hasretini derinde duyuyordu. Bu müsbet ilimlere dayanarak ohJ'eı~tif Valinin nutku şiddetle alkışlan-
Erteai sabah onun ölüsünü, genç ihracı için tertibat almıştır. İlk oln- r· t "d" .. 

gençlik kendisinden çok uzakta değil ve realist olmak hakikati bulmanın mıştır. ıcare mu urü 
..a· o h k k k ·· ap klarını kendı'sı·ne ölüm yatag-ı rak bugün 20.000 kiloluk bir parti, t ı vı. · na er an te rar avuşma mum Y ra vegane yoludur. Kısa yolu seçmek, Nutku müteakıp arzuyu umumi Yirmi günlük mezuniyetini is 8 

kilndilr gibi geliı';ordu. Hasta bir yapan sevgili arkadaşının kucağında Selinik yoliyle Londraya sevkoluna- uıman ve mesafe mefhumlarını a~ üzerine reis vekilliğine Manisa parti bulda geçiren mıntaka ticaret ıni 
b .. yvan gibi yalnızlık arıyordu. Di- buluyorlar. caktır. Karaburun havalisi üzümle- zaltmak bilhassa görülecek işleri çok başkanı Kenan Çapan, katipliklere dürü B. Avni Sakman dün Ege varl. 
ter taraftan işleri de onu endişelen- «««**>»> rinden hazırlanan ilk parti, bugün olan bizler için lüzumlu, faydalı, hat- Gördes belediye reisi Rahmi Erem riy1e izmire gelm:ş, vazfesne başhl 
diriyordu. Dua ç.anlan ona &iinde on Takas limited şir• bir motörle Selaniğe sevkedilecektfr. ta zaruridir. Dağ Marmara nahiyesi müdürü !\'le- mıştır. 
kere çıılıyormut gibi geliyordu. Çal- Bunu diğer partiler takip e.rliyecek- .... lnk~r .~ilmcz bir. hakikattir ki, sud seçildiler ve yerlerine geçtiler. •••A--N-•A-•D!!!l!!!lllll!l!!!!!IP~~lll!'~~ 
madığına emin olduğu halde bu çan- ket~ bilfiil İşe tir. vılayetlmızın her faalıyet sahasında Nafıa, baytar, maarif, sıhhat, zi~ 
)arın çaldığını duymak ve ve bunun ooooe doldurulacak büyük boşlukları, kar• raat, belediye, ticaret, sanayi, hayır 
bir galat his oldulunu bilmek pek de b 1 d 1 k "' ·ı h · ı J : aş a ı Zevce katili şı anaca acı i tıyaç arı var. ve içtimai yardım, köy işleri adıyle 
hoş bir şey değildi. ş.te, bir akpma Bu toplantının başlıca hedeflerin kurulan encümenlere seçilen zevatın 
doğru çanlar tekrar çalmağa başla- Takaıı limitet şirketi bilfiil işe Bir sene evvel Eşrefpaşada kansı den biri ve belki de birincisi, planlı isimleri okundu. 
mışlardı. Yoksa F.ran.ada seferber· ba lamljhr. Bn. Fikriyeyi bıçakla müteaddid yer- çalışma esaslarını kurmak, bütün fa- Vali; köy işlerinde ve köy dava-
Uk mi ilan etlilmişti 1 Yolc canım, ş Muhtelif memleketler için tesbit !erinden yarahyarak öldüren İbra- aliyetleri buna göre tanzim ve idare sında nasıl yürüyeceğimizi ve her 
çanlar çalmıyor, kula1clar çınlıyor· olunan pirim nisbetleri Ticaret Oda- him oğlu !"1ehmed Alinin Ağırcez:ı imkanlarım temin etmektir. Cumhu- işin köylüyü alakadar ettiğinden köy 
du. sına gelen bir telgrafla aşağıdaki şe- mahkemesınde devam etmekte olan riyet idaresi devrinde kısa zaman- lü kardeşlerimizin de encümenlerde 

Çayırın ilzerinde iri. bir gö~ge ya. killcrdc gösterilmittir. muhakem~si s~n.a ermiştir. Hadise.de da asırlara ve devirlere sığamıyacak yer almasını arzu ettiğini bildirdi. Bu 
tıyordu. Üzerinde de sıneklerın uçug L• arı ahire kadar takas prim fiyat- cezayı hafıfletıcı sebepler nazarı dık- kadar büyük eserler ve abideler ya- t kl.f k b 1 d·ı k h. l d 

~ -- d X'.· ah " k t 1 k M h d Al" . dö . e ı a u e ı ere na ıye er en 
tugunu gören aile uu-a 1 : tµ:4J"V ' lanmız tunlardır: a e a ınara e. me ının rt ratan dinamik hareket feyiz ve ilha· gelen köylü arkadaşlar muhtelif en-
diye bağırmışlardı. Büyük baba öl- Peıin alışlar İngiltere 80, Belçika sene, on ay.( .20 gün ağır. hapse ~o- mını bu idealden almıştır. cümenlere taksim edildiler. 
dil galiba.> 70 Felem k 68 İ8V...,. 51 Enter _ nulmasına, ıki ay amme hızmetlerın- -+- T dl k k S l"'h'dd' 

ı B
.. • en • - .Y • d . t• 600 1. ..1.. urgu u ayma amı e a ı ın, 

Fakat genç er y,arulıyorla.rdı. u - sanJ'abel 71 en memnuıye me ve ıra o um T kk .. k.. . 1 .nd b.. .. k k l 
.. . . .. . .. . hkr. . t' k eşe ur oy ış en e utun ayma am arın 

yUk baba olmemıştı. BUyuk bır gay- A:livre Eyl-al tetrinievvel alıolar tazmınatına ma umıye ıne arar . . k. . d ~ l ... .1 . .. 
r..ıt sarfiyle yerinden doğrulmuştu. ynı' sıra ile 78 '68 66 "9 69 dur verilmiştir. Y mı"''n b" .. k k "'. F dış.~ıra ının ogru o acagını, ı en sur·· 

a • • , "' , · uva - en uyu er egı • u- u. 

Sahip •• Bqmabarriri 
IL\YDAR RÜŞTÜ ôKTElıl 

V111u•t ufri11at "' .-us iJı.rl 
fft1Zdfrll 

HAMDI NOZHET ÇANÇ~ 

ID~BEH~NESI 
lnaif' lkind. Bqln ıo"41 
C. Hallı Partiri bimuı i(-inMV 
Telgraf: bınfr - ANADOL 01 

TELEFON: t77~. Poıta kıl~ 
ABO?i)ı; ŞERAlfl 
ytllİlh ı•oo, Altı o~lai1t BOll 

K""'ftw. Herke~in yüzfine ayrı ayrı baktı ve S t 1 mız ayn· 'l 82 72 ooooo y dk _L_ .ı· ka be V 1. h kada ld"' .. . . . a ış arı ı ııra ı e , , ad ur oruyu eoeaıyyen y t- a ı, er ar § ayrı ıgı encu-
sankı hıç bır şey olmamış gibi onlar- 70 53 73 Fran• ...... •--- k·ze ıa Bı·r kaza k.t "t 11. b.. "'k 1 d . 1 .. b' . . d."' '"' . . , , .. . .~ -.ıuen ıe ı • me en mu eve ıt uyu acımızı men er e ış erını ıtırınce ıger en- eı-

dan pıposunu -~~ed!.i h . . tıcıyız. Teecıl ve ıhracı yeni mukave- Seferihisar kazasında. Camii ke - bizimle paylaımak hususunda gös- cümenlere iştirak edebileceklerini ve Yabancı memleketler f~fn ..., 
- Bu sefer 0 me m epınıze geç.. lenin meriyetinden sonra ~ap&lması bir mahallesinde Ahmed oğlu Mus - terdikleri samimi alaka ve lütuftan bir encümene mU:kayyed olmadıklı:~.- . Qaboat .•er~ h 2'f Jl~~rUıtıal· 

miş olsun. şartiylc Eylul, teşr.ini ev:ve.~ alivresi- tafa Alkaya, kırma tüfeğini kurcalar dolayı bütün dostlarımıza en kalbi rını, maksadın mudavelei efkar ve Gü~N~ri~.ion ~;,;;A.ASfND~ 
Çünkü 0 herkese karşı biraz hır- ni yüzde yü;ı üzerınden elliye alıcı - ken ateş aldırmış, Yusuf oğlu 12 yaş minnet ve şükranlarımızı muhterem neticeyi almak olduğunu söyledi. BASTT.,Ml$TIR ;_ 

çın ve sertti. Herkes bütün bu ile- . I h d .. k" .... ~ 
mi kısa bir zaman .sonra büsbütün yız. -**- larında Durmuş Altınbişı so! k~ı - gazeAteniz .vasıtasıy e arKed~riz: . l ~~mt.~i ~a iyesi mü b üru :J oldu... u "yledi ve uzun u~rı 
terkedeceğini pek iyi biliyordu. Gün - - ğından ağır surette yara amış ır. a- nnesı ar eşı ış erın e oy anununun azı m • gun ıo 

Mezuniyet ralı Durmuş, yarasından müteessi - Seniye Yurdkoru Suad Yurdkoru delerir.:., müşkülata yol açtığı sek· hat verdi. .. 
1 

faali1eSI 
lcr hadisesiz geçiyordu. Fakat pan- Cafer ren ölmilştilr. Suclu tutul.mu~, adli - Eşi lindeki beyanatı üzerine vali sura- Müteakıben encurnen er ·ldi 
tckot yortusunda sihirbazın değne- Torbalı hük6met tabibi B. veve verilmiatir \1emnune Yudkoru 1 nın kanun çerçevesi ic;inde c;alı$mak g~tHer. Celıeye nihayet yerı 
tini daha büyük bir tlddetle eline Reel• on wttn izin verilmiftr. ,, ,, "" 
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(SAff IFE S)' ~ t 

hisar ar Mihvercil 
Ş l k - Baı~arafı 1 inci sahifede I"":- sin~ hususi bir mana atfeden siyasi: 

ar ap 1 yaş uzum rf! hakkı mucibince v·. pubmı .. tuı·. mahafil yeni bir miıla ·atm derpiş 

ı İki nazırı lbu~ün · •-= zuub< .. ,ı.ıhm edilmemiş oimn ,mı iki devletin ide-
a 1 yor bütün siyasi meseleleri tetkik etmiş a llel'ine doğru katiyetle ~ i!rüdükJe-

Mahkeme azasından mir~ lay Palye, maznun generalle İnhisarlar bas müdürlüğü, İzmir v~ italyan - Alman siynE??tinin t"'ma- r inin bir del li olduğunu ,;oylüyı>r. 
H . - J11en bera ber olduğunu müı-ahect e ev-

avu k atl arasında Vukubulacak hlısus"ı mu .. la". qyarmda buğcııarpan şaraplık ya~ ıemiş ve bu mesele ler in ııanednm:si Tarı.hı· k l 
üzüm satın almağa başlamıştır. lda- lizımgeldjğine , .. e halledilebı1~ccği- u rta f a ~ t m 

kntta ha Zlr bu'upm::!g"' l kabul ettı• re bu yıl, fazla şarap imal edeceği i- ırn kat'jyyen kani bulunmuştur. - Batta.rafı Birinci sahifede -
...::4 ~ çin bir milyon kilo misket ve çekir- Bitta bi tetkik edilen me~leler n -

Rei~ - Başka mesul aramağa te- zahmetini gpsterdiğinizden dolayı planların }.>"rer sureti n ezdimdedir. deksiz şaraplık üzüm satın alacaktır. rasında g ünü n en had bir mah:;;et ar hepsi de vardır. Fnkat biz;ın muhnr-
•ebbUs ettik rn·, hemen yolumuzu :im- çok memnun oldum. Bundan dolayı Paıis önündeki tepelerin müdafası- Çek' d k · 1 · · b't tt'· · ·· ~ede Danzig meselesi mühim bir rol rirlerim:zin arzu ettikle·i :ve r:oman-

ır e sız er ıçın tes ı e ıgı mu- . . . 
Patıyor ve mütemadiyen müşkiiW.t çı- bilhassa teşekkür ederim. na Pek yakında iht"yaç hasıl olacağı b . . . . ornamı~tır. Demokrıısılerın bırleşme- iıırmdıı .diledikleri gibi tebarüz ~ • 
karıyorsunuz! - Generalim, aramızdaki sanıi - kanaatinde bulunduğumdandır ki bu ayea fıyatı 3,.5, mısketler ıçın 8 ku- si paktları Polonvanın hattı hn1·cke- tirdikleri §ekil Ye mahiyette değil. 

Maznun general - Son sözüm, it- mi mj.inasebetler, beni buraya gelme- planlan t anzim edip, tetk 'k için er- ruştur. tinde artan bir dürUstlük intac et - Matbuat kanununa yeni ilave edi-
~anıname mucibince ~i~an ev,·el hak ğe icbar e.t~i. . Bununla ber~ber, ~ii- kanıh~rpiyei umumi)~eyc .gönde~dim. Müstahsiller, bu fiyattan çok merp nıektedir. Bundan da raJmz A;man- lecek tar:hi ve milli vak'alara ve ha-
11llda karar vermenızı yalvarmak- dafaa vekılınızlc kanu§acagınız as- Bu p)unlann suretl ~rıni ı;ıze teshm e- nundurlar. lzmir civarında yetişen yanın şerefi en ağır bir tnrzd<ı ihlfıl kikatlere aid bu hükümlerin tek fay

lıt. !Emin olunuz ki, ithamnamenin IJ- ~erf hususatın ne olduğunu anlamak deceğirn. İhtiyaç hasıl olduğu zaman bütün misket üzümleri, inhisarlar edi lm iş olmuyor. Ayni zamanda Po- dası §U olacaktır: 
811Sla~ dah·linde vereceğiniz karm', ta merak ettiğimi de sakhyamıyuca- meydana çıkaracaksınız. 'd · fonyadaki Alman tebaasına da fena Türk matbuatında maziyi değil 
Cltd ı aresı tarafından satın alınacaktır. muamele dogvu ... ·or. 
ti Uyu tatmin edecek, nizam ve fo. ğım. - Geeral'm t (İhtiyaç hasıl oldu- B . l d f ,, - çünkü onun delik fie§ik ctmcdiğ;-
ıAmın kuv;vetlenmesini temin eyli- - Burada konuşacaklarımız hak- ğu 2aman) cümlesinden ne kastedi- u nevı üzüm er en en ne ıs şarap Bu konuşma bütün meselelerde miz yeri kalmadı - hali ve istikbali 

l'ecektır. kında karar tefhim edilinceye kadar yorsun uz? imal edilmektedir. yüzde yiiz bir mutabakat bulundu - tahribe, tahrife müsaede etmemek. 
h llefs - fahkeıµe, kanaatine göre mahkemede ifşaatta bulumamanuzı _ Erkilnıhıırbiyei umumiyenin bu İnhisarlar paviyonu: ğunu g österm€ktedir. Hiç bir nıese- Mefahirle de dolu olan mazimizi 
Ukam verecektir. Başka P,iyt!ceği - hasseU:n rica edeceğim. Karar ~aril- plfinlan tatbik etmek istememesi Fuarda inhisarlar paviyonunda lfı mualla~tn bırakılmışbr. insafsız kalemlerin didiklemesinden 

tı.lı :Var mıdır~ dikten sonra, ne isterseniz yapab:lir- muhtemeldir. Halbuki, bu plil.nlııı ~adilen inşaata devam edilmektedir. .~~nt ~ıanonun. bu ziyar:~ini d"ğ~r kurtaramadık. Hiçolqıazsa içinde 
Maznun general - Hayır. Yalnız, siniz. Beni bekliyen likıbeti bilmiy.o- tatbik edilmez yeya bunlar üzerinde B k" · h" ı · k mulakat arın takıp edeccgıne daır yaıadığımız devrin hakikatlerini gc-

tıınt k d . u sene ı m ısar ar pavıyonu ço ecnebi mehafilde dolaşan şe.ufoJnrı . f h . k 1 1 . 
h ev in emrine itaat etmiy,enler rum. Bundan dolayı, itima ett ğim en uf ak bir tadil yapılırsa, Parishı .. l l k f l " ne ınsa sız ve mu terıa a em erın 
t akkında askeri ~eza kanununun kimseye bazı şeyler söylemek zaru- t hl"k dü . h kkaktır. guze 0 aca ' uarın açı ış günü ziya

4 

had bir mahiyet arzeden bUtiln me- mürekkep değil, zehir aaçan uçların-
ettfp ettiği cezayı hatırlatıyornm. retini hissettim. c 1 eye şmesı mu a retçilere inhisarlar mamulatından seleleri tamamiyle intaç eylemiştir. dan kol'Jlmuı olacağız. 
keıs - Müdafaa vekilinin hazır- - Generalim! Mahkemenin :y,ere- - Bu planları erk~nıharbiyei u- muhtelif hediyeler verilecektir. Satış Binaenaleyh başkaca müzakereler 

lrınnıası için, yarm sabah mahkeme- l?CID hüküm hakkındaki ısrannıza mumiye daires!ne gönderdikten son- kısmında ucuz ve soğuk bira satışı yapılmasına l~zum yoktur. . . 
}'~ cJeY,am etmek O zere celseyi tatil hayr~t ~ttiğimi söylemek mecburiye- ra size ce:vap verildi mi 1 yapılacaktır. Yarı resmı Alman mah!ıllermde 

Haydar Rüıtü Öktem 

tdiYOrQm. tindeyim. -Arkadaşlar! Asıl beni üzen ~?!- -00000 iki nazır millakatını tebarüz ettiren y ur d su z Musevi· 
le lfaznun general_ '13u gece benim _ Bg rneaefeyi burada bırakalım h~t bud~:· Zira, er~linıharbi~~i umu- Eşek çalınmış fevkaHlde dostluk ve samimiyet e -

konu~ma'k üzere a:vukatıma mü- da, !kendi meyzuumuza devam ede- mıy~ r~ısı g~nt?ral Jofr, kendısıyle te- hemmiyetle kaydedilmektedir. Bu da 
6flad~ piunacak mı?.. Jim. 5u p.nda sizlere tefdi e(.feceğ"m lef onda konu_şup planlar hakkında Ödemişte Adagide nahiyesinde mihver devletleri arasında totalitcr-

!er dün gitti 
d Iteis - Avukatınız, gece ve gün- ır §Udur: İtham altına alınmadan ınazarı dikkat4 celbettiğim hplde, ba- Polabatlar köyünde Hüseyin oğlu !erin yalnız dostluğunu değil, ayn i - Ba§tarafı 1 inci sahifede -
g tlı izinfo tema ta serbesttir. Bu bu. on beş ffÜn evvel, Paris önündeki te- na cevap yermek tence.zUltinde bulun Mehmed Keskinin bir eşeği çalınmış. zamanda kararlarındaki sürati de söyliyerek tehdidler savurmuşlardı . 
Usta bir mani y.oktur. pelerin müdaf~ası için erklinıharbiye madı ! tı r. Eşeği çalan kıptı Kemal yakalan- isbat eyler. Fakat vapur hareket ettikten sonra 
, ııaınun gencr l - Ayukatımla y~ bfr takım planlar vermiştim . Bu - Dtwam edecek- mıştır. Pa~i~, 14 (R.~~Y0_) -Ekssels~or gıı hiç bir hadise olmamıştır. Vali B. F.-
~ tf askeıi hususat etrafında konuı:: ıı ** oooo zet~s~nın verdıgı bır h~berde. ıcaly~ tem Aykut, Küçük l\lendres kazala-
kııRını.dan, dilediğin"7 tnlcdirde ma h- • • •• k M d ' y a('"~:"'lu:un zararları h~rıcıye na~ın K~nt Cıano, Mu;solı- nı teftişten dönünce vapurun hfılil 
lucntnae~ializra. sından da bir zat hazır bu- uçu en er es tf', M . K l h 1· . nıye atfen bır teklif yapmış ve Polon- limandan ayrılmadığını görmüş p a-

- amsa, ema paşa ve ava ısıne yanın da iştiraki .... le Danzig için in - · " ·· ' 
w v l d l 1 · " zartesı gunu saat lG y a kadar vapu-

lrı Iteıs - Mahkemenin, ayukş.tımz- _ Ba§tarafı 1 J1d Sahifede - kadar in~an kalabalığı mevcud, mU- rag~n · ya~mur ar ~n, dtav\arb se:ın- giltere, Fransa, italya ve Almanya- run behemehal limandan ayrılmnsı 
Ol 

'konuşaca1':.ını'7 hu-ıusatla nlakadl!r . emıştır. uraya a se en a er ere dan mürekkep bir konferans aktedil- . . !Ak d 1 k t'A . 1 
~ ... bayı pek iyileşmiş :ve 0 is:r üzerinde teaddid asri vesaiti ırnkliyenin teka- .. v ı ·ıe d k k ıçın a a a ar ara a ı emır er YP-l'· 

! ~.ası lbımgeleceğine kani değj. ..f tt'~ · b' h" "k 1 · "' ~orel, ya.~~urlar. skergı r e I urumab · mesini ileri sürmüştür. miştir. Bu emir, dün tayin edilen müri 
.,1 çalışmakta olan kaymakam ve bele- su e ıgı ır şe ırcı 0 uvermış. Lı- ta o c-n uzum erı ısmen ıs atmış, u Roma, ld (Radyo} - Hariciye na- d tt ü t 

1 
, . f .

1 
· 

htaz l K d" "h . el iye reisinin halk lehine her gün bn- ~·are~iler ve mütenezzihln, orayn •mretle kalitelerini düşürmüştür. Za- zın Kont Ciano, dün tayyare ile Al- tı"er .. en ç saa evve ~erme ge ırı nıı , 
- nun genera - en ı ı tıyar- . T 1 Tkl d h ·rn maddi menfaatler temin ediyorlar. :d 
'tına bıı·a~·ılırsa? zı ıyı ık er ve yenı ı er a a ı ve 1 . rar az ır. . . m_ a.nyadan dönmüş ve d_erhnl.Musso- 600 muse\ı1"y1· hamı·ı Parı·ta vapur u-

tı. 'K .,. • k lcl v ·· d" B ı a· Kövlü halk, bundan tabintiy e sevınç t b ı t k l\efs JU'~kı 
1 

d . . b 
1 

etme te o ugunu gor um. e e ıye. atan u a curpar esı a şamı ve pa- lını tarafından kabul edılmişhr. F"l' t" •tt'vi .. 1 kt d" 
- nu m er en ıstı.ren u u- 1 1 0 k duyuyor b h b l v v 1 nun ı ıs ıne gı ıg soy enme e ır. 

bilir if3 "h t k d"l . . rı ~ormal ve programı ça ~şıyor. - o . :,. . A 1 -ar sa. a l, o yagmur yagmıştur. Paris, 14 (Radyo) - yi haber Bu muscvilere yardım iç!n Flistind <'Jl 
dar d. u cı e ' en 1 er'nJ n a \ll- ış-hyen bazı yolların tamıre muhtaç Tıre ı) ı bır halde .. Hükumet Kar- Ege vapuru yolcuları , vapur hareket alan mehafilde söylendiğine göre ; t . . .1 h . . 1 . ld v 

\ e er. .. " K ) il h" . d .. 1 1 t • t b' h b" a) ' ar e ı e şe rım ze ge mış o ugu-
N~"laznun general _ Teşe~kilr ede .. olduğu göruluyor. e us na ıyesın- şısın a orıJ na ıp e ır avuz ı. ettiği sırada yağmurun şiddetlenmiş Mussolini, Danzig için harp edilemi- ". v • • 

~::_ıı. Mademki bir ma hzur gfüillmü- de nahiye m_üdUrü, iyi .. ~uvaffakıyat- t"ril':1ek ~ze~edir. _Torbalının_ hepUz olduğunu söylemişlerdir. yeceğini açıkç a Hitlere bild irmiş ve nu ).azd:gımız beynelmıl~l ~usevı mu 
l?Ja., -~.,.- --.:-.-= r--ıp---f- ,ı._1__ ler elde et m· 1 orası kuçük fakat ma- tasdık edılmış halıhazır h::ı.rıtası ve o• oo hu meselenin halli icin tanzim evle _ hacırlerıne yıırdım cemı~·etı azasın 
hsını kendilerinpen rica edeceğim. 1:1ur bir kasabncılC !h~ine geımış- plfinı ~o .. Jiiffilıır temr~ ed~~~tcn Çitf enbekler yandı ği projeyi Kdnt Ciano vasıt.ısiyle.gön dan gazeteci Ben IHur da bugUn i;ı; 

lıl~he's - Şu şartla ki, söyl ... necekleri tır. Buranın bu hale ınkıiabmdan sonra ımar yolunda gilçluk gorulme- B d K l k k" dermiştir. Bu projeye göre ; m irden ayrılaca1dır. 
" k t4 ~aleni sevinr ve memnuniv. et iz- den süratli h atvelerle ... ·ürilnebilecek ergama a a ear ası mev un- ı - Ulu lar t · ·1 p l • •ut .. e~ede if§a etmiyece~ ve bu hu- .... ,, , d k b" H·· . k .. h s sosye esı ı e o on~ a 

~r .. hır imada dşhi bulunmıyacak- har ediyorlar. Ora köy idaresinin icla bugünkü uzunluğu beş kilometre e çı. an ~rdyah~l~ınd, k'us.elyınb'kal. Y~- komiserlikleri, 1941senesinden evvel 
Q Cetseyj yarınp tJıJil} ed iyorum.ı rei hususiye malı olup köy idaresinin bulan blr sahada güzel, sok munta- ya aıt arazı a 1 ı:ı e ı 'ıt ~n. 1 erm lağvedilecek, Danzigte 

~U else tatil edjldikten sonra, maz- elinde bulunan eski mektep bina5mı zam bir vaziyette pinalar 4onduru- yanmasına sebebı~et ve~.mı~~1~: Y ~.n- 2 - Danzig şehrinde Alman ka-
~Q~ Reneralle avukatı arasında vu _ tam bir mlikemmel"yetle ele ieÇir- iabilecektir. ~~n halkın gayretıyle sondurulmuş- nunları tatbik olunacak, Polonyalı iki müf el• 
lıla1tUl~cak milkal~medli! hazır bultın- mek arzu etti}f:lerini öğrendim. Bu ~ ~ur. BAli YANGINI 3 .-. ~anzi~ gil~r.ükleri Alman 
te lizere mahkemeden çıktım. Ge- arzunun yerinde olduğurıll anladım. JIA l '- gilmruklerıyle bırleştırılecek. tişi ha.psetti/p,r 
ııiat 22 de maznun generalin odn- Bunu temin edeceğim. Birgi nahiye- l VAQ lRe m Ke~alpa.şa~ın Kırovası-Karaağaç 4 - Limanın idaresi için Alman- Danzig, 14 (Radyo) _ Dil n g ece 

tııa a bulunacaktım. Bu mGiakatta sinde de çnlışma, göze çarpıyor. Bu- 8 nk Medn[.ron • • mevkıınde baglar arasında yangın ya ile Polonya arasında muhtelit bir 
~nu ' ~ o ıeın k t B d · · H kk b"r motörle liman dahilinde teftiş ~~1 n generall.e avukatı arasır.d u ı;ilnlenJe muntııznm surett~ borulaı·- 1 c;ı mıs ır. u yangın a lSÇ1 a ı 1 komite teşkil olunacnk ,.e bu suretle 

lııe:r lconuşulacağını anlamak, bana la knsı:ıbJ)yn su isale edeceklerdir. mo r fo · 'l'U 7J j/ gn etti ile Abdullnhıı ait 20 dönüm bağ, 30 Polonyanın hakları mahfuz tutula- yapan Polonyalı gümrük müfettiş -
'alt~~ ~ldu. Maznun generıtılin, sırf Adagide nahiyesinde keza, çalışma Amsterclam, 14 (Ra dyo) _ Ge dönüm tarladaki 30 zeytin, 20 ar ~ caktır. lerinden iki kişi Almaniarca tevkif 
b,

1 
• ususatı etrafında kpnuşaca- vardır. (125) metre tulilııde öteden- mut, 5 badem agy acı, ve 3300 zeytin Roma, 14 (A.A.) - Si.vasi m:ıha- edilmiştir. 

ı, ·• !ö ı ç~11 hafta tediyatmı tadil etmiş olan 
-.a Y emesi, merakımı bir kat dn- beri mevcud, biraz da müte~ffin delicesi yanmıştır. fil Salzburg konusmaları hakkında 
"'arttırdı. bir deren·n üzerini örttükten sonra. Benk 1\Iedclson, mahkeme karariyl,e «cc<><'» • - - D. N. B. A3' ansının verdigv

1
• haheri iyi 

'laat .,., moratoryum ilan etmiştir. ,., 
Cörcil • • 

'1ııd H• !le maznun generalin oda. dükkanlar yaparak çar§ıyn manıuı· Seyyah ge'di karşılamakta ve iki memleket ciost-
te, .~ l>u.ıu. nuyorum. Kapudan girin- bir ada halinde bir rnziyet kazandmı ~r 1 lugv unun bir kerre daha t evid edil mis M • • h teftı•s ll;end. K s k M ıugos avya bandıralı Lovçen va - ~ • aııno attını 
t8a'r b' ısJ ayağa kalktı V,; çok mü~e- cak]ardır. Gölcük, Bozd 0ğ tenezzüh on t a i ün i he puru ile İzmir2 bir miktar seyyah olmasından dolayı bü~·ük b ir memnu .. 
~a b· ır Çehre ile elimi sıktıktan son- yerleri her gün için rağbetini artır~ gelmiş, şehri gezmiştir. niyet göstermektedir. lk" memleket edecek 
~lt .. ıtr s:ındalye l'erdi. Ge11eralin a- maktadır. Gölcükten sonra Bozdağ \Tardı harici siyasetlerinde mutabakatın b fr 
ı.. "l d h Urla b J d. b··d · Paris, 14 (R~dyo) - Viston "'l~d a azır bulunuyordu. Ara- da elektriğe kavuşursa çok iyi ola - e e ıye U Cesı vakıa olduğunu bütün dünyanın gör-

' a şu milklileme ,başladı: cak., Bozdağın oteli, gördüğüm b:r Munih, 14 (Radyo) - Macarisr Urla knzas1 belediyesinin ı 93§} yı- düğünü ilave eylemektedir. Çörçil busün Londradan buraya gel-
1~kı. .\zizim Pnlye, aramızdaki dost plfin yzerinde gelece~ sene daha mü tan h;\riciye nazırı Kont Saki, bugün lı bütçesindeki sıhhat we bayır ıiş!eri :Mezkur telgrafın Danzigte dahil ol miştir. Çörçilin, Majinoya giderek 
~~. :. htç bir zaman şüphelenme- kemmel bir hale getirilece)<tir. Boz- buraya gelmiştir. Kont Sakinin Hit-ıtahsi.satı, sıhhat ve i~timai muavenet mak üzere blitün meselelerin hafle- istihkamları teftiş edeceği söyleni -

lllıdi de buraya kadar gelmek dai her iht:yaca cevap ~erebilecek lerle konuşacağ1 zannolunuyor. vekaletlnce tasdik ~dilmiştir. dilebilir olduğunu tasrih eylememe- yor. 

~ . - . • • ,,, • ~ f t 

~.~RARENGİZ DE-
~~Z.AlTl ......... GEMISi .... ~ 

- Buroıı, torpili hazırla. . Süvari ayağa fırladı ve hiddetle: can içinde geçiyordu. Torpii kovan- dumana boğarak geliyorl~rdı. Fa-
Bir kfl~ saniye sonra da makine -§u h;ıyvanlan sustursanızn; dan fırlamış \'e lakin denizin sathını kat Alman süvarisi ikinci torpili ko-

jrfiPatıııı yapan mikrofona sarıldı Diye bağırdı, tekrar t.eleskopun )}öpüklerden peyaz bir oluk 'izereJ< \'~na yerleşt!rmekle meşgul olduğun-
ve: paşına geçti. Ve yanındaki ikinci sU- ingiliz gemisinin istikametinde yıldı- dan deniz sathındn olup geçenleri Y3 - Karı, dalma mşkinesini h~re- yariy,e söyleJ)meğe ba§ladı.. rım g-ibi gidiyordu. görmüyordu. Yalnız söylenip durµ-
kete ~etir. -Ben siz~ söylemiyor mu idim; Fakat tehlkeyi ı:nmanmda t.esbit yordu. Ve telefonla makine kısmına ............ , ............................................................... . Dedj. bu . İngiliz .muhakkak Arjantinden eden ingiliz gemisi on mil uz.a~a bu- emirler 11 riyordu . 

Denialtı dalga altına ırirm~ğe ba§- geliyor ve buğday götürüyor. Açlık- Junan ve bir saat evvel MeJerm <le- e 

-27· 
~ı:~JerJlen ,ses sa.da gelıneyip_ce Y~r-
11tıda1iılr.eu~rin başka gemiler cara
>aı 1,a tı ahnclığını hükmederek i_lıt: -
> t ~ beJı.li1·or \'e tarassuda ehemmi-
~~ eriyordu. · 

~~e llithof n köprüde dilrbinler e

~bleıolarak dolaşıyordu. Bir h: :;i

~~t·ıı \'ıı~u asabını bozmuştu . :Mıı.a
t ~\ fç~ogukkanlılığmı gaybet.we -
~et €!~ın. elinden geldiği kade.\· gay
~ el'ftıd l'ordJ.ı. Fon Pitbofen. iköprD U-
t!t\ell.e ıolaşıp ufukları kontrol e-

Yazan: 
ladığı zam~n süvari tele,skopun ba- tan imanımız gevrerken bunlar )las niznltı gemisini batıran ingiliz torpi- - Drik; deniz sathına çıkalım! 
şınn geçti: buğ"dnyla francala yiy.ecekler. Bek- dolarına bi rtelsiz yermiş. Torpito- İkinci toıı>ili yüzde yüz gnrantiye 

Diye sordu we dürbünü eline al- - Kare şu sandalypyı götür !ba- )esinler öyle ise · süvarinin karnındn lar silratle geli.rnrlnrdı, bağlamak Hizımdır.. Onun topları 
ı.}.ı.. ,kalım. ?.emb~r~}c varmış gibi nszı dJ,1rmU- Bu suretle her tedbiri alan ingiJ:z rok. 

- Ufukta görünen tüccar gcmi.:s~ 
dc.G"il mi? 

· · - Evet, evet, hem de bekl.ediği
mız gepıi olacak. 

- Ben de ayni fikirdeyim. 
Dümenciye döndü. 

Diyerek teleskopun önünde yeı-- yordu. Aradan birkaç saniye ge~ti. geıpisi, düşman denizaltısını tam bir O l}ndn teleskop aklına g eldi. Ve 
le§ti. 1.'ilcc11r gemisiyle mesafe darla~ıyor- tuzağa dü~mü~tü. Nitekim kendisine nynanın il zerine ~üratle gitt i. F .ıknt 

- Şu herifin hMdini bildir~lirn. du. ) gelecek torpjli de bekliyordu. Onn ayna)·a pnkınca gözJeri fal taşı gibi 
Jler şey ~·erjnd.e ancak nıehtap kı~- - Haydi Hans ! Oğlum 1 torpil başı göre vaziyet ıılmıştı. Sıınca_ğa dofi'ru ~çı1dı . Firaı· edeceğ"ni hiikmettjği in-
men :işimizi bOf'tUfı<>r, na geç. Tor pili savurduktan sonra ;n- ani bir mane\Ta ~·apınf!a torpil on .brilfz g~misi firnr etmediği gibi !.ı il-

Ve >Iav.e etf: {'lakın p.eticesini gelir, sPyı·edeı"Sin metre ötesinden açJk denize doğru Lün sürntile ttnhtellrnl :r·n uu·r nE g- ·-
-Drik b"raz daha batalım ı Me~ J1aydi yavrum. kaydı, l''on P 'thof en o kaQ.ar n.sabileş li)'ordu. Ayni zaprnnd n ikj ·ngiliı 

- Dl.imeni sol.a kır. ponıetre ne ,gö~riror? - Güzel, fakat lngili.z teleskopu mişti ki pütün kanı kııfasırıa h ücum torpitosu da etrnfı kapatmıştı. Al· 
F:ı.Jrat ,dümenci P.asılsa süvımnm - Yi;rmi ayak! g~irüt· v.e firar ~der.se, etmişti. um sü,•aı isi ancak, 

emrini j~Hmepıiş ola<?pk ki, ha:·elq~t<> - Her taraf kapalı mı? - Korkma bizi Jrörmüyor: Bakımı- - Ahmak Has!. - Eyvah yandık! 
~eç:nec'ı. - E\·et. na ijzerimize doğı11 geliyor. Şimdide Diye bağırmağa ve sa(:la·rını ko- D ye bildi. 

li lrdcnbirc: 
laıt ans oğlum, Ailah aşkına, 
ll .. 

Jfonun üzerine hıddetleneıı F'o11 - Piimene dikkat e.t Dıik ı. görse bile atı alan ÜÜekQdan çoktan parmağa başladı . Hans derhnl )·erine g rU. Faknt 
sen :Pclh<ıfen sert bir lisanla: O anda mürettebat arasında mü- geçti. Esa~en topu b ' le yQk ~ - Üzerindeki elb" P.],er e ~· ık ' . o Q.a gemi~ i kurtarmak imk"11l rl'll 

- ... <\hmak ~dedi- dümeni çabuii nakaşalar oluyordu. Makine gürilf- - Dikkat arknd:ı(arl Hnr. he~ ır Vah vah vah .. ,Alla h u ing'Jjzi lı - bulamadı. Cünkü m·aı ·n·n ' rcl'~i 
soln kır ve dikkat et. Alimallah ku- tülerine karışan nıürettıebatın müna- <' ! Dıkbnle nışşn aı ı re~in .. İkinci toı·pili hazırla ! .. Ha - mirJe gemi deniz thınn doğru 
laklnrını kopaı·ırım. ı 1çaşalap arasın<la vcıilen emirler bi- ~\ · •;: di, geli}•orum. çıkmağa başlamı h. 

.Sonra ikinci bir emir ~·eı-di: je fgit:lmiyoı·rl~ı. Sarı : yd'"l' kC\l'k11 q,, rlıılıı bir h"'.re- İngiliz torp 'tolnrı ufukları siyah c:; ··ar -

~ t!dt, ,. 
lltıun . 
'~ 1lıerlne ikinci süvari Hans 

'hr k&ıptanım? 
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·; OnlfOrincilı Alıtıanya'd·a K A ö o N 
. i- geç ·:n birkaç yıl 

Hitler nutuk söylerken, Almanyada 
bütün dükkanlar kapanır, herkes 
nutku dinlemek mecburiyetindedir 

Siz, balık kafası ile turp suyundan yapılmış 
tereyağı yediniz mi hic ?!. 

1 

M. Hitler 

Her gün yeni bir vaziyet gö•- şıln bğı tabii hallerdir. 

Mecburi tiyatro biletleri: 
teren siyasi hadiseler inaanlıgın 
ııhrabını gün geçtikçe arttırı -
yor. l\Iünihte, Kari Ştrasede bir tatlıcı 

dükkanı işletirdim. Bu =-okak tam 
manasiyle bir Alman sokağıdır. Ter

rumlarm açıldığını ae:ziyo .. uz. temiz, kaldırımlnrı muntnzam, cliik-

Günlük havadisleri okurken 
milletler arasında derin uçu-

Hal~uki inal nlık deği§mİyor, kanlan yeni boyanmış. 
ayni sebeple daima ayni netice- Her sabah saat onda postacı btı 
leri veriyor. Dünyanın başka c;;okaktan geçer. Her dükkanın önün. 
başka yerlerinde yaşıyan ferd - de durur. c:Posta I> diye bağırır. Ka
leri ayni arzularla, ayni hülye.- pıya çıkan dükkancının eline mektup 
larla, ayni ümidlerle bealenl- lan ve gazeteleri verir. Bu posta mü
yor. vezzii, yeni kayış kemeri. ünifomıa-

Kocaaının Alman tabiiyetin - smdan dolayı çok mağrurdur. l\Ta
de olmaaı yüzünden Alman te- vi kasketinin hem Şekli, hem dıı gi
baaaı sayılan Fransız kadın mu- yiniş tarzı çok sevdiği Führerinin ka~ 
harrirlerinden Yivon Doriyol ketini hatırlatıyor. ~lektupları ver·r
Almanyadan Franıaya gelmi~- ken hiç bir zaman Hay! Bitler deme
tir. Almanyada geçirdiği yılla- ği unutmaz. Ve kar~linndakinden ay
l'ın, bilhaaaa aon günlerin ihtiıaa ni mukabeleyi mutlaka ister. 
larını yazan bu kadının yazısı · Sabahleyin. diikkanımı temizleyip, 
nı, Almanyanın harice aksetti- şişelerimi istif ederken, bakarım, ka
rilmek iatenilmiyen ıç vaziyeti
ni canlı bir dille anlattığı için 
iatifadeli bulduk. Hulasaten a
lıyoruz: 

Boşanm::ı. için gfü~terilen sebeJılc
rin kafi olduğuna vicdani kanaat lıa
sıl olduğundan ... > 

İşte bu kararı dinlemek için Mü
nihte bulunuyordum. 

Pı birdenbire ve çok fLrnira.ne bir Rı?-• 
kilde açılır. :'ıfütehakkim Hayl Ilitler 
sesi camlan titretir. Bu bir kadın ağ-

zında çıkan erkek sesidir. Gene ben
den ne istiyorlar acaba? Yok~a milli 
bir bayram günü dükkanımın vitrini-
ni süslemediğim için ceza mı ke:::e

cekler'? .. Yahud dükkanıma bir kö
pek girdiğini gördüler de bir ka~ haf 
ta dükkanımı mı kapayacaklar? .. 
Çünkü Almanyada yiyecek maddele
ri satılan bir dükkana köpek girmesi, 
insan sıhhatine karşı işlenmiş bir ci
n~ vel ~ayılır. 

GÜNEŞ 
Sıhhat kayn~ğıdır 

Güneş banyoları 
nasıl yapılmalıdır 
Güneşle teda\i bugün herkes t.'.lr:ı

fından inanılan bir şeydir. Bugünün 
kadını ve erkeği güneş altında başı 
açık gezmekte tereddücl etmiyorlar. 

Eski den'in insanları ha\·a ve ııı.ık
tan iicleta kaçarlaı·dı. Bugfüı hLI ikı 

kuvvetli -:ıhhat kaynağı olarak k~
l>ul ediyoruz. Yalnız bir noktayı ha
tırdan çıkarmamak şa ·ttır. Ha\•a ,·c 
güneş altında durnn kadınlar cx::;e
riyetle baş ağrısından şikayet cclcı·

ler ve baz an da f enala .. ırlar. 
Güneş banyoc:una başlamadan e"- ' 

\"el bir clefa doktorla giiriişmek pr•
tır. Bazı bünyeler - mesela tüberkii 
loza mü:tenitl olanlar, akciğer '!ıu"

taları - güneşten fazla miiteessfr olu:· 
ltı !'. 

Dnktor güneş banyosuna müsaade 
ettikten srını·a bakını7. banyonuzu ıın
sıl ynpııı·sınız ! 

Umumi harbin sonunda ingiltere
nin ha\'a kuv\•etleri bütün dilıı,·.:ı 

rır. J 

Fakat güneşin bu iyi tesirleri ya. memleketlerinin başında geliyordu. 
pabilmesi iç:n güneş banyo~unu az- Fakat harpten sonra milletler cemi
dan başlayıp yavaş yavaş arttırmaı~ yeti misakındaki idealleri tahakkuk 
gerektir. ettirmek gayesi ile hava kU\·vetleri-

Cild n kararması güne~in derimi.l 
üzerine koydugu imzasıdır. Bu ııpğır. 
,·ücudiimiiz üzerindeki tesiri çok ıle 

rinrlir. Güneş ışıftı kan de,·eranının 
faaliyetini artırır ve deri va:-:ıta<;'yle 

teneffüsü kolaylaştırır. l~tiha üze- • 
rinde iyi bir tesiri vardır. Cild ·at
hındaki mikroplnrı öldiiriil'. Ve bii -
tün fiziyolojik vazifeleri kolaylastı- meclisin hava neza- lışan filolar bulunuyor. Bunda~ bai!• 

reti erkanından ve sivil erkandan ka umumi keşif filoları vardır ki bu~ 
mürekkep sekiz azası vardır. l\.Iecli- lar kara tayyareleı·i veya, bazıları a• 
sin reigi hava nazırıdır: İkinci sefiri çık denizde birer birlik gibi tek baş• 
de parlamento hava müsteşarıdır. )arına harbedebilecek kuvvette de -
Ham erkanıharbiyei reisi en yaşlı niz tayyar~lerinden mürekkeptir. 

lki giin yapılacak güneş banyos~ı mizi mümkün olduğu kadar aşağı bir 
dereceye indirdik. 

beş dakikayı geçmemeli, ve yalııız 
ayaklar, kollar, eller açık bulunmll.- 1934 de ingilterenin anavatan mü-
lıdır. İkinci gün banyo müddeti 10 ~afaa kuvvetlerinde sadec~ 42. hava 

tayare subayıdır ki bu zat ayni za- Avcı tayyaresi hava muharebeleri· 
manda hava nezaretinin baş müşavi- nin kliisik muharibidir ve başlıca va• 
ridir. zifesi düşman tayyaresine karşı, ba-

. fılosu vardı Ru senenı'n k~ dakıkaya çıkarılır ve bacaklar da a- . . . · . anunusa-
çıhr. Üçlincü gii n banyo müdde- nısın~e ıse bu fıloların sayısı 123 dü. 

. J:Ia:a meı:lisi bütün hava kuvvetle- !onların, projektörlerin ve hava top• 
rının ıdaresınden mesul olduğu gibi, !arının yardımı ile, müdafaada bU" 
azadan her birine hava kuvvetl~rinin lunmaktadır. 

ti bir çeyrekt'r. Kalçalar da günl'Şe 3~ hın hava er ve sub~yı bugün 100 idaresine ve hava· nezareti şubelP.r!- Bombardıman tayyaresi hava mıı• 
giSsterllir. D ·r Un n V1htl a j- hın oldu. nin kontrolilne ait aY"rl nyrı v,a~ifclor harebesinde mukaliil taRM"n-r • ,. 

ka, beşinci gün yirmi beş ·dakika gü- . .1 ~~~ . d~ t~yrnre i~ş~ah e3~!3inin 
t d l Alt 

.. .. _ .. ıkı mıslını bıle geçmıstı. Bugun d~ 
neş e uru ur. ıncı gun gogus na- . . • 
h

. · d k 1 k t" 1 b gıtlıkçe daha fazla tayyar eimal edil 
ıyesı e açı o ma şar ıy e am·o kt d" · 

·e Unıt~tir. Tayyare suhay ve er tcş- dır ve avcı tayyareleriyle diğer mU
kilatı ile, inşaatın tekamülü ile, mü· dafaa silahlarının çok lüzumlu bit 
r"ınmat ve iaşe ile meşgul olan ayrı mütemmimidir. 
birer aza vardır. Evvela pilotlar gelir. Diğer bir ço1' · me e :r. 

zamanı yarım saate ~ıkarılır, yedine! 
gün, omuzlar açılarak 35 dakika gii
ncşte durulu:. Seki~inci gün 40 .da
kika kalınır ve baş müsteıma olmak 
üzere vücudün açılabilen her tarafı 
güneşe arzedilir. Sekizinci gün gii -
neşe tamamiyle alışılır. Fakat "güneş 
banyolarının "kırk dakikayı geçme;:.;i 
hiç bir zaman tav<:iye edilmez. 

Bu adetçe artmaya muvazi olarak 
ingiliz hava kuvvetlerine iltihak eden 
tayyarelerin fen noktasından teka
mülleri de gittikçe daha üstün bir va

Bundan başka ayrıca bir inşaat u- memleketlerde de olduğu gibi ingiJiı 
mumi müdürü vardır ki, fazla mik- hava ordusuuİıdaki pilotların bazısJ 
tarda tayyare imal için bu vazifeye' maaşlı, resmi pilottur. Bazısı ise Ue'" 

retle çalışır. 

PHijlarda hava güneşin iyi te!lirle
rini tamamlar. IIavanm oksijeni ışık. 
la birleşerek mikroplarla mücadeie-
ye girişir. 

Gözleri evvelemirde güneş ışığıyl '4 

kamaşmaktan korumak gerektir. Cii-

ziyet almaktadır. Tayyarelerin süra- hususi :-;urette davet edilmiş me~hur 
tit atış kabiliyeti, mukavemet imka- bir mühendistir. 
nı da çok fazla yükselmiştir. . Daimi hava müsteşarlığı hava ne-

İngiltere, hava kuv"vetlerini artır - zaretiniri umumi faaliyetinden VI? as
maya karar verdiği zaman tayyr:re kert tayyarecilikte sivil tayyarecili -
inşaatındaki iki mühim mesele ile ğin müşterek çalışmasından mesul-
karşılaşıldı. dür. 

Madeni imalat hakim bir mevki al- Hava kuvvetlerinin kollarına ku -
mıştı; çift satıhlı tayyarelerin yerine mandanlık denir ve bunların anava
de daha mütekamil bir tek satıhlı tandakilerin başlıca altıdır: Bomba~·
tayyare geçiyÔrdu. · dıman, harp, sahil tayyareleri, lıa-

neş ışığına alışmamış gözler birden- Diğer taraftan, tayyarecilikte or - va müdafaa balonları, talim, levazım 
bir~ bol ve kuvvetli ışıkla karşılaşır- taya o kadar yenilikler çıkmıştı ki, kumandanlıkları. 
~a fazla mustarip olurlar. Gözleri bu sade hava ordusunda teşkil edilecek Bundan başka tayyare mekteple
ıstıraptan kurtarmak için biraz koyu- yeni filoların bunlardan mürekkep ol ri, küçük hava subay mektebi; fen 
ca renkli camlar, koyu renkli gö~lP.r ması kafi gelmiyor, ayni zamanda c~ mektepleri gibi'talim mü.esseseler1, 
için de açık renkte 'camlar daha ya- ki filoların Ua bu SOn Sistem tertibat- depolar Ve daha bazı, havacılıkla a
kışır. Bu gözlükler düz camlardan la'techiz edilmeleri icap ediyordu. lakadar teşkilat vardır. Hava kuvvet
yapılmış olmagı, yani numaralı olma- Daha sonra İngiliz hükumeti !'eni !erinin hususi hastane ve sıhhi teşki
malıdır. Lüzumu olmadığı halde taln tayyare inşaatında otomobil fahri- ıatı da mevcuttur. 
lan muhaddeb ve mukaar gözlükler kalarından da yardım istedi. Hi.ikı1- Den izaşırı kumandanlıklar coğrafi 

met hesabına çalışacak olan bu falı- vaziyet e::;as alınarak tesis edilmiştir. 
rikaların, bilhassa külliyetli miktar- İngiltereye olan mesafeleri itibariylP. 
da imalat vermek hususunda tecrübe evvela Maltada bir Akd~niz kuman
leri vardı .. Bugün bu fabrikaları.1 danlığı vardır ki, bilhassa bahriye il.? 
hepsi muntazaman tayyare yapmak- sıkı bir teması muhafaza eder. Sonra 
tadır. orta şark kumandanlığı gelir. Bunun 
· Bununla beraber, diğer memleket- merk~zi Kahiredir ve müteaddit bir
lerde silahlarını müthiş bir süratle likleri şimalde iskenderiyeden, ce -

gözü yorar. 
Her şeyin olduğu gibi gozlüklerin 

de modası vardır. 939 yazının gözli.ik 
modası şeridli gözlü.klerdir. Kulakla
ra takılan madeni çubuklar yerine 
bu gözlükler başın arkasında bir fi
yango teşkil eden bir şeritle bağla-
nır. 

Subay pilotları asıl kadroyu teşki1 
<?der, pilot olmıyan, fakat tayyare 
kullanan diğer subaylar ise bilhassJ 
sınıflarında çalışırlar. 

Bir iki sene evvel ortaya bir m,ıe
le çıkmıştı: Hava ordusuna bir ço1' 
genç subay lazımdı. Fakat daimt -1•• 
zif e bunlardan ancak nisbeten çok•• 
bir kısmına verileiliyordu. Buna çıı• 
re olmak üzere Lord Trenchard 1<1sıı 
müddetli vazifeler ihdas etti ki, bil 
suretle şimdi hava subaylarına dötl 
sene muntazaman vazife verile bili· 
yor. 

Ondan ~onra bir teşkilattan istif•" 
de edebiliyorlar. . 

Hava k~vvetlerine tecrübeli pilo~ 
tan telsiz memuruna kadar ayn aYtt 
ihtisas sahibi kim~eler lazımdır. Bİifl' 
!arın bazıları doğrudan doğruya rrıelC 
tepten çıkıp orduya geliyor ki, onlll' 

rı talim ettirmek icap ediyor. BugOfl 

5000 genç talim görmektedir ve bı.J 
talim üç sene sürecektir. • 

Bazıları da tayyareciliği vnzife1f 

girdikten sonra öğreniyor ki bugUfl 

bunlardan 6000 kişi bOyük fen mel<' 

l\lünih mahkemesinin kararı ha

fif bir fı:;ıltı şeklinde işitiliyor. l\Iah

kemenin külrengi boyalı pencerele
rinden süzülen donuk ışıklar hakim
lerin çehrelerini bir kat daha ciddi
leştiriyor. !çerisinde gölgeler cloln
~an büyük mahkeme salonunda, an
laşılmaz bir sabırsızlık içerisinde ba
na milliyetimi iade edecek mahkeme 
kararını bekliyorum. 1\1 ahkemeııiıı 
okuduğu ilam, benim boşanma kara
rımdır. Şimdi adliye sarayından çı
kar çıkmaz Almanlıktan ayrılarak, 
Fransızlığıma kavuşacağım. 

Endişe ile dükkan.ma giren mavi 
roplu, beli parlak meşin kemerli, ü
niformalı kadına dr~ru ilerlerdim. 
Kadın bana çelik rengindeki gözle
ıinin sert bakışiyle bakmaktadır. Bu 
kadınm c:iş birliği~ cemiyetinin kati
bi olduğunu biliyorum. O, sağ kolu -
:cıu bir tehdid gibi bana uzatıyor. 

Bu şerid renginde olduğu 
çok zarif görünür. 

vakit artırmaya devam ettikleri için bütün nupta Hartum ve Nairobiye ve şark
bu imalatın bile ingiliz hava kuvvet- ta Kanal havzasına kadar uzar. 
!erini kafi derece takvyie edemiye- Daha sonra fili~tin kumandanlığı ge. 

zım v~ her hareketim şüphelı göril- ceği gayet sarahatle anlaşıldı ve, Sir liyor. Bugün oradaki hava kU\'VP.t
King~ley Vood hava nazırı olduğu !eri kara ordusu ile müştereken ça
gündenberi inşaata yeni esa;:lar bul. lışmaktadır. 

nür. 

mak hususunda çalışmaya başladı. Hindistandaki hava kuvvetleri ku-

teplerinde okumaktadır. . 
Hulasa, ingiliz tayyare kuvvetie1~ 

gittikçe artıyor ve bugün dilM·a;iri 
en büyük hava ku\"Vetlerinden , et 
haline gelmiştir. Fakat bu ~U' ; 14g. 
taarruz için değil, sulhu rnuds 
için hazırlanmaktadır. 

(Listner) 

Almanlar, bu suretle tiyatroları 

doldurmanın umumi yolunu bulmuş 
oluyorlar. lşte bu gayretlerin neticesi olarak, mandanlığı da şimal hududunun mu-

1938 deki tayyare imalatı evvelkinin hafazasında ordu ile beraber çalı- ~ 

Almanyada kaldığım bu son giin
ler içerisinde Hitler Almanyasını giiı· 
meğe çalıştım. Mahkeme salonunda 
bile bu Almanyanın rengi vardır. Hfl
kimlerden, mübaşire kadar her fercl 
üniformalı. .. Bu üniformalarda as
keri bir disiplin eseri görmek te ka
bil .. 

Bu üniformalı Almanyada sene
lerce yaşadım .. Gördüklerimin ve i
şittikle .. ·-:: burada anlahyorum. Bu 
anlattıklarım her A .•.••. ! 'rndın·n knr 

«:Führer söylüy~rt dinl~yiniu iki mislini geçti ve daima da artmak- şır. ---~------~--~ - l\ladam yarın akşam Gartner 
~iyatrosunda teşkilatımı? menfaatine Sinir haatalıldarı müteha1111ı 
hir müsamere var .... Bilet fiatlarınd:ı - Madam, beşe beş var. Führerin tadır. Nihayet, ingilterenin uzak şark 
tenzilat yapılmı~tır. l~te size on bi- nutku şimdi başlıyacak. Fakat, ingiltere bunu gene kafi hava kumandanlığı geliyor ki, mer- Doktor . J 
:et.. Bu akşam saat altıda Alman rad. görmüyor ve bilhassa' Dominyonlar kezi büyük Okyanusla Hint Oky.ıı- 1 ·ız· T eall 

Kı~a bir siiklıL kadının gözlet·i göz yosu Hitlerin nutkunu dünyaya ilan için hava kuvvetlerimizin ek~ik oldu- nusu arasında büyük bir üs olnn Sin- S mat 1 Ya r b 
lerirr e dibl:dir. edecek. İki saat Hitlerin heyP.canlı ğunu his~diyoruz .. Bu ihtiyacı karşı- gapurdur. . Memleket haatahane•İ ıntr•li 

- Bunları yarın akşama kadar sesi bütün dünyaya alkışlar ve yaşa lamak içın Kanada fabr:kalarına da Rn suretle, ingilterenin başlıca .kı ki' k" b' nıUteh••••-' 
d t d t l h k 

a ıye ve ea ı aıa ıye ·~""' 

mü11 erilerinize satarsınız ma am. - ııidalariyle kesilen taleplerini ve e- bombar ıman ayyare eri sipariş e- imparatorluk yolu üzerinde ava u- D ı .1 z· T gul tkinc•-" . . . r. amaı ıya re a• 
ade kabul olunmaz.. mırlerini haykıracak.. dilmiştır. mandanlıkları var demektır. k - d 25 N 1 huauai s0

11 

• . . . . . . . ı•o agın a umara ı r I<'.:rclın biletleri bıraktp gıtmıştır. DükkAnımda çalışan kız, dükkP- İngılız hava kuvvetlerının ıdnre o- Ana\•atan kum:ındanlıklnrının em h . d h atalarını rnu•1 
Hiç kimse de bu biletleri calmam:.<.!f-ı·nıu 1·: penk'eriııj indirdi. İk!ıı1i =: lle 1 lunduğu merkez hava nezaretidir. rinde avcı filoları, bombardıman fi- yene andea ı~ e l a 

r
.,. Ç . r D ~ . . ' · r .J II k ti .. h l' . k l l k d ·ı b be ne ve te avı ey er. reme- _ .: !\ -~ .:: '':.::.. :.: : . .: rlmsı- - cvamı ... ..n::ı :::. .11:ı. . Qe - ava uvve erını ava mec ısı on-, o arı ve ara or usu ı e era r ça-

\ 
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\ T_!!tkik ve Fikirler 
..... ~ ............ 

Halk-Eski eserler ve 
evlerinin vazifeleri 

Yazan: M. Esat Serezli 

Uzunkuyuda 

Tütün ve üzüm 

• •• 
Her yılın bgpnü tülün, oyııa

yın, 

Bugünü baicılar bayramı 1&• 

yın, 

Türkümü doiudan batıya ya. 
yın, 

On alıın Manisanın adı diller
de, 

Dolatım üzümün tadı dillerde. 

... --Operatör---• 
Cevdet Mustafa 

GÖNENDEN 

Memleket hastanesi haştatibl 
2 inci Beyler sokak furun k~r,ı.s• 

No. 25 

Amerika 'da bir mes'ele 
Bu gün Amerikan radyo ve musiki dünyası (Tavuk mu yumurtadan 

çıkar , yumurta mı tavuktan) gibi bir mesele ile meşgul bulunuyor. 
Şarkı mı şarkıcıyı meşhur eder, şarkıcı mı şarkıyı? 
Bundan evvel de sinem~ dünyasında ayni şekilde bir münakaşa a

çılmıştı : Artist mi filmi :neşhur eder, film mi artisti? 
O sinema aleminin dağciağası ve şakası arasında kaynadı gitti ve 

me.:.ele esasen biraz da alay olsun diye ortya altılmıştı. Halbuki şartı. 
şarkıcı meselesi ciddi bir şekilde münakaşa ediliyor. 

Mesele, N C H (Amerihn milli radyo şirketi) nin merkez teşkilatı 
musiki müdürü Mr. Roy Shield tarafından ileri sürülen bir fikir Oze • 
rine ortaya çıktı. _ 

Mr. Roy, söylediği b!r konferansta, (şarkıyı şarkıcı değil, şarkıcıyı 
şarkı meşhur eder) dE>di. Onur. üzerine şarkıcılar itiraza .kalktılar ve: 

- Hayır, dediler. Asıl şarkıyı meşhur eden biziz! 
Münakaşaya devam eden radyo musiki müdürü fikrini şöyle müda

faa ediyor: 
cAyni iktidarda bir kaç şarkıcı alalım. Bunlara hep ayni şarkıyı söy. 

letelim: Ne şarkı meşhı~r olur, ne ne şarkıcılardan biri. Fakat, hepsi 
ayrı ayrı bir şarkı söylesinler. lçlerinden hangisi yerine ve zamanına 
göre güzel bir şarkı intihap t-ttiyse o meşhur olacaktır.> 

Mr. Roy Schield ilave ediyor: 
cMisal mi istiyorsunuz? İşte Bing Crosby eskidenberi şarkı söyler

di, fakat meşhur değildi. HııJbuki, bir gün (Gecenin mavisi) ni söyledi. 
Birdenbire meşhur oldu. Şimdi bizim aklımıza Bing Crosby denince 
(Gecenin mavisi) gelir, Sophie Tucker denince de c O günlerden bi. 
ri!> 

Amerikada radyo musiki müdürü fikrine iştirak edenler de var, 
şarkıcılnr müdafaa edenler de. Bu suretle, tavuk mu yumurtadan çı. 
kar, yumurt11 mı tavuktan meselesi henüz halledilmemiş bulunuyor • 

• • • 

Beynelmilel köpek şampiyonluğu 
Almany:ı köµekcilik cemiyeti 17 ve 18 inci vilayet heyetleri, bu se

ne Viyanada Mıu~sepalast binasında bütün cinsten köpekleri havi u • 
mumi bir köpekler sergisi yapacaktır. 

Sergi Viyana belediye rei::·i Dr. İng Hermann Neubacherin himayesi 
altında bulunacaktır. Bu scrg: Avusturyanın köpekçiler cemiyetlerinin 
eski Almanyanınkilerle birleı;;ınesindenberi Avusturyada yapılan ilk kö 
pekler SC'rgisidir . 

Almanyanm en yüksek makıımatı ile Viyana belediyesi ve gerek Al· 
manyada ve gerek ecnebi memleketlerde pek çok umumi heyet ve ce • 
miyetler sergid<> birinci g<'lcnlere ıniikiifat ve ikramiyeler verecekleri
n~ bildirmişlerdır. 

Mensup olduii'u gurupların en muntazamları olan üç köueğ'e (Beynel
milel gii zellik sımpiyonncıı namzedi) • (1939 Viyana birincisi ) ve 
(19:rn Viyanrı y,encler birinc;ctj) lakanlıırı ve bund:m manda Pn l"'!fikPm 
mel köpekleri terbiye l'ıl<'n1Pre muhtelif gurup mukafatlnrı verilecek· 
tir. 
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• -btoılioh11-Inotos1k lrlanda tedhişçileri arasinda A1anisa'da üzüm 
let kazası C bayramı hazırlığı 

~~~~~~-~~~~~===~~~~•nrofum~fu~sey~ u~huriyetiçinadam ~~~~i 
YAZAN: M. S/f /R ••ıd •• k • hakkında bir söylev verecektir. 

TFah • -'ett,·nı·n mevkı·ı·nı· farsı·n ağır yara/andı 0 urme ClJlayet Sergide te§hir edilen kuru üzüm-y ~ .:.l·· et- Dün snbab saat 7 de Güzeh·alıda ler te§ekkül edecek bir jüro heyeti 

k 
• • k d / J İnönli caddesiyle 85 inci sokağın t P.- tarafından birinci, ikinci, üçüncü de-

m e lÇln UT UğU p an QI' !ilki noktasında bir kaza olmu~tur. say recelere ayrılacak ve Vali tarafından 
Tif"eli Osmnn "adında bir gen", ~otc-• J J • :. mükafatları merasimle verilecektir. 
sikletlc 35 inci soka1ctan ln.önil cad-

Kurnaz Vahidettin, Enver paşa s ine çekilmiş, bu emektar bendesi,·le desine çıktığı sırada Güzelyahdan } • t • k b b 1 b " Bundan sonra Halkevi mandolin 
ile )Sptığı müliıkattan \e paşanın başba:.: a Yermişti. o gün ceddi ~a- iımire gehpekte olan Şoför ibrabim ngı!ız uvvet.eri, Onl a ı, ta ancan o~kestrası ve kuro heyeti tarafından 
teklifntını kabul etmiş gibi göriine- tihin kendi ine kıymet li bir emnneti oğlu Hüseyinin idaresindeki 447 sa- cÜzüm arkısı> ve diğer milli türkü. 
rek ahffinln ve tahtının elametini olduğunu söylediği Rum t<!baai sa- yılı otobfise şiddetle çnrpmış, ağırı Ve illİira yÖz~Ü çete kuvvetierİ ile ler söylenecek bayram için hazırla< 
sağladı'kt n anra, sanki dünya iş- dıka ı hakkında teveccühünü tattı urette yaralanmıştır. 'fireli Osma- d '- d na~ oyunlar oynanacaktır. 
}erinden eJ Ye eteğini çekmiş, imd- SÖZierie, ağdalı vnitlerJc zhar ettik- nın, sağ OlllU~U parçaJanmışı kol ge- çarpışıp urma ,, ~a ır . !rıca çqmlıkta bando ~lacak 
'" k"l · b" d · t kkül t mi~ i kırıl mı v l ·h . . mıllı oyunlar oynanacak gece yarısı-

aya çe ı mış ır ervış eve · \'e en sonra da pek hoşuna gittiğini be- g ş e cı_e ı al ha . tahane) e Yüz otuz suıkasda, üç ölüme, yet) sadi ve askeri sebeblerden, ikinci de- na kadar halk eğlenecektir. Akşam 
ıilkunu göstermiş:ti. Bu rolünü de o yan ile, Dogofet beyle gizlfce gör.O~ knldırı;~ıştır. Şo~ör Hasım tutulmuş. miş beş yaralıya ve milyonlarca do- j recede de şimali lrlandalıların tama· çamlıkta bir gardenparti verilecek.-
kadar mahaı-.et ve muvaffakıyetle mek arzusunda Lulunmuştu. tu~-. Hadıse tahkıkatma müddeinmu- larlık zarar VP. ziynna sebeb olan lr- men İngiliz idnresinde kalmabrını tir. 
oynamıştı ki, İttihat ve Terakkinin Kurnaz Divnmandi hemen ertt>F:ı· mı} k bnşm · · k"J B 1 d l dh" ·ı 1 k · l d d 1 b 1 
0 

b k " ' - uavmı ve ı i . Nadir E- an .a .ı te ışçı er, ya _nız_ anunsanı steme erin en .o ayı. u vaziyete zmir fuannda Manisa paviyonu 
ç ilyü • başını, Tullit, Enver ve Cc- günVnhidettinin bu nrzu"unun verine t f d k d b k 1 h-d l b d d 1 d 

1 
. . h . w n. er arn ın an .el ·onmuş, şahidlerin ay. ı ıçın e . u a.n ı .a ıse ere se e· mey .an a. vermış er ır. Fuardaki Manisa paviyonunul\ 

ma P şa.sını, sam mıyet ve lısnüııl- geti mi ti. Dogof .. t be ... •i muı::ahı"b b 1 d F Ih k k 1 l d Ul • .. " 1 - ısticrnbı neticesinde şoförün, sokak ıyet verrnış er ır. ı a ı a r an anın ster mın- mükemmeliyeti için Vali Faik Tu'"rcl 
yetme inandırmıştı. Daha ilş. i gide- l\:tn~har ağımın reh erlifri ile mabe- f ·ı l 

k d Ö 
..,,. 

1
. 1. 

1 
° ağzından geçerken korna çalmadı<!ı . n_gı iz parla.me_n•osunun verdiği takası h.alkı, menşeleri n.g~liz olma- bizzat alakadar olmaktadır. Deforis-

re unu a s l"11Ye ım, rı(' e Tı>.1ut yin dairesine uğrntmadan ve sara'-· •· ı-h J ed k h -
t d d 

" ve bu suretle dı"kkatsı"zlı'k net·.·cesı· k"- sa a ıyet e t hı~çılere karşı.hare e- sı .asebıyle Irlandanın mıllı hareket- yan şehrimize gelerek validen İcilp 
pn ayı sarayın arassu unu, evnm erkanı ş6J ]e dur ın hdta bendegii- .. Sk 1 d y d d d l 
edenlerin takibini ihmal ettirecek d.:ı- na bile gostermeden, bir ög· ıe vakti, zayn sebebiyet verdiği anJaşılmıştır. tbe ~eçben ot an 1 arl ,bye_ ı ay aknt - )erme İza~l~n kzamanla~arlşı koymuş- ede~ i~ahatları alarak İzrnire hareket 

d k d t --*-
erı u azgın çete ere oguşma a ar ve ngı ız anun rıy e yaşamayı etmı tır. 

rece e a.n ırmı.§ ı, . . . . haremi hümayuna gdirmişti. Sevgili k d d 1 d f b H lb k v h d tt t k b h . - .-- ve ısrnen e müca e esin e muv3. - rnusirrane ir surette istemişlerdir. Teşhir edilecek ürünler tamamen 
a u 1' a 1 e. m ıp 0 ır sı . 11:- şevkctiisfnin önünde diz çöktürmüş, Bır otomobıl hende;:,.e fak olmaktadır. Bu sebebden dolayı cenubi lrlan- hazırlanmış ve fuardaki sergide vaz· .•. 

baz ya da usta bır hokkabaz gıbı, ayak öptilımaştü. 5 1 
gizli el ve illetlerle '\'c bir progrnm 1 . . yuvarla d Son zamanlarda lrlandalılann dalılar, yalnız ngilizlerle değil, Uls- fe alacak alakadarlara teslim edilmek 
dahilinde çalışmağa başlamıştı. Ev- b ;ahdettı~, g;~çı 0 . gün Dogo:~t Mene . ~ 1 bulundukları yerlerde ansızın araş- ter mıntakası halkiyle de mücadele üzere sehrimiz Ticaret odasına te9 

veli, dost görOndüğU ittihatcılar e) le ne gorOştüklerı h.a~kında ıtı- rada ka ~eı" beledı~esmd~ 2 numa - tırmalar yapıldığı gibi tayyare mey- etmek mecburiyetinde kalmışlardır. lim cdilmi§tİr. 

h kkı d h ık b
"lh - . rnada şayan e a lıı.ra ıstınad eden Y t ı otomolııl, şofor Mehmed danları ve limanlarda sıkı bir kont· lrlandalı tedhişçiler muhtelif ** 

a n n, a ve ı assa gayrı hak"kA b" w '1'omaki idar i d F , . uc >U 
müslimler arasında günden güne ço- ı ı ır ma!O~at mevcud degiJdir. . e n e oçadan Mene- rol altına alınmaktadır. $ruplnra ayrılmıştır. Bu gruplardan u • 
ğalmakta olan hoşnutsuzluktan giz- ~a~at, bu mUlukattan sonra, Vahi- mene.~elırk~n Hol\'acı köyü bağları Bundan maada Londranın on al- en mühimi Fenian çetesidir. Bu n1formalı Alman 
lic~ istifadeyi diişündfi Bilhns·a P.etının Dogofet beyle olan temasla- mevkıınde b r knza geçirmiştir. Oto- tı bin mevcudlu polis kıtalarından grup, 1913 yılında kendi ismini de-

• :o ' nnı sıkln§tırrnasının ve vukuu bile bil ı~ t"kl · b" ı· h" · ·1 k • · · · t R A 'f · ı ( ya'd b• k J Rumlar1a anlaşmnğı patıikhane ile h - mo • as ı ennden biripin patla- ır po ıse ıç mezunıyct verı meme · gıştırmış ve . . şı resıy e Cum- a Jr ar Yl 
' are yazılacak bazı hadiselerin el lil · d' Zab k b" h ld dh" h · d ) kl" · - · ~ bağda~rtıağı ttısavvurlarına çok uv- l . l r • • • e ma ırle yol kennrrndak hendeğe yu- le ır. ıta uyanı ır a e te ış· urıyet or usu şe ıne ıfrag etrn:ş· - B •tarnfı 6 ıncı aahı"fede ...... 

· eterıy e, \: ahıdcttınm bu ilk müla- ·1 · il ·· t ekt h t" ,. ... 
gun buldu. Bu fikir, ta şehzadeliği kata, teyidi tevecüh il~ berab varlaıımış, yolculardan baklçal Meh- çı erı~ ~o nrını gaz~ m e. v~. er· ır. 1 ' . . radyonun başında bekliyoruz. Alet, 
zamanındanb ri onun zihninde ver er, nıu- ed Gü d . 1• hangı bır yolcudan şuphe edıldı~ı an- • R. Anın faaliyetı 

e " pyede salonunda gösterdiği cemile- m n or \•e ı\unduracı Ahmed d d h l ba 1 .. t'" b B f k • h k" t~n. meydandaki gürilltüler gel vor tutmuştu. Hatta ilk bnyram mun- ~ ~ . D 1 ·~ a er a onun vu u ve us u aşı u ır a umumı arpte ı otuz ~ · 
yedesinde, hırsti~•anların umumiyet- ~~~~ı~e ~~:a~u daha şOmullilce tekit ıa:d~ıran ~afı . surette yaralanmış - aranmaktadır. beş bin nzasiyle fngiltere dahilinde Heyecanlı sesler, Bitlerin yaklnı:tığt 
le ruhani reislerini kabul ederken, . ür~ij- U b. sure~le ~udaklnrına r. Şofore bır şey olmamıştır. Londra sokaklarında, kolunun al· büyük kıyamlar yapmış ve bir çok haber veriyor. İşte nutuk başladı: 
bilha~ n, Rum ruhani heyeti ile e?ref 

0
"' ırd -~ D ~rafztbLal ~le ag~ını tatlan- - =*=-- tındaki bir paketle önünden geçen facialara sebebiyet ;ı.•ermişti. cAlmnn milleti, kardeşlerim.> 

~ ıg. ( Jr. e eyı kencıme bcndet ZABITA l 1" . . k . H""k• ı l d ·1 . . k N tk a· l . ve uyanına karşı, nazan dikkati cel- mek · ~ .. a·-. h ' k . . . - A yo cuyu po ıs çevırıyor ve pa etın u umet, r an a ası erını anca ı. u u ın emıyorum. Bu nutuk a. 

b d k 
ı.:>LC •rwc ü mt:deb lmz h · h kk d b' f'k" d" D bl · ·· d d"- · ·· dd"d k 1 · · f 1 ld w • e ece bir tarz ve şekilde büyük bir ·· mu tevıyah a ın a ır ı ır e m· u en c gon er ıgı mutea ı ·uv- ışverışın en na o ugu bır saatto 

iltifat ve manalı bir cemile göster- Çünkü, Vnhidettin Dogefet be~·!e 
8 

k dikten soma onu ya salıveriyor, ya vetlerle teskin edebildi; ve fırka rei- dUkkirnımın bütün işlerini kayl.ıetl!-
ntişti. bu şekilde bir münasebet tesisiyle lki ;?:t tKıqıyormuı ~ da karakola sevkediyor. siyle en mühim müşevviklerden olan riyor. Fakat eli ile gelen dilğiln lıny. 

A
- meQgu) bulunduU.u o "ıral"ı·da eı11°" çeşme ı e araman sokagında B'" .. b . "b A db' l . \ 1 1 ··ı·· hk"' . '.t'I ' tl t k .. ı k Al gır ve tazimkfır adımlarla il erli- ~ 0 " "' • i'- Giridl" S )" 1. . t b. utun ::.:.ı ınzı atı te ır erın se- a erayı o ume ma um ettı. ram> ~ ı er nu u soy er en • 

yerek, mUteaddld yerlerde miitead- tesi dnmad Ferit te, nzasından bu- lunmuış : ı:\ eş, . 1aşta t.r bıçak bu- bcbi, geçen oylarda vukubulan kan- f ngilizlerle lrlandalılar arasında mnnrada bütün dükkanların kapan. 

d
"d d f 

1 1 
lunduğu ayan meclisinin hıris+it.·nıı ' a ı aca a ınmış ır. J ı ·d· J • k ·· ·· d k b J b 1 d f 1 b ·a· Bü - k - J ı e a ar se arnlar vererek kulluk- ~ " ı la ıse erın te errurune mey an vu u u an u çarpışma ar a ngi iz- ması mec urı ır. yu magazıı ar -

1 h 
azalariyle diğer tanıdığı rum mute· k d d ş d" k l ff t d d' kt·· 1 l b arını iz ar eden bu kafileyi, ayakta 5 1 

. '-- vermeme en işesi ir. im ıye ·a- er muza er o du ve mutedil Cum- a ıre or er memur arının u nu-
b~ranı arasında me•·c•\d olntı r1nı" na- crmaye crm AAVgaaı 1 kl ve tşth -ve manalı gülüm emelerle ' • • " d T k 1 ·· d h · t ·ı 1 L d d J •• tıı arı ivi dinlemelerini temin ·1 de hğıı. bır samimiyet ve dostlu'k çPı;nisi Şekerciler çnrfısında .Afyonlu ı~. k~rl • ng~ ız . a.~u; ar~nın ~~~3~1 e · ~~Y~. çı er eh dond ral a :yapı an mu. ilk 11 ff l ı e 

karşılamış idi. Ruhani heyet :reisinin knfmnğa uğrııŞıyôrdu. 'Bunfarı \;nhi- mi ı , .... ,.. _ hnr ıgın·cı~~ ıs.tı .n e e en te , •J~ı er. eaı ır mua e e e rlandanın mü· m e c ır er. 
okuduğu kısa nutkun teı·cülhesini . vet Orayı çlövmUstü T "kt .. er t eaıK erını apaçı 'Y pa ı ıyo ir · arer 't izme iy bir kı ·orum ..• 
uyan azası Dogorfet beyden tlinle~ dettıne •. ayıı ayrı ve hakiki birer kul . l.i r. epecı e ur. d tu. man köyltisü kıyafetinde bu sıhhJLtli 
dikten s9nra, bizzat be ... ·ansıtta hu~ v~zfy~tınde bendctmeğ~ çalışıyordu . meli sokağında Halil .Akın, sermaye u. B d . ı· y l U 1 . . kız nutku d'nliyor .. 

"' ·r Nıt"ki d h t bbil il ü 1 -r Hııyriyeyi donnü ' dig-~r sernuı••e un _nn ~olnr? lıse}, pa,r amentn l a·nıız "dlster,dglenek ngılız ka-
lunmak arzu Unu l

"zha t . t • B "' m, ıı a eşe s n n ıa~ta . " - t · b d Hı"zme+çı· kız Hı"tlerı·n demokrat r e mı§ ı. u d t "k 
1 

k Fatmayı t kme ile sağ kolu d . _ nun zecrı emır erıy e ınre1'.e e geçen nun arıy e ı are e ı ece ve ura a ~ · 
hereketiylo de, Ermeni, y.nhudi ve ~ı:. ~l~~dl'ı acı ı t~ ad~m aldatm~k- ra!amıştl/ n an ) a faal hükumet kıta!arı, en J.;üçük bir bir o rdu bulundurulaC'aktı. milletler aleyhindeki cümlelerini din 
sOryanj he)•etlerini ~ıskandırIJiı;ı ve a 1 1 1 ar ve mc aretıni şevketl!si- hadiseye dahi meyda n vermemek Artık tedhiş hareketlerine nihn- terken kendinden geçiyor. Bu kadqr 
acı acı mazhariyetin minnet v~ şiik- ne tasdik ettirmi~ti. Arstidi paş!l i'e Karıaını dövmüı azmiy1e çahşmaktadırlar . yet bulmu~ nazariyle baloldığı bir l:uvvetli bir memlekette, bu kadar 
ramnı ödemek Uzere Dogofet bey de ıAzaryan efendl~rı, nyn günlerde ve Kahramnnlar mnhalles nde ş··k ,·· lrlandalı çeteler ne istiyorlar? anda, Valeranın Jktidar mevkiin~ büyük bir adam tarafmdan idare e-
yerlere kapanmış ve' fermanı hümct- a;:rı bah~ne!e:ıe Vahidettin~ getir- Pehlivnn, karısı 19 yaşında İsimuşa~~ Y nlnız ha:içtekiler d~ğil, lngilte gei_m~si tekrar .. tedhişçileri harek..:te dilen bir millete mensup olmnktnn 
yunu öylece dinlemişti. m.~ş, ~er ıkisını de fıdeta yenıden ve clövmil§tür. re halkının hır kısmını bılc Irlandal ı getırdı. Ve ezcumle Valera, Britarı· doğan gururu yüzünden okunuyor. 

Vahidett" . tA h d l "ğ' d hunkurın arzusu veçhile biat ettiı• dh 1 d kl k 1 fuhakkak bu kızcag~ız bu dıık"kadn 

D
. d~nın,d ad şeb~a e ı ın en mişti. Tuzla sokağında İzmirli Ahmed te i~çi erin ne iste i erini Ye ne y

1
n ·ra ına mahsus istimal edilmekte ı 

c ıyaman ı> a ın a ır adam v.nr- Verbut, Hüseyn Denizkıran ıdövmü yapmak fikriyle fiili hareketler~ kı · o an resmi tabirle sadak yeminini Führerin şııhsınn hitap ettiğine kani· 
dı. Diynmandi, ırkının zeka ve §eytıı- ~1.ahide!tinin, Arlstldi paşayı pek zabıtaca tutulmuştur. ~· yam ettiklerini açıkça bilememc!<.te· statukodan ÇJkardı. Lakin bu müsaa dir. 
netine hakikaten malik ye bilhassa degıl e bıle, fakat Dogofet b eyi, dirler. de onları teskin edecek yerde lngil- -Sonu yarın-
a ırı der~cede ikna ve itma kuvveti 0 zamanki vnsıtnı milnasebet ve s: Tahkir etmit Bunlar, niçin vaz:yetlerinden tere il yapılan statuko hilafına ken . . • 
"'e sahip bir adamdı. Oldukçn zen- yaset olarak kuJlandığ-ı muhakkak- Kar~ıynka Deniz banyolarında is- memnun de~ildirler? dHerini müfrit taleplerde bu1unmıya h~ç de me~dana gelmedı ha!k, bu ha· 
~ind•. Avrupa ile ticari mUna3eb~t- tır ki, bu münnsebetleı;n vukuuno tnnbullu Melih Üstfingôr g Irlanda Cumhuriyet ordusu. had sevketti . dıseden Sır Samuel Hoaerın beya -
~ri rnrdı. Meşhur Çavuşqğlu sicara irae 'e i. bat edecek bazı tarihi v e Kuni Öreni tahkir etmiştir'. Ka~::o~ dızatinde nedir? Hükumet reisi Valera ise, tedhiş 0 ?tiyle ~~ hadisen~n ~on .~af.talarda
cağ.dmın snqioi Çavuşoğlu vasılnsi- canlı hadıseler de sırası geldikçe bil- manlar mahallesinde Seliinikli Hasar. Tedhi~ hareketlerini mali cet:ı1ıe- <;ilerin yeni taleplerini ie'af etmedi ve kı tezahur ~d7n cmaı nlaımıyle hn-

Je, Mısır Trablusgarp ve Suriyede dirilecektir. ·eşeli, kardeşi Cafer Neşeliye hal:a. den idare edenler kimlerdir? bilakis isyan hareketlerini tevkife ':>erdar .olabıldıler. .. . . 
vasi rnikyastn mumııel!l ynpnrdı. O .:'ahidetti.n, teb.a~i sn~ıkası ile bu ı·et etmi§, uçlular, zabıtaca tutul _ Bu suallere cevap vermek için karar verdi. ... Polıs kanunlan~ . musaadesız!ı-
zarrhmtar, Firuzağa tarafından otu· mucamele sıyıısetını takıp ederken di muştur. üç b,.s yıl evvele nazarlarımızı çevir- Bugünkü vaziyet Jınden dolayı tedhışçılere karşı bır-
ran Diyamandfs VahiOcttinin çok yıl· ğer taraftan dn. İstıınbulun kıyısına mek lazımdır. 1. R. A'nın şefliğini yapan Sar ,ey yapamadl. 
ard;.nberi e:nrat'Jıfıı,! '.'C bıızı işlerde bucağına çekilip sığınmış muhnlefe! Evine girmiı Daha kraliçe Viktorya zamanın- Ru el, Skotland Yard ıve arkada l Yalnız son kanunlar, Skotland 

gizli ajanlığını ~·:ıparth. B rJ:a Pa Va- mnğdurlarınn gizlice el uzatmaktan, Karantinada İhsaniye sokağında da, lrlandalılar istiklallerini hiiku- taraf d ;::ı n Fiddetli bir surette ~ki~ Yard'ın imdadına ye~i~ti ve mukabil 
hidettinin, Avrup:ı ~~:ı ve hnlı firarda mevki ve kiirsü sahibi olmıynn ule- Sıva lı Kemal Te§ke, sarhoşluk sni. metten istemiye ba lamışlardı. fngi- edilmektedir. \,.arek:tler. ~a~nlemız.ın. ba ında d 
buluı.an pı-en Saha'hatt:n bey ve ma ''e meşayihin celbj kaHiplerine ça ka iyle İzmirli Yu ef Bendavinin e- liz boyunduruğundan kurtulmak ve O, açık mücadelelerden ziyade yazdı~ımız gıbı çok ıyı semereler 
meıtt.ım q{lrayı devlet re>:ı Sah p:ı a hşmaktnn ve her birlerinin mahzun \"ne girmiş ve zabıtaca tutulmuştur. mü takil bir idareyle meclise matik gizli tedhişe.ehemmiyet vermekte ve yennıye ha ladı. ? 
zade Şerif paşa a,.a~n·c!nki muhalıe· ~~areklerine ümitler ~unmaktan dı, olmak onların yegane emelleriydi. lngilterede umumi bir itişaş çıkar· Çetel r ~arayı nerede~ .buluyor~r1 .. 
relerine \·asıta 1)1\lrdu. bir an hali kalmıyordu. Bu işe de, Parmağın1 mrmıı İngilizlerle lrlandalılar birbir!e- mak istemektedir. licdhış hareketlerının şumul u 

Diyamnrıdi, l'~l~ yUksek föiz ve becerekli hem ire i Mediha Sulta- Tepecikte Menemenli Hüseyin kı- riyle uyuşarnıy:an iki zıd kutubdur· Yeniden aza kayd ha 1 bir hal alması, şüphe yok ki oldukça 
ağır ~artlarla mıınme! • ynptı~ı '\• nh:- nm idare ve nezareti altında, harem- zı 28 yaşında Ke\' erı çocuk mesele - lar. fırkasını gün geçtikç ında ah şkıyan vtPo mühim miktarda bir paranın eld.e 

a - a~ ı memur et · ti e a uvve ed"l · l · ke. d h"l' · b"lı dettınden, o 2amnn:1• nlbn pnrn~ .. ,·Ie ır ıarın mış · sinden Sökeli Kadri kızı Fatmanın f ·1· k" kl el J d" b d d ı · 1 mesıy e ım un 
8 

i ıne gıre ı -ngı ız; sa ın, mantı ı, sa e ve en ıren u a am, şu um ey e ışe d 
binlerce lira alncnklı bulunu/·ordu O günün. şnhsiretine karşı getir· parmağını ısırmak suretiyle yarala- kaçamnklı şeyl~rden hoşlanmıyan başlamaktadır: TV~~h~· "le t.!-d.1 
Borçlıısunun veliahtlığı ve bilahare diği aHika ızlıktan ce ar.et alan Me- mıştır. b' d l w I I d 1 (I l d h . . . . ~ ışçı re parayı veren ~ııı 1 

• 

de padişahlığı bu koca ~fecinin, hiç diha sultan, Baltalimanmdaki yah- hıra am .0 .m;sına ragmen .~an a 
1 

""ld"' r ak ~ cum u~~{~tı ıçın adam A.hnı:ın malumata nazaran, lrJ~w 
şüphe yok ki, yüzünil güldürmliş, mı, hemen hemen günün mağdur Şaka Y•P•rken eyeca~. ıçın e. ?'aşıyan, k n:ıute~s~!' 0 

c:.urmR cınT_Yet te a i edfilmez.) dalılar son zamanlarda Almanlardan 
yüreciğini de 'büyük ve türlü tUrlu ulema ve meşııyihinin bir ziyaretgahı Kemerde iplik fabrikasında :\leh- ;e ddt'a ıaten ıtışaşçı 8 ercı ır . ,_.an . us~e ın ~aksadı, ngiltere- ve bilhassa doktor Göbelsten kuv-
pnrlak ümitlerle bir pır1anttt çekme- baiine getirmişti. Yalının o günkü med oğlu Salih, şaka yaptığı Hüseyin er ır.. . yı tedhış sıyasetıyle korkutmak ve wctli bir eurette cesaret görmektedir-
ce ine döndürrnüştU. Nice nice entri- mOdnv"mleri arasında, bilhassa Mı- kızı 16 yaşında Gilllilzan ç~kı ile ln~ı·lı~ler, kendi aralarında çok onun Irl~ndada ~ulundurduğu ordu. ler. Almanlar, Irlandalılara yardırrı 
kalı j_şJerin yer bulduğu zihnini ban- sırlı Şeyh İbrahim, Kasım efendi ha~- parmağından yaralamıştır. kızan ır.ı~e, sunu gerıye çektırmektir. t!tmiye can atmaktadırlar. 
kerlik hill.) alarma bürUndürmüştfi. retleri nazarı dikkati calip sinıalnr- - Sızın damarınızda lrlandalı 1. R. A'nın Halifaksa verdiği Herhan~i bir harp anında, ted-
Neler düşünmilyordu kj o?.: Eli ııç!k dundı. Balıkçılann ku·ıraaı kanı var 1 bir ültimatumda, İngiliz ordusunun hisçilerin fngilterede yaP.acakt~:ı 
efendi inden ne ih anlar ummuyor A~lı '? nesli meçhul bir l>ede~·i ve Sahilpark gazinosunda balıkçı Derler. lrlandadan geri a)ınrnası için ona müdahaleler herhalde istisgar ed•: 
du ki? ... Dha şimdiden cebi hüma,.. ma})ır bır Ufürükçil olan bu şeyh e- Tah in, eski pir 'kavga yüzünden ba- Bundan maada 1ngilizler protes - dört sün mUhlet .vermiı ve bu müh- lemez. Biğer taraftan da çete şef• 
yunun, hazineiha anın ~inde gibi fendi Vah'dettinin tahta cUiOsun<jan hkçı Murad oğlu HOsey:in Aksoyu bı. tandır; lrlandalılar ise ekseriyetle letin hitam bulduğunu gören çele, Rus el'in bu defa Amerikadan top-
görilyordu kendini, hükQmet fatik- ev:vel gördtiğil bE:ınşire ine: söylediği ırakla sol bacağından yaralamışhr. katoliktir. derhal harekete g*rek bq umana ladığJ para yekunu yüz milyon fran-
razlarma del81~ etmeyi, büyilk ıt:ı- bir rO~·ayı hüsnü tabir etmesi l}·Uziln O halde bu esaslı ihtilaflar göz kadar işitilmemiş bir dehşetle ln~il"z aı ~eçmektedir. .. 
ahhild işlerine girişmeyi düşünüyor, den birdenbire, saraylıların mübarek Esrar aatıyonnu f önüne alınırsa, §Öyle bir sualle ktir· sanayi ve ticaret hayatını sekteye Russel'e para verE"nlerden rrı'. ~ 
alacağ1 lı·ilkıH?lc komi yonlArı, kaza- bir meşhuru ~·e bilhnssa Mediha sul Karşıyakııda Mimar Kasım soka- ıla§mnk mümkündür: uğrntmak istemistir. im bir k·smı Amt-rikada yerlesn

11
" 

na.cağı yüz binleri hesap ediyordu.Rü .tanın kudsi bir mürşi.di oluvermi3ti. ğıntla Foç:ı.h Ahmed Teomanın evin- - Niçin fngilizler lrlandalılara Fillu\kika. büı•iik b"r ~iir'etlr h!l- bulunan A1manlardır. 
yalarında bile bütün bunları göril- - S.oru l·nr- de esrar sattığı zabıtaca haber alın - istiklal vermek istemiyorlar? reketı:: ~rrr.n RlJ~ ... J, miitraddid lrlAnda har«:>k,.tleri, fngiliz ".~ 
yordu. (Y~ni Sab.e,htan) mış, :yapılan nraştırmada 10 santi- 0rtaya koyduğumuz sualin ce· öHimle nilıü;-.et hulon v e meınl krti "!uımdarlarını haklı bir surette rn , 

Yahidettin de, bu makul 1.'e işbilir gram esrar bulunmuştur. vabını dt-rlıal y ... reJi1ll: i vonJn ca ljrn1•
1
• zarrır ve zivana :c-<>)errHrmt-ktedir. Ml'lamafih 5\ 

kefereciğini ~ok e1·erdi hani. ~e.ker Köylü eşyası * Yangın sahasında Vanh Sadri- - Çiinkii. bir asırdanberi Irl'"'n· sevk el n anl• hare'kt>tini icraya '"rıd Yi\rd'ın mukabil ceohrsi. tP.J. 

ba?,7amının il_çilncü günü. Dfyaman- nin şüphe üzerine üzeri aranmış 1.ö dalılar jstiklallt-r'ni vermiven 'N"' r. .. n. m V"' ff k olmu~t ı f., 8 J;•vtt,.,..·'f'i ""1<teye uf;rat:ır 
1 

disini gizlice ,saraya getirtmişti. He- Sümerbıınk yerli mallar Paza- l - m esrar bulunmuştur. Suçlu, nd- daki haklarını s•kı fı•k•ve Ptl ... rin-J,. +u . "rl""rm f- ı;:-;l•rrerl 0 hu- C"c-de kuvvetlidir. 
~ mi hüm yunuı:ıun se i!zce bir kö_e- ,_::da ucuz fiatle sablmaktadır._ı iyeye verilmiştir. tan İngilizler, birinci derecede "ktı· eul bu - ı t ı mine• "' 1C'ri p::ı.niJ.. ' 

u ..,,, A. • A. , ,f. ' t .. 



13 Ağ'ustos 1939 PA~AR ( A NADOLU) (SAHiFE 9) , 

İ 1 25 1 l l B lk l ted.ir. Habeşistan seferi esnasında 
T ARIH ROMA~!!!!!!!!!~!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!.l yı sonra ta ya ve ~ an ar cezri tedbirlerden maada, sanki şar-

1 
• o•• ki Afrikada bizzat kendi menfaat-

K A N L 1 Ç L ikinci bir emperya- Sinyor Gayda· gene ~~j i~Zı~::nı~lt~~:~~hin:~~:~:~:~: 
~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ı· k h nadahil~mu~u.S~nlıp~nba~ 

Nakleden: ** ısti arp . ti bi esnasındaki anıaşma1arda ttaıy". ---- yumur uyor nın aleyhine cephe almıştır. 
Paşanın i/k merhalesini te~kil eden llA •k Şimdi İngilterenin bir taraflı gar 

ırıülhiş teknı rantisini kabul etmiş bulunmaktadır. 
K udüs k ale/eri görünmüştü •• Yunanistanın, mali taarruzları, tari-

- 3 _ sürprizleri gos- ita/ya, Balkanların en ~~ı;:k7~11!1::.~~·::!:r~::~.:i~~r~i•d• 
• fer ece k ? Romanyanın vaziyeti de şayanı 

Genç lbrahim pa~a bu hareketiyle kes tereddüd ve endişe içinde idi. M k d k İ . büyu··k _Jevletı· ı·mı·ş' dikkattir. Harici siyasetinde daha 
devlet hazinesini parasızlık ıstıra- Bilhassa erkekler harp için hazırlan- . (~~·ova a çı a)n bzv~~tıa l~a~e- U ~ ~ • müdebbir davı·anmaktadır. Vakıa 
hından kurtaracaktı. Ayni zamanda dıkları halde takip edecekleri hattı tesı d'l sebn.e sonkral d aş .1.gıl adın .

1
3 

Türklerin tahrikamiz bir şekilde te-
M d k . k 1 b h k h. kk d . l . d ı· neşre ı en ır ma a e e şoy e enı - barfiz tt' d"kl . ısır an pe gerı a mıyan u eya- are et a ın a amır erın en ta ı- k d" M h . L{ T•• k• y . e ır ı erı memnuniyetleri ve 
letin senelerdenberi topl~nmıyan res- mat gelmediğinden kararsızlık içın- me te ır: . 'k 'h u arrır, a~ 1 sıra ur l ye, unanıs- 1ngiliz politikasına boyun el'diği 
rni aidat ve tahsil işlerini yoluna ko- de kıvranıyorlardı. «.1~14 - 1918 empe_r:.alıstı ~1 a.n • • halde bunu itiraf etmeyen Yunanh-
Yacaktı. Meselenin daha mühim ci- Bu eyaletleri Osmanlı saltanatı- h~rbının patl.~k verdıgı o mudhış t an ve Ro:r-anyavı tehdıd edıyor lann tarzı hareketleri gibi hallerden 
heti vardı· nın hükümdarlığı altında beş emir gunden bu gune kadar 25 sene geç- . 

1 
. . . . . . içtinab etmektedir. Fakat Romanya 

· . . . . . · b ı ki b b b gün ge- Londrada müntşir ı.Nr,~·s Clınını- tı. ngıltere ıle mesaı teşrıkı Abdili- da t ·ı· 1 • b" Sevdiği prens Ayşeye kıymetli ıdare edıyordu. Bunların hıç hırı Os- mış u unma a era .e~, ~b. hamı"d sı"·as t' ., lt 
1 1 

b 
0

•• ngı ız erın ır taraflı garantisini 
h d. ] .. d k . 1 1 d 1 . d d v ·ıd· ne ba«lamış bulunan ıkıncı ır em· ele~ in İstanbul muhabiı·ı :n temmuz J e ı ıse, a yan ar, u .1 kabul etmı"ştı'r O b h k'k~ 

e ıye er gon erece tı. man ı ev etın en memnun egı ı. ". . . . .. / . yasetı' çok tecru'·be ett'ler fakat bu · unun a ı ı mn-1 k h b 1 1 d tarihiyle gazetesine göntlerdiğ ı bir ı t İbrahim pa~ yıldırım sür'atiyle Fakat aralarında ittifak edemedikle- perya ıstı ar ın a ev en unkyadnın sı'vasetleı·ı"nd ahl~k · du"'r" tl"'k nasını talya ile Almanyaya kar~ı 
r- b kb" h k t telgrafta Reisicumhur 1~met. İnönü- "• e a ve us u ht ]"f Mısır ordularını hazırladı ve Kahire- rinden Osmanlı devletine karşı harp Füy.ü -~r sa ~sını . ~vu_rb~a e~ ~· nün amiral Cunninghamı kar~ıla- olmadığı için foyaları çabuk meyda- mu e ı dostluk tezahürü sayesindıt 

lilerin mutantan •enlikleri arasında deg-il, yerlerinden bile kımıldamak aş.ıst. mutec.avızler, ıkıncı ır ld ~ r na çıktı.) gizliyerek kendi istiklaline sahip bu-
3' l k h b k ha ı - mak üzere İstanbulu ziyaret edece- - 1 d w Yola çıktı · imkanını bile bulamıyorlaıdı. Bu ya ıstı ar ın artı ş amış 0 ugu, T" "k" • h k"k tt F t un ugunu musirrane bir şekilde id-

tb h." G 'd k .. d d' k" b' b" lb h" bu harbin kürrei arzdaki halkın dört- ğini bildirdikten ~onra diyor ki; uı ıs e, a ı a e, ransız • n- dia ve iki mihver devletiyle münase. 
ra ım paşa azzeye gı er en, yuz en ır ı, ırer ırer ra ım pa- . . . . . . w bu ha l:1tanbul matbuatı italyanın oni1<i giliz politikasına hizmet etmek için 

Yollarda toz bulutları kaldıran ordu- şaya müracaat ederek arzı ubudiyet te ~ırı~ı ken~ı ı~ıne aldıgı,d.. d rp adadaki Türk ahaliye karşı ettikleri para almış oluvor. betlerini takviye etmistir. 
} •w · h d k ah d" 1 d netıcesınde şımdıye kadar ort ev- • Bu~ün ~erek Rom;nr.ı \'e gerek 
arının gekçtıgı edr yer e, ger; 'lş"f - e ıylobrahar. ı. d .. d letin istiklalinden mahrum kaldığı fena muam .leye karşı asabiyetle mü- Tarih bu yolu~ iyi bir istikamet diğer devletler için vaziyet, acı dahi 
sen, gere se or usu azamı ı tı at r ım paşa a muracaat e en- . . . . . h b' C be cadele etmekte ve Oniki adanın 'rlir· olup olmıvacagını gösterecektir. 1 
görüyorlardı. Erzak ve bilhassa su leri mutad merasimle kabul ediyor· v.e. ıkıncı emperyalıstık ar ın1 e - . .: . 0 sa şu merke~dedir: l\I:ıhtelif Bal-'" ·ıı . ""kl . l d 1 du luttarıktan Sankhaya kadar o an sa- kiy~ye iatle edilmesini talep etmek- (Ona hıç şuphe yok Gayda efendı .. kandı vıet1eri portikal"r"n ~ 1 
~arı en yu enmıs o an eve er . 6 tedir. H d · ··-t kt· ) F k .. · ' ·· • 13 cl)as an 
kumlu çölleri zahm;t çekmeden a•a- Bu suretle hem taraftar temin ha.daki muhte_lif cephelerinde - 7 en:ı: .. e sıze. g.os e~ec~ ı~ · a a .. \'P. rn":ıu'ıyetleri şu veya hn ş~kılrlı; 

-s 1 k kt b lun Bu mücadele hükumet yardımı bugunuıı tarıhı, Turkıyenın memle- kahul c·•tikJeri garanti! rle taav ·a 
rak geçiyorlardı ediyor, hem de nüfuzunu artırıyor~ mı yon as erın çarpışma a u . go"rmemekle beraber son zamanlar. t'n' tehl"k ı · t ahhüdl d k e . l n 

· d w k f' · · h ·· ı·· 11 l 1 1 ı e 1 a er en, uza ·"'n'" <' "dı'r Bu garant·ı O d h "b' "'l du ugu ey ıyetını er turu yo ara . • • ... . ı eı. ı n':ı~ıa"t 
1 . ~ ~ dce ennem gı ı ya~lanı· ço - . lb h" b d' t halktan gizlemiye çalışmaktadırla?. ~ da Hatayın elde edilmesi ile heye- bulund.urmıya, mi~verle esasen Os- aşH.:ır..;ır. Bu ~tıırantih~; garanti al. 
erın ıçın en yavaş yavaş ı er ıyor, ra ım paşaya arzı u u ıye . . canı artmıç olan halk tarafından coş- manlı ımparatorlugunu parçalamış tına cıhııar c evletleri . :1t ... . 

tesadüf ettigwi göl"'. eli yerlerde 'istira edenler üç emirdi. Biri lbni Mansur Makalenın .bundan s_on. rak~ kıs- kun müzaheret gö~terı"lmektedı·r. 'k' m ı· t d k t d ı t · ' (,, ~.c \:<ı 
., d 1914 h h b d - ., . 1 ı e perya ıs emo ra ev e ara. Fransanın \ trııvüzkar ~:ı n .. , ı ~a~; n~ 

hata çekiliyordu. İbrahim paşa yük- bu adam fer~~nı şah?~e ile Trablus mm a . cı an ~r mı ogur~n Matbuat •:İtalyaya, ancak Türk.- sında muvazeneli bir siyaset nrnha- m ki İspan,,.~ onlar· 'lt'h k t . 
sek zekası sayesinde ordı.-ıınu bü- şam merkezmı ve vılayete merbut sebeblerle mıh.v~re. go.re artık b~ş.a- ye üzerine yapılacak bir taaruıda faza etmeğe çalışan ve memleketin öy~e 'mi? .. ,~~h vaiı ~·a~ t .. \. e em~~~ 
Yük bir itina ile idare ediyor. Kuvve- bir sancağı idare ediyordu. lbni Man mış bulunan ıkıncı cıhan harbı s.::- üs olnrak kullanılmaktan ı~~ada bir hakiki menfaatlerini ileri görüşıyJe ver devletlerinin aleyhine olan bir 
tini boğucu sıcakların tesirine kap- surun müttefikleri olan iki emir da- beblerinin uzun ve mukayeseli bir kıymeti olmıyan zav:ıllı Onıkı adanın gören Atatürkün çizdiği yoldan ~id- bloka ithal etmektedir. Bu. iyice tes
htrnamak için elinden gelen bütün ha gelmiş, İbrahim paşaya arzı ubu- tahlili yapılmakta ve şöyle devam iades:ni talep etmekte ~e: . detli bir surette itiraf ettiğini göster- bit edilmesi lazımgelen esaslı nok
tedbirleri sür'atle alıyordu. Bu suret- diyet etmişti. İbrahim paşa bu emir- edilmektedir: cBiz bu adaları kendı emnıyet Ve mektedir. tadır. İngiliz ve Fransız faalh·etint' 
le ordu mücadele kabilivetinden en leri hususi merasimle kabul etmiş, Ademi müdahale siyacıeti ikinci huzuru kalbimiz için istiyoruz. Bu Diğer taraftan, Tiirkiyenin eski kendilerini kaptırma<ir.n e\·v~l g:ı
kücük bir zerre bile k~ybetmeden bizzat istikballerine çıkmış, devlet emperyalistik harbin bir taraflı ına- adalnrclaki hakkımızı_ ilk ola:.ak :a- h.:~emonya tasavvurlarına avdet et- ranti altına alınmak istenen ve alı
ilerlivordu. hazinesi için lstanbula gönderdiği hiyetini tayin etmektedir. Lakin ge· nıyacak, Tunus, Kors.ka ve Nıs dıye tıgı muhakkaktır ( !) Bir taraftan nan devletler, evvelce As.nı, A\"rupa 

İbrahim paşa akşam istirahata parayı çalanları ve müfrezeyi öldü- ne bu siyaset, y~· 'makta olan h:l"!- haykıran İtalya olmalıdır.> çenbı::rleme siyasetinıi takviye ede- Afrikada böde garantilere mazhar 
Çekilmeden ordusunun vaziyeti, ihti- ren1eri tesbit etmek. onları günlerce bin umumi cihan ı.ırbine münkalib Giornale d'1talia gazet_e~inde İtal- cek olan askeri anlaşmalar, berri ve olmu şdiğer ·memleketlerin de ispat 
Yaçları vesairesi ile alakadar oluyor- misafir olarak kabul etmi~ti. olmasına yardım edici bir faktördür. yanlat"'!n malum mu~arrırı V. Gay- bahri antantların akdiyle ve silah ve ettikleri veçhile bu teminatların kw
du. Bu teftiş onu bir zaruret haline Nitekim vaziyeti tesbit edine~ er- Hiç şüphe yok ki, ikinci emperyalis- danın imzasını taşıya~ başmakale ordu hazırlıklariyle meşgul olunur- met ve salabetlerini nazarı itiba~·e 
~etirmi§ti. Askerleri birer birer tef- tesi gün derhal hareket emrini ver- tik harp 1914 - 1918 harbinden da- şöylede ~öyle demektedır: ken Ankara hükftmeti Fransa ve in- almaları ve diişUnmeleri lazımdır. 
ti~ ediyor. Bazan çadırlarına bile gi- miş, ve muntazam ordusu, arzı ubu- ha muazzam bir şekil almaktadır. Çemberleme ai)aaeti ve Balkanlar gilterenin yardımına güvenerek ek::- Vakıa Romanya ,. Yuna . t 

d d 1 • d'kl · l Ik d · · h" · e 1115 an terek hatırlarını soruyordu. .. iyet e en emir erın ver ı erı a tı Birinci emperyalistik harpte baş· İngiltere ve Fransanm, Ba an ev pansıyonıst ma ıyetteki politikasına bundan böyle himayekar bir ~arE>n-
İbrahim paşa bu arada ,sevgilisi- bin Arap askerle takviyeli olarak lıca ve hemen hemen yegane harp !etlerini çenberleme siyasetine bağ- avdet etmektedir. Bütün milletler}~ tiden sarfın4zar edemiveceklerini 

N. DrensAy eyj de hatırdan çıkarını- yola ıktı. harekatı sahnesi.ni Ayrupa lcıt!1 iyl. lamak hu u undaki faaliyetleri ya. dost ve sulhçu bir siya et takip el - slSyJiyebIJirler. Fakat bu t~minatlan 
Yordu. Paşa her yaptığı teftişten son- onun garbındakı denızler teşkıl edı- vaş ve ~etodik bir şekilde inkişaf et- mek iswtediğini illi~, Balkan antantı- hakiki karakterleı1ini ve italya ,.: 
ta çadırına do""nu·· •te prens Ayşe için 1505 senesinin temmuz ayında yordu. Bazı ehemmiyetsiz harekat mektedır. Bu meseleden evvelce de na baglılığını teyı d etmekte, fakat Almanava,·a ha«man 1 . . l 
h x - . . d 'k B .. b t . h . k t' 1 A ~ . . " ~ e o an gas esın aıırlamış olduğu kıymetli hediyele- idi. Bahçelerin açılmış güllerinden hesaba katılmazsa, Pasifikte ve uzak bahsetmı~ 1 ı · u~un gene u~~ aı zı aı e e ıy e r~p alemı, ve ni- unutuyor gibi görünüyorlar. Bu hu. 
ti de kontrol ediyordu. Ye onları ta- çıkan kokular, açık mavi ufukları ~arkta hakikat halde harp olmamış- avdet cdıyoruz. ln~ı~tere v: m~:vı~ı ~ay~t _Roma~ya 'ı'·e bılhassa Yunan is- su:;ta Baltık devletlerinin tarzı ha. 

b~arnen yerinde, hem de istediği gi- baştan başa kaplamıştı. Tarlalarda tır. Şimdi ise Uzak şark artık şiddetli Fransanın, Bulgarıs anı .~crı e • an ıçın yenı teh ı~ler me;·dana koy. reketleri çok beliğdir. Bunlar, mib. 
ı güzel ve şaşalı bulunca müsterih buğdaylar kemale ermiş, köylüler bir harbin sahnesi olmuş bulunmak- mek "e italyan ve ~!~an. nufuzunun maktadır. Daha şı.mdi~_en ~ürkyenin ver devetlerinin aleyhine olduğu ka. 

olarak yatağına giriyordu. faaliyete geçmişti. Fakat bol ve be- ~adır, ve hiç şüphe yok ki, bütün Pa- Balkanı.ar.da. tabu ınkışafına sed Haleb ~akkındakı muddeıyatındaıt dar kendi milli istiklallerine ve men-
lbrahim paşa ordusiyle beraber reketli zahirenin kendilerine kalıp cıifik denizi müdhiş bir deniz ve ha- çekmeyı ıstıhclaf ede~. Balkanw an- bahsedılmekte ve Av!'upa kı~asmd;ı faatlerine muhtelif olan teahhüdat:! 

çölü aşarak Cazzeye varıncaya ka- kalmıyacaklarını bilmiyorlardı. Cev- va harbinin sahnesi o1mak tehlike<Ji tantmı he~· st~_retle :akHye etmege ça dal canlanma~ta oldu~una .. daır_ ema- girmiş olmak şüphesini üzerlerin~ 
dar ta "k" ·· w t Ç'"ld b" val gençlerden mürekkep en iyi si- karsısındadır. hştıklnrın.ı şuphl'! ~oktur. re er kaydedılmektedır. Turk sıyase- celbetmemek \'e sürQklenmiş olnıa-m on ı ı gun ugraş ı. o e ır • . t . .. t' · B Ik 1 d k 
takırn Araplar esrarengiz bfr sekilde lahlarla techiz edilmiş yirmi bin kişi- Aynen Akdenizde geçen harpte Bu_ cü~leden .olar~k ngılter~ soz- ~n~n a an ar a uyanma ~a bulun- mak için başkalarının garantilerini 
k.urnun altından meydana ç~kıycı- lik büyük bir ordu o civarı istila et- üçüncü derecede bir harp sahnesi ol- de bır comerdlık -~os_tererek ıkra~- ug~, ~u~akkaktır w ve yenı mesel~- katiyet ve azimle reddetmişlerdir. 
lardı. Çehreleri yarı kapalı olduğu mişti. Esasen Araplar için «Türk or- muştur. O zaman Akdenizde ancak )arda bul~n~yor .. T~rkıyeyeye 17 mıl- ~e;d :,e ~~tılaflar doguracak olan b!l" Netice itibariyle şunu söyliye!im: 
halde pa anın çadırına kadar geli- dusu geliyor» kelimesi, Arapları ma- antant filo hakim bulunuyordu. Hal- yon ~terlınlık bır ıkrazı ~ısmen te- a ı~e ır. Biz bu müşahedelerimizden f aciaen. 
Yor, arzı ubudiyet edererdi. Ondan nen bozmak uğratmak için kafi idi. buki şimdi Akdeniz şiddetli bir deniz diye ve kısmen vaad etmış bulun- Harplerin kahramanca misalini giz bir netice çıkarmıyoruz. Balkan-
80nra kısraklarrna binerek tekrar es- Korku, sari bir illet gibi her tarafı ve hava harbi sahnesi olmak tehlike- m~ktadır. R~manyaya b~ş b~:uk takiben Romen ve Yunanlıların TUrk !arda ne vukua gelen ve ne de gele-
tarengiz bir şekilde kayboluyorlardı. kaplamıştı. Arzı ubudiyet etmek için sindedir. ~~!~on, .Yunan~~tan.a _da. tk_ı mıh _on ~e~in ağır hakimiyetind.~n kurtul~a ~ eek olan hadi~eler 1talyayı, kuvvet 

P "Ik h l · · k"l İbrahim paşaya vaki olan müracaat- M""t · 1 · Am 'k k ıkı ~Uzbın sterlıng verılmıştır. Bu ık- ıçın kalkındıkları henuz 1821 .arı- ve kudrete sevketmekte olan poHti-
cden ~a~ı.~ kı l 1 m.er ~ esını t~ş ~ ler her gün çoğalıyordu 1brahim pa- d k' u ecat~ erın bo erı r k ıt;sır.- razlarda, ç.enberleme syasetinin mO· hindedir. Yunanistan istiklaline an. kasını takibinden hiçbir zaman me
larda .~ .. us ~ e baerı.I ndı aCyet, ku Ku - sa bu'"tün bu müracaatl~ri kabul edi- atlı ~asus u "'t ve. dzguln ul aa ı· tecaviz faaliyetini Avrupa Balkan- cak bir asır evvel kavuşmuştur. Ro- nedememiştir. İtalranın vaziyeti sa-

gorıınmege ş a ı. ere u- . ye erı ve mu ecavız ev et ere mu- 1 k d t · t · .. d · . . . . · 
düs k · k bal h he s·n· huzuruna çağırıyor. Kı- k b 1 d h l l · l B' l ·k arına a ar evsı e mesıne yaraya- manya ıse aha yakın bır atıde mt\s- rıhtır ve İngiltere ve Fransanın ken. 
ı· . ve gere se cıvar asa arına a- yor, P ı. ı . . a e e e u unu masıy e ır eşı. cak olan siyasi v askeri paktlar, bi· takil olabilmiştir. V h "k's' d b • d" h db' l'kl .· w · b B lk ısı lb h' ]"' lıcın ucu ıle hır tehdıd savurduktan ş· lA A 'k d w d d w e e er ı ı ı e u ı o ın ı eı ı ugı una azı a aıı 
.. ra ım paşanın muvasa atını . . ıma 1 men anın ogru an ogru- lateral ve Unilateral garantiler de ila na m rhalelerle ancak A rupa d _ 1 k ti · · b'! ·ıt . b"l 0 nced h b l ld ... · · sonra ıltıfatta bulunuyordu Fakat IAk d 1 A 'k lk' e • v ev mem e. e erını 1 va~ a ves a ı l\ 
.ı en a er a mış 0 ugu ıçın or- . · . ya a a a ar 0 ması , merı anın m ve edilmektedir. !etlerinin TUrki'-"e'-•e karşı bir •tt'h d • t u ··kıcmek · ' ted'kl · k 
\.lllla lA h k k emırler ayrılırken tekrar sert lısanla · ·h h b' · b" · · h l · .7 " ı ı a \:ası a s ru ıs ı erı omp .. 
h rın muvasa atını em or u, . . ' cı cı an ar ının ırıncı mer a esın- Bu muhtelif garantilerden doğan yaptıkları zaman vasıl olmuşlard . . 1 ·ı ihbar t kt d" • 
cm d h l b ki" 1 d devletı Osmanıyeye karşı harekete d b"l b" · · 'h h b" d k" ır. romısy on aı e me e ır \: s 

e eyecan a e ıyor ar ı. k . . .. e ı e, ırıncı cı an ar ın e ıne vaziyet şudur · ş· d" TU k". ,· A k t "tal ·a bu devletlerin . t'kl·ıı .. 
C bel' ""b "'k geçme cesaretını gosterecek olan- d h f Al b" I b" m ı r ıyeyı vrupa ı asının ı J ısı a erını. 

çi}tn e ı ... Lu. nanın yu sek ve ge~ ların kabilelerini imhaya yemin et- ~a~~a~, .~ a 8
\ ır. ro oynıya ı- ŞOphesiz ki Türkiye, İngiliz siya- nihayetindeki hudutlara kadar püs- kuvvetlendirmelerini, \'e terakk: et. 

tc}jf ez daglarıyle ayrıl~ıt ol~n mu~- miş olduğunu hatırdan çıkarmanın- ecegını goste~~e. tedır. . ~etini en gürilltülü ~ekil::lı::_ k:ıb~l e- kürtmilş olduktan ~onra gerek Ro- mel.erini istemektedir, Ve arzu •"aek· 
"b· . ova ve yaylalardakı kabıleler hır l . d' d Harp teknıgının ve bılhassa tay- rlon memlc:kettır O bunu gızlemıyor manya ve gerekse Yunanistan ren- tedır. 
ırın d"" 1 k arını tavsıye e ıyor u. ·ı·w• f k ı·d · k" f d . ' :o 

~ e uşman o ara ayrı ayrı yaşı- . . l d 'k" k" . ı.. yarecı ıgın ev a a e ın ışa ı a Hı tin gazdesiı.de, h.ınu l.ı:r ba,,·rnm berleme politikasına ve rekabet ha- Balkanların mühim d~v1eti Yugoıı-
orlardı Maamafıh emır er en ı 1 ışı •ıe 1914 1918 senesı"ne h p · .. · ·· ... ·· · b b"r · .. · J • • ~ 1 • · .. . . B 1 d b' · · - nazaran ar i:bı ıosterıp ogu:1P.t.:K aza11 ı tasına yenıdcn duşmekte olan ingı- a\:ya, lnrı11ııı ortay,\ kMduğu haki-
.. Aralarındaki aeçimsizliğin en bü- n~z ge!~emıştı. un. ar an f ddı~ısı sahasını genişletmektedir. Cephe ile ~ .... ~·,,J..~.von t:!~kil <?~cc .. ıc den'Cedr tere ve Fran)':anın faal yardımı sa- kati farı: 1tmeye V\? nı:h·." t·r de\·l...ı !:·-

hık A ·ı· . 1. k l · Cıddeyı ıdare eden emır Şera e ın h · · d k" f k 't 'd . . . V · 1 · · · ı · ·~· arnı ı aynı ısanı onuşma arı . w . . . . ' cep e gerısı arasın a ı ar gı gı e tt• 1,;ıı·: .z e• tırıyor. .'\•C' rı ı : ·. ·yenın yeslnde Türkiyeye ekspansyonurı rıy ~ ç .! n >,.rı . '?" • • • •• _ , u':ı:ı~ ar;ı. 
~.1 • Osmanlı devleti Cebeli Lübnan dıgerı d~ ~or~m~~ _ısmını . ta.!ıyan silinmektedir. Şüphe edilmemelidir h:ı • ıyu-;ı tr; karı · bil" ,c:ık!lı1 .. i,,~~ıadı~ı yolunu Balkanlarda bir kere dah.t sındaki tezadı politikanı•ı hak:ki nll\. 

1Yarın l"" d be I Fahreddının oglu ıdı . Cebelı L ub.la· ki ikinc' emperyal' t"k h b' ere k b'l· · · d k d ı y · ·ı T" h' t' k f w f k t.. ı uzumsuz yere or u - s e- · T b . • ı ıs ı ar ın c • il'"Yr ı a ı ı ını:,ır n·. açma ta ır ar. unanıstan ı e ur- ıye ın eş etmege muva fa· olmuş. 
·•ıek . t . b d' b"" l nın ve kısmen Şam ra lusun hır d h t" k •w. d h c 7 T' 'h . t• 1 l . k"t ede ki . 1 ü 'h t B d 1 . . ba, ıs ememış, u ıyarı oy ece . . . . d b . yanı esnasın a arp e nıgı a a ~ı:ı uccar zı nıye ıy e ıaı e ,. - yenın arasında a~ır arcn s ren ı - ur. undan o ayıdır kı. mıh\•er el"• 
~ ılı başına bırakmış ve fakat arala- kısı?1 araz~sı~ı ıdare. e e~ ~] emır, la inkişaf edeceği gibi, 1914 - 1918 rek bir tarnftan hkenderunu tı>min ti!Afın halli İtalyanın, her iki devleti !etlerinin de lehine olaıı bitarnflı!( 
dlldaki geçimsizlikten 'daima isfifn- 0 c_ıv~r~a. ıstıhsal edıl~n ıpe . erde:-ı harbi «.sürpriz:. lerini çok ~eride bı- ve cliğer taraftan, teC'hizatın:.. tamam- anlaşmaya sevkeclen teşebbüsü neti- politikasının seyrini değişt'.rmemi~ Ye 

\~ etrniştir. Bu diyarda en çok ha- aza~ı ıstıfadeler te~ın etmış, c ok rakacak muhtelif «teknik sürprizlen lamaya, ekonom:sinin inki~afına ve cesinde vukubulmuştur. harici atazyik ve dalkavukluklrır 
b~r olan müslimanlardı. Bütün ka- zengın olmu~tu. ~~ır korkmaz. Os- in olması da muhtemeldir. muhtelif siyasi ve mali spckül .1syona Bugün, Akdenizde İtalyanın ıı.br- kendisini kaptırmamıştır. 
~.7Ier hep onlardan korkuyorlatdı. man~ı. devletı.n.: .ıtımad besle~ıy~~ İkinr.i emperyalistik harp biitün yarayacnk olan bi.lyük i:-tikrazlar el. hine müteveccih olan çemberleme ı:ıi- Fakat şunu da söylemek liızımdır 
· 1.tslirnanlar tarlalarını serbestce ve daıma şakılıge kaçan anarsıst · ır cihanı ihata etmek tehlikesini göster de etmiş oluyor. Fakat Türkiye Lu ya:-;et", i~e çok geçmeden Balkan ki, bundan böyle en büyük Balkan 
~t ediyorlar, bilhassa ipek böcek- ~.da~d~: bilhassa Osm.~nl~.ıa.: babası:ıı mektt-dir. Bol~vikler 1914 - 191 R yeni istikameti ihtiyar etmekle At::ı- memleketlerini ve en evvel de Yu- devleti (? !) olan İtalya, biribirlerinı 
~tınden azami istifade ediyorlardı. old~rdukten s~nra b~sbutun emnı - de pasifist de~illerdi ve bilhassa bu- türkün yapıcı görllşilne tevaru~ e:- nanistan ile Türkiyeyi karşı karşıya zıd menfaatleriyle hak ve müstakm 
~ qkat bütün bu işleri kadınlcır görü- y~tı kaçmış, şu~~elerı uya~mış, yu- ~ün asla pasifist değillerdir. Onlar miş olmaktan ziyade Abclü~lrnmı~ sı- getirecek olan karı~ıklıklar tevl"d bir sulh için olan revizyon temnyü~ 

<>tclu. · va~ıı:ı~a kurd gıbı beklemege ba~la- sulh işini kahramancasına miidafaa yasetinin varisi olduğunu bırden ıf;;a etmeğe mahkum bulunmaktadır. !eriyle bütün Balkan hadiselerini n 
1 . Erkekler yalnız ~uharipti. Amir rnı~tı. etmekte, fasistik tecavüziin bun:! :ın etmiş bulunuyor. Garan~iler me~elesinde Yunan is .. inkişaflar\nı. dikkatle ve takd:r h~ı 
,~tınin ilk işaretiyle beraber derhnl İbrahim paşa bu vaziyet karşı'lın- böyle genişlemesini durdurmıya (AXADOLU- Zıwallı italyan mu tanın vaziyeti de kayda şa~·andır. susunda büyilk bir vuzuhla takio er. 
~~~dıklarında muhufaza ettikleri gü- da fazl:ı bekliyemezdi. Her ikisine de muktedir umumi bir sulh cephesinın harı-iri! Ebedi Şefi, İtalyaya doı;t ~ü- Bu memleketin b 'r kE're daha hakiki mektedir. İtalyanın teşriki me!;ai si. 
~ \.lş ba~lamalı bıcak ve yatağanlarla elçiler gönderdi, ve arzı ubudiyet yani tam bir mütekabiliyet. tam bir nıyordu galil.ıa .. O. fani gözlerini kH- menfaatlerini nerede temin edeceği- yaseti için bazı memleketlerin tnı·zı 
t •rhlı elbiselerine sarılarak harbe ko- icin bizzat <ırdugaha gelmelerini bil- müsav"t ve mühlik «Bitaraflıb si- parken lıile Tilrk sulaı ı içindeki !tal· ni fark etmediği , e bilhas~a coğrafi hareketlerini nazarı itibare almapıa. 
1.ıy<:ıtlard1 • dirdi. · vasetinden namuskarrane, samima- yan faalivetinin sin~i v(' habis tezu- ~iyac:i, tarihi '"e iktısadi ı:;plıepler do- ı::ının imkanı yoktur. İtalya ingil ~ 

tq lbrahi~ parmnm idaresindt"k i O s- - D evam edecek - ~e ve kat'i bir surette vaz~eçilnır: hürlerini görily~rdu. ~ugt~n snğ 0~- layı iyJe yakın bulunduğu Akdenizin ve Fransız siyasetinin bazı Balknıı 
\o <lnlı Orduları~ın Kudüs şerife mu• su·· m~r'- -~-''.. t-saslarına kurnlecak hir sulh r~ph,.. saydı, gene bu sıya~etı t: kıp edecek- bUyük dc>vlet' İtalyanın dostlu~ıınu memlP.ketlerin; mii~külata ~e\"ketıni, 
lll~~al~tı etrafındaki kasabalarda - ;.J ' cıinin tl'"'aftarıdırlnr. Onlnr 1 j() mil· - . ·-:- takdir etmediki zannı ha ıl olmakta- olduğunu takdir etmektedir. Bıı 
~ 1.iclhış bir korku uyandırmıştı . Ka- Köylü giyim e{:a~ı !!atışlarına yonluk Sovyet r . .,ilJ~tinin hMmda nla 1 sck!r.~:a yelten c,.k h,.r h:ıngı bır dır. memleketler de ltnlyanın Ballrnnirıı·-
ı tıt'ları korns.uya gitmek irin bile ev- rak Sovyetler Birliği hududLın•:a ı fa~ist kundakçısının kafasını parça- Çck.t:.nL rl Yt.ınnnifüın .. ltnlyaııııı dn olu 1' lıitenlere lazım. gelen kıy. 
~ ıtıd " ı başlamıştır. İstifade ediniz. d 1 J h 1 b 1 t k ı 1 D 10 ı. e ..:t en dışarı çıkmıyorlardı. H er- - ilcinri '""""',.l'VPl}İstik harbi yaııgınını lamıya rFJ.Zlr '"' P.".> a ey ıne o nn H' ro R p etmeh - evamı cu ~.-. •• ;:_e -



(SAHİFE 10) 

stanbul Manevra arı 
- Ba§tarf',fı 1 inci aahifede - ğırıp çağırmak yasaktır. 

de halka düııen v zif eyi bir kerre dn- Gaze kar§ı 
ha bildirmek üzere afişler hazırlan- C) Bir gaz bulutu içinde kalındığı 
mıştır. veya burun veya boğazda ve göz -

Tayyare hüeumlnrı esnasında hal- !erde bir taharrüş bul\lnduğu zaman 
kın iltica edeceği umumi sığınak yer maske takılır. Şayet mn ke yoksa , 
leri tesbit edllmış 'e kaınlarına bi- ağız, burun ve gözler ıslak bir men
rer levha a cılmnk sureti~·le ilan o - eli! veya elbisenin ıslatılan eteğiyle 
lunmuştur. Hasbııeler, ve camiler de kapatılarak rüzgarın geldiği tarafa 
umumi sığınak yerleri meyanında doğru koşmaksızın yürünerek bulut-
bulunmaktndır. tan çıkılır. (Gazı temsil etmek üzere 
Halkın riayet edeceği hükümler: dumanlı maddeler neşri bazı yer -
Hava) n karşı korunma tatbikatı lerde ayrıca tayin olunmuş alakadar 

mu asebetiyle hnlk tarafından rla - memurlar tarafından yapılacakt1r.) 
yet olunacak hükümler ve yapılacal• Pencerelerden aarkmak yasak 
i..Ier hnkkmda vilayetten bildirilen D) tayyareleri görmek hevesiyfö 
umumi emrin bir sureti aşağıdadır. dışarı çıkmak ve pencerelerden sark 

Hava hücüm tecrübesi: mak zararlı vb yasaktır. Bina dahi -
l - 1stanbulda aktif ve pnstif mü !inde lılna korunma teşkilatında va

dafaa deneme tııtbikatı yapılacak ve zifesi olanlar, derhal \•a2ife başına 
§ehrin uzerinde dUşman tayyarele - gider, korunma umirinin emri altına 
rini tems:l etmek üzere tayyarele - girerler .... e bina korunma planı veç. 
rlmiz uçurulacaktır. hile vereceği emirleri yaparlar. 

Bu ta ik::.t içi harb hali 15 ağus- Vazifedar o1mıyan pasif halk bina 
tos 939 gününden başlıyacak ve bi- korunma iim"rinin tertibi veçhile borl 
timi a~·rı a bildirilecektir. rum katına inerler. Kendi evinin bnh-

Akff müdafaa: çesinde örtülü siper ığınak yaptır-

2 - Tatbikat esnasında şehrin ak- mış olanlar buralara girerler. Evle~ 
tif müuafaası için askeri makamlar- rjnin bodrum kısmında veya birinci 
c tertibat alınmıştır. Bu tertibata katlarmdfl sığınak olarak kullanma
gö_rc mllhtelif mevkilerde top ve ağır ğa elverişli l'eri olmıyan -bilhassa 
makineli tüfekler tarafından tayyn- tam ahşap- evler halkının arsa ve 
relere karşı manevra, hartuç ve fi - bahçelerinde ve fakat .ev·n en az lıe ı; 

eekleriyle ateş açılacaktır. metre uzağında olmak şartiyle have.· 
S - Tayyare hücumu (AlUrm) ila dan korunma için üstü örtülü hendek 

nı. muayyen dıldOklerle yaptırıla - siperler yapması bilhassa tavsiye o
caktır. Bu illin pol:s vasıtasiyle cadde lunur. 
\ e mahnllelere kndar yayılır. Bu hazriık bir harp vuku unda bü-

AHirm işareti, düdüklerde kuvvet- yük bir ihtiyacı knr~ıhracak çok lü
Jcşip zayıflaşan ve böylece üç daki- zumlu bir tedb"rdir. 
ka devam eden fasılalı seslerdir. Bina korunma amirinin ernrjne iti-

4 - Bu işaret verildikten şonra razsız :taat mecburidir. 
halkın ve nakil \ asıtalarının hareket 
tarzı şoyle olacaktır. Nakil vasıtalarının hnr.eket tarzı: 

H:ılkın vazifeleri: Tay:rare tehlik · :s;l'\rcti verildiği 
A) Korunma teşkillerinde vazife- esnada nakil vasıtfl.lan şu suretle hıı

s: olanlar, alfirm işaretinde derhal re ket edecekleı•dir: 
vazüe başına giderler. A) Hayvan ko;>ulu nakil vao:ıtahırı 

B) Cadde, meydan ye sokaklıırda (arabalar): 
bulunan halk telaşsız ve sükunetle Arabalar, yol ağızlarını tutmıya
fnkat acele olarnk evlerjne giderler. cnk vcçhile yayn kaldırımına yıınıu•
Evlerine gitmeğe imkfın bulamıyAn- mı~ olnrnk durur, h YY'1n çözülür, 
]ar (evleri uzak olanlıır) polisin gös k'1.lm lı"r ağaca, tramvay dir~ğine v -
tereceğj ve sarı işaret le\·halarjyle ra bunlnı· yoks~ arabaya baglamr ve 
gösterllen umumi Slğınaklara gider- hayvanın ~em torbası bşı natk ıhr. 
ıer. umumi sığınnklardn rer bulun_ hayvanın rem torba.ı başına takılır. 
mudığı takd.rde en yakın hususi sı - )3) l\IotQrlü p.ıkil vasıtalıırı ''e 
ğınaklnra iltica ederler. Bu mümkün tranwaylnr ve tUnel: 

(ANADOLU) 
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Lüzum u Notlar 
KASABA HATTI: 
lzmlr - latanbul - Ankara yolcu treni her ııün saat 6,30 da hareket 

eder. (Bu trende Pazar - Cuma .. Çar§amba) eünleri Ank~ra için bir 
yataklı ve Eskişehir için bir yemekli vagon vardır. 

Jzmir - Alatehir yolcu tt-er.i her gün aaat 16,40 da Basmahaneden 
hareket eder. (Bu trenin M:ınisada aktarma edilmek auretiyle otoray
la Somaya devam• vardır.) 

lzmir - Bandırma sürat tı-eni Pıızarteıi - Çarıamba Cuma günleri aa
at 7,30 da hareket eder. (Bu trenlerle latanbula gidecek yolcular için 
Bandarmadan vapur vardır.) 

İzmir - Bandırma yolcu treni Salı - Perşembe • Cumartesi - Pazar 
cünleri saat 10.-0S de' hareket eder. (Bu trenlerle latanbula eidecek 
yolcular için yalnız Perşembe ve Pazar günleri Bandırmadan Yapur 
vardır.) 

AYDIN HAIT: 
lzmir - Ka.rakuyu • Afyon yolcu treni Pazartesi - Çar~amba - Cuma 

-Cumartesi günleri saat 22,50 de hareket eder. (Bu tren Karakuyuda 
Burdur - f spart~ ve l:ğirdire f{İden trene mülaki olur.) 

İzmir - Nnzilli yolcu treni her gün saat 15 de hareket eder. 
lzmir - Nazilli otoray her giln aaat 18 de hareket eder. 
lzmir - Denizli yolcu treni her gün aaat 10 da hareket eder. 
İzmir - Ödemi~ )·olcu treni her gUn aaat 18,10 da hareket eder. 
lzmir - Tire - Ödemiş muhtelit yolcu treni her gün saat 5,45 de ha• 

reket e~er. 
fzmir - Tire otoray her gün ıaat 16,30 da hareket eder. 

l'ELEFON NUMARALAR~ t 

'/angın ihb1t.rı 2222 - 2532, Karşıyaka: SOSB İmdad' sıhhi t 2048 
Müddeiumumililc : 2455, Polis ı 2463, tehir telefonu müracaat No. 
2200, ~ebirler arası telefon müraceat No. 2150, Elektrik ıirketi : 20~1 
Hava gazi : 2326, hava gazi fabrikası : 2294, Karııyaka ıu idareai t 

6105, Bımahane iata~yonu : 3638, Alıtıt.ncak istasyo'!lu : ~; 34, Paıa· 
p(\rt ve.put" İ!kelesi : 2854, Qeniz!.ank •centeıi : 2674. lzmir su tirketi 
3015, Taksi istemek için : 4040 

KÖRFEZ VAPURLARI : 
lzrnird~n Kaqıyaluıya ilk vapur saat 5,30 da Paaaporttan ge"e şon 

vapur 11 ,30 •'ia Konaktan kalkar. KaTşıyakadan lzmire ilk vapur ıaat 
6 de., $On vapfAr dn 24 tcdir. Gündüzleri her yarım saatta bir karşılıklı 
vapurlar harel•d eder. 

ŞEHİR D) 'HlLl NAKiL VASITALARI ı 
Tramvaylar ) ;abahleyin ilk tramvay Güzelyalıdan 5 te, ikinci tram 

vay 6 da hareke." eder. Konaktan 5,20-6,20 dedir. Gece aon tramva7 
Güzdyalıdan 24,·'S tc, Konaktan 1 de hareket eder. GündÜ% her beı 
dakikada bir tra> vay vardır. 

Otobüsle : Bu'"«, Bornova, Basmahane, Tepecik Ye Aleancak hat. 
tına her ün mun\.ıızam otobüsler işlemektedir. 

15 Ağustos 939 SALI 

BRiSTOL 
Be yoğlunda 

OSMANİYE 
SİRKECJ.'de 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelciai 

B. Ömer Lütfi Bengü 
dir 44. Senelik tecrübeli idaresiyle bütün müıterilerine kendisini 

• ıevdirmiıtir ••• 
Otellerinde misafir kalanlar evlerindeki rahah bulurlar •• lıtanbulda 

bütün Ege ve fzmirliler bu otellerde buluıurlar •• 
Hususiyetleri çok olan bu otellerin fiyatları da rekabet kabul etmi• 

yecek derecede ucuzdur. 

lzmir !rlıntakası lktısad Mü
dürlüğünden: 
Denizli vilayetinin Horna nahiyesine bağlı Akçay mevkiinde krom ve 

demir madenleri nramak üzere Talk şirketi müdürü Talat ~e Hamdi 
Çopur namlıırma verilip 21-$-1936 tarihinden itibaren iki yıl müddetle 
meriyeti tasdik edilmi§ olan 16-10-1985 tarihli ve ı~ı 7 sayılı ruhsatna
menin müddeti bitmiş ve niztırni müddet zarfında madenin ihalesi is
tenilmemiş olduğundaıı mandir. nizamnamesinin 22 nci maddesine tev-
fikan ruhsatnamenin iptal edildiği ilan olunur. 2978 

.. Devlet lim~nları lzmir şubesi 
müdürlüğünden: 
1§lctme vasıtalarımız ile ntelyemizin ihtiyacı için kapah zarf usuıa 

ile 700 ton yerli lave marin maden kömürii satın alınacaktır. Muham
men bedeli <9100~ Jira ve muvakkat teminat miktarı <7lb liradan 
ibaret bulunnn işbu kömürlerin ihalesi 31 Ağustos tarihine rastlıyan 
perşembe giinil saat (15) de lzmirde devlet limanları işletmesi İzmir 
şilbesi binasında toı>lanan mübayna komisyonunca yapılacaktır. Buna 
dair olan şartname bedelsiz alınabilir. İsteklilerin bildirilen vakit ve 
saa~ten nzami bir s&at evveline kadar teklif mektuplarını komisyon 
re1f.ğiııe tevdi etmiş olmalar! lazımdır. (1680) 2976 13 -lG 

ır111111111111ır111111111u11u11111111111111ırııurıı111111111mıır111111111mııım1111muırır111m111111 Izmir vilayeti daimi encüme-
Kir alık büyük Sinema ninden: 

T. H. K. Akhı~sar subesinden . Seferihisar zafer okulunun onarılmnsı 722 lirn 96 kuruş keşif bede-
., Jiylc ve lö gün müddetle açık eksiltmeğe konulduğundan istckliJerin 

1 - rurumumuza nit Akhisar tayynre sineması kira şartnamesı 2490 sayılı •yasa hükümlerine göre hnzırlıyacnklnrı teminatları ile blr-
gorül~n lüzum hzerine tadil edilmişfo·. likte 4 eylill 93n pazartesi snat 11 de daimi encümene baş vurmaları 

2 - MUz ... yedc müddeti 15 gün uzatılarak ihale 26-Ağustos-939 fi-28 2986 
cu , e~i güniı ldt 1 ıe ı , nu 1r. ~~ ......... -~~~--~ ................ --=~~~....,.,,...,_;;,,...,..~ 

3 - Tadil Ye i!ğa edilen r.ıaddeleri öğrenmek istiyenler Ankarnda 
Tllrk lıa,·n kurumu zenel merkezine İstanbul, İzmir, Bursa , 
E'ikişehir, Bahkesir, Manisa ve Akhisarda kurumun şübele-
rine müracnat etmelidir. 2980 

lzmir Nafia müdürlüğünden: 
olmadığı takdirde öteye beriye koş- Alftrm i aretiylc beı·aber. mık"I 
maksızın ve telaşe kapılmaksızın vasıtaları içindeki halk en mün h> 
kendi~ini bomba tesirinden korucak bir yerde ve umumt sığınaklar dura- /'A •-------••••-••••••••••rm••rtaı. 
bir ortu altına ve dıvar dibine çeki- ğ~nda boşalhhr ve kendi yerler·na 
lir venı bir çukura yah\lt bir ağacın gide.rlcr, yerler·ne gidemiyecek kn -
göİge;ine yatnr. S~kaklardf\ toplan- dar \lZak o~anlar, halkı boşalttıkt~n 
mak Ye öte ·e beriye koşmnlt ve ba _ sonra yol agızlarını kesmemek ve _ıt-

Gümrük başmüdürlük muhasebe servisi kişelerinin yapılması 940 
lira keşif bedeliyle Ye 15 gün miıddetle açık eksiltmeye konulduğun -
dan istek ilerin 8490 sayılı ~rnsa hükümlerine göre hazırhyacakları 
teminnltarı ile birlikte l eylül 939 cuma günü saat 11 do Nafia mU .. 

~ faiye TI'\Us.luklnrını koparmamak pr-

R /t tiyle mUnnsip ~·erlerde dururlnr, bu uz ve nakil vasıtalarını idare edenler en 

,Rusyaya hiçbir tek· 
lifte bulunmadı 

yakın umumi sığınağa iltica eder~er. 

Hakem otomobilleri; 
Moskova, 14 (A.A.) - Tas a- Tatbikat milnnscbcfylo tayyar~ 

jansı tebliğ ediyor: hücumu esnasında dahi dolaşmak 
Polonyada çık n lllustrovany Kur mecburiyetinde olnn hnkem otomo -

jer Codzienny gazetesi, Amerika rei- billeri serbest olu~ bunların harek:
sicumhuru Ruzveltin Amerika elçisi tine mümanaat eçlılmez. Bu otomobıl 
tarafından Molotofa tevdi edilen bir ler dört köşeli, beyaz filama taeırhı.r; 

k A s 1 b o r- • hakemlerin kollannda beyaz işaret 
me tupta guya ovyet er ır ıgı~~ bulunur, haşta nakleden otomobiller 

Tütün 1cuUananlar tütünün vücudleri üzerinde yaptığı tahribattan 
müşlekidirJer. Doktorlar kendilerine her daima ıigarayı terk etmeyi 
tavsiye ettikleri haJd~ lerketmemektedirler. 

Sigqra Tiryakilerine Müjde 
HJlbuki D p } 'ın son 
Alnı_, r. er icadı 

Sıhhi ag12hgı ku lanıldığında tütünün koku ve lezzetini bozmadan 
istedikleri miktarda tütün İçebilirler. Çünkü bu ağızlığın içerisindeki 
yedek kısımda bulunan kim»evi madde tütünün: Nikotin, Piridin, 

Amonyak ı,ribi zehirlerini yüzde 89 derececinde ıüzer, ağız, ciier ve 

dürliiğilndc komisyona başvurmaları. 15-24 2987 

· IzıÜ1r emrazı sariye hastaha
nesi başhekimliğinden: 

Hastanenin 1939 mali yılı ihtiyacından aşağıdaki cins, mikatr 'l/e 
tahmini fiyatları ile muvc:.kkal temimıtları yazılı dört kalem erzak v~ 
saire açık eksiltmeye konmuştur. Şartnameleri Hastane baş hekiml~~ 
ginde her gün görülebilir. Eksiltme l/Eylul/1939 cuma günU 
saat on birde Tepecikte Emrazi sariye hastanesinde toplanan 
komisyon huzurunda ycpılacaktır. Muvakkat teminat olarak para ve 
ya para mahiyetinde kıymetii evrak komisyonca alınamıyacağıncbrı 
istekliler ihnle gününden evvel eteminatlarını İzmir mal sandığın• 
yatıracaklardır. 

Cinsi 

Muvakkat Teminatı 
Kuru§ 

Miktarı Tutarı 
Kilo Kuruş -

Koyun eti 14220 4800 189600 japonyaya karşı uzak şarkta teşrıkı de bu hilkme tabidir. Alfirmın cleva
mesai teklif ettiğini ve japonya ile nıı müddetince tünel sı~ınnk olarak 
Rusya arasında bir harp takdirinde kullanılacağından bu müddet zarfın
Rusya A~erikanın garantisini temin da ttiqel işleme faaliyeti durdurula

Tosya pirinci 4200 2000 56000 
Fiati her verde 150 lrunıştur. 4478 600 59700 

1 d K I K Urfa sadeyağı 
Toplan, pcra ~en e satı§: emera tı arakol kar,ıaı No. 74 Sö"mı· kok kömürü 11 SSO 70000 ı 54000 

yürek temİ7 kalır. 

cylemekte olduğunu yazmakta ve cakbr. 
MAZHAR ÖNGÖR 

r ..... lml!~--------~~!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~------~~~1s~2~0~2~s~3~0~~--~~2~99~2:__ __ __ 
Amerikanın şart olarak Sovyetlerin 
F r ... nsa ve lngiltere ile askeri paktı 1 . C) :renle.r ·-. , 
imzalamasını ve Çine japonyaya Aiarm ışaretı verıldı~p . esmıd.t 

Zayi lzmir Gümrük Başmüdürlüğünden: 
karşı mücadelesinde iktısadi yar _ garl~rda bul~nan trenle~dekı yolcu
dımda bulunmasını ileri sürdüğünü lar ınerler sıgınaklara gıclerler. Ha.
yazmaktadır. rekete hazır bulunan trenler, yol a-

Tas ajansı bu haberin baştan ha- çıksa hemen garı terkederek şehir 
ıa uydurma olduğunu beyana me· haricinde serbest bir hat üzer"nde du 
zundur. rur veya istasyon civarında tünel ve-

İzmir Emniyet Müdürlüğünden 
27 / 7 /937 tarihli ve 31-791 No. lu 
almış olduğum ikamet tesker.:mi 

zayi ettim. Y eniaini alacağımdan es

kisinin hükmü olmadığı ilan olunur. 
!zmir Gazikadınlar No. 17 
mühendia Creaoar İliyef 

s . G d ıya yarma varsa oraya giderler. Tii-zn yor ay a nel haricindeki tevekkuflarda halkın\' ..,e,.,.) .... 'a __ s_ı~..,.ı-n-ak_a_m_ir-in_i_n_m_ü_s_a_ad_e_s_l)-·l-t? 

l trenleri terkederek etrnfa yayılıp gene Y11 m UTf l }'OT gölge ve çukurlardan istifade etme- dışarıyn çıkılabilir. Dışarıda gazla 

- Baıtarafı 9 ncu Sahifede - Jer1 icap edebilir. Gara yakla~mnkt.a zehirlenmiş yerler, yıkılmağa ~Uz 
t l 1 h . · tutmuş cluvarlar, patlamamış bombn-meti vermekte oldugw unu bilmeleri olan ren er ise, ayni suret e şe ır cı-
d b kı 1 h d f . lar ve enkazla tıkanmış sokaklar 

Jilzımdır. Onların da, kendiler-ini ka- varın n e er er. Tayyare e e ı o-
ti olarak italyanın ve Almanyanın labilecek bütUn köprüler civarında bulunacağından böyle tehlikeli yer-
dtişmanları arasına ithal edilmiş ol- bulunmazlar. )ere yaklaşmaksızın herkesin kendi i-

sine ve vazifes:ne gitmesi lazımdır. 
mağı i temekdikleri takdirde lU ile 1 

D) Vapu .. ıar • bu gı"bı" \.·erler polis tarıfından işuret-d ğil, f len, yalnız beyanat ile de- · . 
·ı. mil bet bir tarzı hareketle bunu 1 Alfırm esnasında rıhtım ve ıskele- lenir. 

va ';:tinde ispat etmeleri Hizım gelmek lerde lıulunan vapurlar yolcu aln- Tayyare tehlike~i bitti işareti: Ca
t liı. Dünvanın d"ğer bütün nokta- mazlar. İçinde yo1cu bulunanl~rı.., navar dU<lüklerinin \'esair va~ıtnların 
ı. 

1 
nda olduğu gibi Balkan Yanma- yolcular çıkarılır. Hareket _halınde Uç dakika fasıla ız se vermeleridir. 

d. ındn da vaziyetler gittikçe daha bulunan vapurlar en yakın •skeleyc 6 - Tecrübede herkes hakiki teh-
f ,,ia t, ayytln et::-ılekte -- mesuryet- giderek yolcularını ç~lcar~rl~ı·.. . likede imiş gibi emniyet ve inzibat 
le. 1 ,. r;: tik~f>, kP.tiyet kesbetmekte- 5 _ (Tayyare tehlıkesı ~ıttı) ışarP tedbirler· ne ve talimattaki hükUmle-

ti verildikten sonra dahi ancak bina 'e dikkat ve ltinara mecburdurlar. 
Cı : 

T.No. 

40 

47 

48 

26 

26 

Kapların 
Adedi 

28 

4 

Nevi 

Çuval 

Sandık 

Sandık 

Çuval 

Çuval 

Marka No. 

LKUI 6990 

•""'" 

LK 699.1 
OT 

o 

Bila 

( 
·c 
,( 

Kıymet 
A.S.N Lira K. 

Sıklet 
Kilo G. Eşyanın cin•İ _______., 

364 

377, 

378 

140 

J 71 

220 00 

93 po 

37 00 

36 000 İpek mensu' 
cat 

46 500 Basma halin 
ı . 3' 

de fasone 1 P 
muk mensucılt 

18 500 Basma halin ' 
• de fasoneli P3; 

muk mensuc• 

50 00 '( 948 ( 000 ( Fıstık 

400 00 

( ( ti' 

,( .J 97 ( 000 ( Bu~8~ ı,. 
laf karışı 
tık 

1246 000 
YekOtı 

·yle 
Yukarıda müfredati yazılı muhtP.Iif eşya 23/8/939 çarşamba günii saat on beşte açık artırma :ret~ te 

bunlardan yalnız so~ kalemde ya7.ılıotu~ iki çuval fıstık hari~.c sntılacağ~n~an bunun _içi_n istele3ı9e~lıtJtl minatı vermek sartıyle diğerleri dahıle satılacaktır. Bu muzayedeye ıştırak etmek ıstıyenler 9 rf1"~ 
ait maiye unvan tezkeresini hamil bulunmak ve yüzde yedi buçuk hesabiyle nakdi teminat akçasık~le\fŞ ~ 
şartiyle muayyen olan günde f z.,...,j.. gümrüklkeri baş müdürlüğüne bağ}ı ithalat gümrüğü yanı"da 1 

zım ve satış servisinde müte§ekkil komisyona müracaatları ilan olunur. 2890 

~ .. .. .. . 
: 4 . 
: .. 

2 

3 

1 

5 



15 4'tuıtoa 939 SAU 

'j/··;;;··ı;;;·;·;·;··A~i;/ii"T .. .i~"t;:~· .. A~-;;;~ .... i ...... 
1 Komisye1r.ı ilanları İ 

lzmir ı.•ı.-~ sabn alnı~ lıremil~n 
,1 İzmir IAiW&Pthiem mevki komqtanlıianc:a gösterilecek yerde 

( 1185 54) lira ( 7 7) kuruş bedeli keşifli iki adet pavyon, bir 
mutbah ve bir ahır inşası ""pa4 wf uauliyle eksiltmeye kon
muştur. 

2 ._ ihalesi 21 - Ağustos - 939 pazartesi günü saat 16 da izmirde 
kışlada izmir levazım aqı\.rliii satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

3 ,_ Teminatı muvakkate akçası (7177) lira (74) kuruştur. 
f ._ Şartname, keşifname ve projesi her gün sabah saat sekizden 

~~ye kadar ve' on dört buçuktan on aekize kadar izmir 
..-utahkem mevki inpat komiayonunda ve Ankarada M. M. 
Vt4&Jeti Emakin inpat ıubeıinde görülebilir. 

5 .._ 1'te&liler ticaret odasında kayıtlı olduklarına ve bu iıi ya,_ 
~~rine dair ihaleden en az bir hafta evvel imıir aafia f•.- heyetinden alacakları veaikalan ıöttermek mecburiyetin
ı..lirlef. 

6 - ~itmeye iftirak edecekler, 2490 sayılı kanunun iki ve ü
çijpc:ü maddelerinde ve prtnameainde yazılı ve izmir müstah 
~'°' mevki komutanlıjına dilekçe ile müracaat efier,k emni
Y.tfe ~ptmlmıı tezkiye veaikalariyle teminat ve teklif mek
t\Ulılamıı ihale saatinden en az bir saat evvel komiıyona \•er·· 

,.. .. bulunac~dır. 6 11 13 20 2866 ,_.. rn imh-Uii aabD alma komiqopuadaaı 
l ._ lli\ta J[GllUlt Bodrum aamizonlannın senelik ihtiyacı olan 

1,110.800 kilo \>dun kapalı zarf usuliyle 21-8-989 .UnU ıaat 
ıt ıt MOıa aıkeri ıazinoda ihales' yapılacaktır. 

ı -. !C'1~U bedeli 15900 lira muvakkat temintt 1200 lira-
4-. 

a ..... istekliler ismi geçen zamanda bir saat evvel yani saat 14 te mal 
müdürlOkleriııde yatıracakları muvakkat teminat mukabı!ın
de ticaret odası vesikaları ile birlikte teklif mektuplannı ko
misyonA vermi~ placaklardır. 

t ._ Milis KO!lOk Bodrum garn"zon odunları bir müteahhide veri
elceği gibi J(ilAı Küllük birlikte :Qodrum odQ11lan da un bi-

l rer müteab
0

hid'e ihale' e~ileb:lir, • A O 

-..e Şartna~ı görmek ıstıyenler Mılas ordu evmdeki aatııı alına 
'7 komisyotllJlla ır.nr~aatlan. 1 4 lG 16 2'f30 

10m0va a;;t: •im ....: CmiayODunclaa: 
1 - Odemlıt ld lııis'H h+ı kiYMl için 11 toa lleıPmit 11i1r .ti 

açık ebiltme ıuretiyle münakasaya konmuıtur. 
- a..ı.i 11 aiudoa 939 puarteli pnl saat - ~ ya
rk.ld-. 

a U-- .,. w tuaan 4800 ... o1a1t • teminab 338 H • 
ndır. 

4 Şutnam,si ber ıu.. ~~ pğlehiliı-. 
1 Ebiltmetine lftfrak edeceklerin 'licaret Odalanna ka11tlı 
• 

olduldanna dair veıika ibraz etmeie mecburdurlar. 
• • 111 •t·ı.&,.......... bildirilen p Ye saatta teminadan le 

Mtlietr .... 81•1Ca .._. atm alma komlay.mma "1-
meleri Din olunur. 5 10 15 20 2846 
• lnuma amirliji sabn alma komiayonundag: 
l..q "'8 ... b~.-.ı _... ~ 4SQQO kilo k1PQ .. 
ihti acı 8 ağustos 939 tarihinde azarıkla a ılan eksili:: 
ıın c ta ip çıkma ıim an pazar cupıa 
-a ... , on ikWe kt,lacla lzmir levazım amirliği satın alma 

2 
komiayonunda yapılacaktır. 

3 T~ adi~ll tutar\ l4 7 S liradır. 
4 - Temlnaa muvakkkat~ akkçası 195 liradır. 

s ~"""'''i Mı IÜ4 komifyonda ıörülebUir. 
1tteklı1er Ticareı Odasında kayıtlı old~larına dair vesi~ 

6 IÖfilr~}ç mecbt.Jriyet~ıler. 
P..,llia iftirak cde~ld.r 2"90 aayılı kanun11n iki 'ft üçün
cü maddelerinde ve şartnamesiıaM yazılı veıi~n ve temi
natı muvakkateleri ije bUlikte ihale saatı•n evvel komi8-

.. 
yona müracaatlan. 

Levamn Amirliii ,._ Aı.-ıı. · n: 
lzmir Müıtahkem Mevki Birliklerinin 50400 kilo sadeyağı ih
tiyacı Jcas.4 ..-& ~ilQıleye koıuııuştur. 
ihalesi 2~/ Ağuatoe/9i9 Cumartesi günü saat 12 de Kıılada 
lzmir ~yazım A.tirliği Satırı alına Komiayonuncla yapıl,.
cal'9r. 
Tahmin edilen tutan: ( 47880) liradır. 
Teminatı muvakkat& •kçaaı (3.591) liradır. 

~ t~ı=,.i her alin ke•isyonda tiriilebilir. 
· Ticanst Oduanda ktJyıüı otel~ dair veaika p 

) terinek mecburiyetindedirler. 
" Eksiltmeye iıtirak edecekler 2490 sayılı kanµnqp jJci ve üçün

Sii IRlddf!~ıinde ,,e §artnaJllelinde yuıb ~riyl,t ~ 
llat ve teklif mektuplarını ihale saatından en az bir saat evvel 

"\,komiayona vermif bulunacakludır. 11 15 20 ı5 (2936) 

· · ı'i: ı..amD ""iRiii pbn al,ma komiayonund.n: 
Diyarbakır merltez birlikleri senelik ihtiyacı için 260600 ki-

IA + vv. ~eçi eti ~ ilfU'f uııalü ile ~kaihııı•J• kemıl-
2 ırıuttur, 

... "41 ... .,.. waı9J9 ~ı.ti IH\i ..- ı •• Pil'M'fMkı,. 
3 da levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
'~ ttlain t>rd~Ji ~l.000 mı.ıokqt ~eıniıJ&tJ 3,900 liradır. 
~ etinin bedeli 6S.~ ve muvakkat teminatı 467S il .. 

4 r.dır. 
S' Şum.meıi her gün it zamanında komisyonda prülebilir. 

llJPe• teQıiaatLva ~ ttskJif ~kwplarmı e-ı~ ._. 
......... DiMyet hP.- eaat evvelme ~r ve kanpf!up 3~ mc,i 
• ..._._, 11yfig. ~ komi1Y•n. ~lim etmeleri UAıı o-

ş JQ 15 ıo Z763 

(ANADOLU) 

J.- levuam amirHii satm alma komiayonunclan: 
Muvakkat 

Ketif bedeli Teminat ihale ıijnü Saati 
Lira kul'Uf Lira Kuruş 

Ufakta bir paviyon 42341 61 3176 00 22/ 8/ ')39 11 
U~ta iki haniar 60659 00 4232 9) 22 i / 939 11 

1 - Uşakta yaptırılacak bir paviyon ile iki top hangarının bedeli 
keşif, muvakkat temmatları ile ihale gün ve saatları yukarı
da yazılmııtır .. Paviyonun fenni ketif ve projesi 213 ku;us
la ve iki hangann 303 kurut mukabilinde Afyonda K~r 
inşaat şubesinden alınabilir. 

2 - Bir paviyon ve iki hangar inşaatı ile tediye şartları hakkında 
mufassal malumat edinmek iıtiyenlerle keıif ve şartnıı
meyi okumak ve projeleri görmek istiyenler her gün mesai 
saatlarında ve isteklilerin de artırma eksiltme kanununun 
iki ve üçüncü maddelerindeki belgeleriyle teminatlı teklif 
mektuplarının ihaleden bir saat evvel Afyonda askeri satın 
alma komisyonuna müracaatları. ) 1 O 1) 20 28)4 

lzmir levamn amirliği satın alına kopıiayonundan: 
22 Ağustos 939 salı gün üsaat onda Diyarbakır levazım amirliği 

satın alma komisyonunda kapalı zarfla ihalesi icra kılınacağı Anadolu 
gaztesinin 3, 8 ağustos 939 tarihli nüshaları ile ilan edilen Diyarbakır 
Kor birliklerine ait l , 150,000 kilo bujday kırdınlmuuun ihalesi 29 
ağ-ustQS 919 salı günü 8"at ona tehir edildiji illn olunur. 

I;lir levazım ~ ... alma 
1

koıniayon~: 
21 /81939 ?azarteai günü saat onda Diyarbakır levazım amirliği 

satın alma komııyonunda kapah zarfla ihalesi yapılacağı Anadolu ga
zetesinin 5, 1 O 8/ 939 tarihli nüshaları ile iJan edilen Diyarbakır mer
kez birl'kleri-:ıin .~6~0 kilo ~iır ve~a keçi etinin ihaleei 28 ajuatoa 
939 puartesı gunu saat on bire tehır edildiii illn olunur. 

lzmir Levamm 4iwlirliii Saim Alma Kc.aie1onunduu 
1 - Diyarbakırdaki Kor Merkez Birlikleri ihtiyacı için (650.000) 

kilo Arpe kapalı zarfla eksiltmeye konulmuıtur 
2 - Eksiltmesi 28/ Ağs/939. P~rtesi aünü saat 1 O· da Diyarba

kırda Kor Levazım Amırlıgı Satın Alma Komiıyonund• ya
pılacaktır. 

3 - ~nın muhammen bedeli (26.000) lira olup muvakkat 
temınatı ( 1950) liradır. · 

4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

~S>.HIFE 11) 

Kiraya verilecek Çamlık Oteli 
Devlet Demiryolları 8 inci İflet
me komisyonundan: 
Çamlık istaSJGnU civarında kliın idaremize ait otel binasiyle m0t. 

temilltından zeytinlik, arhzi ve çamlık şartnamesi mucibince bir sene 
mUddetle kiraya verilecektir. İhalesi açık artırma usuliyle 21-8-939 
tarihinde saat 15 de Alsancakt:ı işletme binasında toplanacak ko .. 
misyonda yapılacaktır. Muhammen kirası senevt (500) liradır. 

Şar:t~amesi i~letme k~mlıo'onunda ve çamlık istasyon şefliğinde gö
rülebılır. İste~hlerfn <.3 • ,f;(l) liralık muvakkat teminat makbuzlariyle 
-muayyen vakıtte konusyona gelmeleri lazımdır. 5-8-11-15 2836 

-ıst8nbul belediyesinden 
Temizlik işleri için alınacak on adet arazoz kapalı zarf eksiltmesin" 

k?nul.muş~u~. İhale 2~-8-939 paz~rtesi günü saat 16 te İstanbul beltt
dıyesı daımı encümeninde yapılacaktır. Muhammen bedeli 55000 l' 

·ık t . ıra ve ı . emınat 4000 liradµ-. Şartname 275 kuruı mukabilinde İstanbul 
beledıyesi fen işleri müdürlüiünden alınabilir. 
. Talplerin 939 yılına ald ticaret odası ve ihaleden 8 ıün evvel fen 
ışl~ri mü~Qrlü~üne müracaatlfl alacakları bu gibi işlerle iştigal ettik
lerıne daır ves kalan ve ilk teminat rnkbuz vey11, mektuplarile 2490 
numaralı kanuna göre hazırlıyacakları kapalı zarflarını ihale günü saat 
14 de kadar latanbul belediy•İ .t&imi encUq.e~üıe ve ..... leri. 

~I 8 15--l9 5504-264t 

Nazi ii belediyesinden: 
14-9-39 perşembe gOnU saat 16 da Nazilli belediye ihale enc'1menfn 

de eksiltme komisyonu od•sında 42818 lira 84 kuruı bedeli keşifli Na .. 
fıa Vekaletince musaddak Nazilli kaııabası elektrik ıebeke ve trans -
fannator ve tesisatı 2490 sayılı kanun hükümlerine göre kapalı zart 
usulü ile eksiltmeğe konmuıtur. Muvakkat teminat mikdan 3173 lira 
91 kuruıtur. 

Fenni ıartnameleri proje keşif hülasasiyle buna müteferri diğer 
evrak 6 lira mukabilinde Nazilli beled1yesinden alınabilir. İsteklile
rin tek.if mektublan ve en az 30.000 liralık bu işe benzer ·ıı yaptıfına 

dair n&fia idarelerinden almış olduiru vesikalara istinaden ihale tari
hinden 8 gün evvel alınmış ehliyet ve 939 yılına ait ticaret odası vesi
kalarım havi zarflarını 14-9-93§ perşembe gilnil saat 15 şe kadar Na
zilli belediye encümenine mür&caat eylemeleri lazımdır. 

5-10--15-20 2834 
5 - Taliplerin teklif mektuplarını kanunun 32 inci maddesine 

uygun olarak eksiltme saatından nihayet bir aaat evveline 
kadar komisyona vermeleri ilan olunur. 1 O 1 5 20 2.S u 

BomC?:va tümen ~tın.,,_ koıaiayanundaa: fla Tahaffuzhan~si Müdürlüğün 
1 - Odemiıteki birlik hayvanlarının ihtiyacı olup bir ay zarfın- den; 

~ paµrl,k suretiyle ıatın alınmasına karar verilen 190 ton 
yulafın birinci pazarlığına talibi çıkmadığından ikinci pazar- Tahaffuzhane elektrik tesiaötı için p-n.ıhamınep bedeli 429 lira 
lığı 18/ 8 '939 cuma günü saat on birde yapılacaktır. olan 6 ton mazotun Urla TahaffuzhJlnesi Satın alma komisyonunça 

2 ~ Umum tahmin tutarı 104.50 lira olup ilk teminatı 784 li .. ~5/8/9~9 Cuma ~nü saat f 1 de atJk eksiltme ile alınacaktır. 
radır. Muvakkat teminab 12 lira 17,S kuruıtur. lartnaıneri görmek 

3 - İstekliler Ticarte odasında kayıtlı olduklarına dair vesika istiyenlerin her sün mezkur komi,yoaa müıacaat etıneleri ilill 
göstermek mecburiyetindedirler. olunur. 12 ı; 18 21 (2954) 

4 - eartnamesi her gün komisyonda iÖrülebilir. -Aydı'n belediy' e' reiıll}C,in'den; 
5 - f etekliler bildirilen vaktinde ~em inatları ile birlikte Bornova 5 

1 0~ 1~10k1~~~ ~!tı:rtn:'!~~ 1 ~o?:}•~on~f1~ ıeF.eleri ilan olttnur. 29S8 1 - Belediye itfaiyesi için açık eksiltme suretiyle bir tonluk bırıyo. 
.ovmov--.~ .. llıf!!IB·W:~ı::J;~r=r;:"~"'::l~-i~•n~et~ıa~a~em!·~aa!t!ın~a~h~na~c~a"k~tır~.~~~~~ ~ ~ ~~Muldlr. 

d l k 
· n JW:J av men edeli 1 Terk lirasıdır. 

a pazarı suretiyle satın alınmasına karar verilen 530 tqn l 
1 f 

L !! 4 - eteklilerin ıartnamesinf belediyede görebilir. Ve)·a suretini p~-
yu a rn oirir.ci pazarlığına talibi çıkmadığından ikinci pazar- rasıı alabilir. 
lığı 18 ıtğuıtoı 939 c~ma &ünü qat onda yapılaca~tır. 

2 - Umum lap{llİn tutarı 29150 lira olup ilL ternina•· 2187 li .. ö - Eksiltmeye igtirak edeceklerin 127 buçuk lira muvakkat temı-
rtaclır. ~ .,.. .. nat makbuzlariyle birlikte 28-8-39 paıartesi ıünü saat 11 d~ belepiye 

3 - Şartnamesi her llÜn komisyonda iÖrülebilir. '1aimi encüıpeneni mürac•atlan ilin olunur. U-lŞ-2~ '8~1 
4 - r.teklilerin ticaret oc1a1arına Qyıth owultW,ııa d4ir vesika Boirum Be'adı~ve·ı·nden,· 

ıöatermek ıuıcl>uriyetiı1dedirler. ,.._ '-' • 
5 - lsteklilerin ~ildirilen vaktinde teminıtdariyle birlikte Bornova Elektrik tesis4tı İ"İD müteahhit 

PJurnpa Tume. ••lm ~. komliayon~ •• ~, 1 
• 

0 1 ' , aranıyor 
1 - Ödemişteki birlik iht!yacı için 23 ton yulaf 26 ton kuru ot bir BQ4n•m belt!4iyesiniıı lSOOU Jira 10 bedeli kefifli elektrik t~a 

askeri satın alma komisyonu114 aelaıeleri j~~ ~ur. 2991 "I" 

ton kuru f a11ulye pazal'lık suretiyle satın alınacaktır. ~apalı zarf usulile Jkl:Itmeye konulmuş isede talip zuhur etıııediiin-
2 - İstekliler yukarıda bildirilen vaktinde Bornova asker! satın den ebiltma •Yni terait ıl•hijiııde bir ay daha uzatdıalftlr. fhal• 

almş komiııyonuna Belmeleri ilin olunur. 2990 ~i-89 PH&rtesi rünfi aaet 1i ta !ıodrum belediye enc~eD~ Yat 
- .. -u-rn-a-va Tümen ıabnal= komiayonundanı pılacaktır. Utekliler pl'Qje \le prtrı.meleri 150 kurut beılel mmbi. 

1 - Barnovaaaki birlik lıavvanlarınıa iMWHJ ifHl &i • ~ linde Bodrum belediyesinden ve Muğla nafıa müdürlüğünden alırlar. 
ve 25 ton kuru ot pazalrlık suretiyle' 15 atustos 989 salı gOnU ll-ll--ll IOIO-llll 
saqt 10 da satın aluta~aktır. 

2 - istekliler yukarıda bildirilen vakitte Bornov• aakat eatna al -
ma komisyonuna selmvteri ilin olunur. 1919 

--Urla Tallaffıizhanesi oa ·· diir
lüğiind en: 
1 - Eksiltmeye konul•n it: Urla tahaffuzhanesi dahilinde tephir

hane, soyunma giyinm,, yıkanma, a11 ~elerinde yaptınlac41t kalo
rifer tesisatı. 

S - Muhammen kepf beAeli: 4629 lira 71 kuruftur. 
' - Eksiltmenin şekli: 4'ık o~k yapılacaktır. 
' - Muvakkat teminat: 119 lin '18 kunş olup makbuz mukabilincle 

Urt,L tahafüzhanesi veznesiııe yatınlacaktar. 
5 - Eksiltmen 'n nerede ve ha:q.ei gün :yapılacağı: ihale 25 atnstoa 

989 cuma gilnQ ~~t 11 de lJrla t~ffüıhanesi bln,...fi• ya1Kl4Patrtff'. 
lw giree•Jdıtfin b•ll11ııt qyin etmiş Pldtıh vesaiki ibraz etmeterl 

Uiztl!ldır. btekl ler k~meyf ve ıartn~ıneyt görmek üzere her gün 
Urla tat.atftlahaneaia- .-.aracaat edebilirler. 11-13-16-17 2924 

ır bayilerine 
lnhiaarltır lzmir hafmüdürlü
fünden· 
Biralaı 16 4ğ\Jetpt 939 •ilmufen itibaren ucuzlıyacakbr. ......,.. 
Bayiler pera1'.en~ olarak: 
SO aantilitn!lik hir fİF birayı Wr k"ııq Miidafaa vergiıiyle 16 Jtu .. 

l'QfA 62 eantjlitr~lik bir fİfe Nk>a bira..-ı bir kuruı müdafaa vergisi 
jJta ., kurup. fıçıh J,iralaruı bir litreliııi ~ lwJUt miidıfa.ıt veıaWi''-
2' kumM ..ı.ı--"1r, 

Bu itibarla elin~ l"ı'IP fiyatlı bira bıdunan bayiler 1 i/1/919 P. 
JlÜ a]qamı mevcudlannı 2S kuru!J pullu bir beyanname ile inhiarlar 
°hfı• müdütliiüae hildincelderdir. llln oluatlf. JJ il }l,11 

11 ili Melıfep binq~ı y(ıpılıt·or 
lstanbul helediyealnden 
lstanbulda ~uhtclif semtlerde yea~ in,a .-lecekJr. Ola bir ilk 

ekul biııuanııı in~ kapab zarf ueulij il• ebilnn.y~ konulfPJı~. 
ihale 14/91939 pertcmbe günü 1Ut on bette İstanbul belediyeıi 

daimi eacii•nipde ;rapd.,-ıkpr. Mnhem=u bedeli 521.190 lira 73 
flur"t ve ilk teminatı ı4,597 lira 6l kurp.~ur, 

jart~e 26 lira 6 kllnıt pıpkabili- latanbul nafıa müdürlü -
iünden alınabilir. Taliplerin 9J9 yılma ait Ticaret odam ba ile benzer 
en az 1 S0.000 liralık iı yaptık1anna dair ihaleden sekiz gün evvel la
ıanJ>ul 1'afıa müdiirlüi'i .. ,Jaçakları ehliyet vesikalan ve il~ tecwi
nat naakbuz veya me~tlJplariyle 2490 numaralı kanuna pre haadı
yacakian kapalı zarflarmı ıhale i\inü saat qn dörde ka<JN lstanbul dai-

i encümenine ve eler.i.. 15 26 S 1 6081 / 9 O 

or a ı elediye reislıginden 
Tarbalı kaza9I Torbalı mahalleain•• 77G lira muhammen bedea 

iN Belediye mıntaka binasınıp yapdınası 1 Q/8/9J9 tarihinden itibarea 
26 gün müddetle açık münakasaya çıkalırmııtır. 30/ 8 / 939 Çarp~ 
1J.-~ saat 14 de encümen h~runda yapıwk olan işbu ihaleye 
~ Alfnlar fBl'lname ye keıif~eaini T Qrbala Muhasebesinden g(i,. 

rebllider. t2 15 (2950) 

o r;· e ve ortaôiı~llar i'iitın alma 
komisyonundan: 

Karııyaka Kı~ öğretmen okulunda yapılacak 833 lira 48 ku~ 
k .. ii \edeUi bölme ve potrel inpatı açık eksiltna,eys konulmuıtur. Ke
tifname ve p.ıtMJ»~ j.maat yeri her iÜn mezkur ok~J4a ıi>rülebilir. 
lhaleei JS AjU8k>e 9J9 ı..-.. ruthyaa CUllla lfÜnü eut 1 S ele ya
JK1-ak olan bu ifia ilk *'1•'-tı S2 Jira 62 ~u?Pttur. l.tcklilerin o gün 
!ai;.JE0-1'"4' l'iiJtiir diJ'e~törlliiüıJd.e top.tak o~n komisyonumua 

• .,... 8J1fA"1 • J 0 J ~ aQ ~ ( 29QJ 



tSAHIFE t2) .. (ANADOLU)' 

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

Sperco Vapur 
Acentası Hamburg 

Eleksir Şahdp 
Basur memelerini gi· 
derir, Kuvveti, Erkek· 
fiti, i,tihayı arttırır. 

............ _.._ .......... -=&im--------------.................. ~_. ~- ~~,• · 

1 T. n ası' ın 
1939 K. 

~ • 
Tasarruf ikramiye Planı 

~------------~----............ ~ ...... 4 .... ----------:-. ~~~. ~ 

32,000 L İ R A M Ü K A F A · ·T 

Kur'alar: 1 Şubat,_ ı ıVla_rt, 2_6 Ağust~s, ı Ertul,· 1 İkinci 
teşrın tar1.hlerınde çekı .. ecektır 

,1111w· lKRA MI YELER '''il ıı nmuııı 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
~ 1 Adet 2000 liralık 2000 lira ;; 
~ 5 • 1000 .. - 5000 .. = 
5 8 • 500 .. - 4000 • = 
~ 16 • 250 • - 4000 • ~ 

::: 60 • ıoo • Gooo • ---

Limited 
VAPUR ACENTASl 

-~ 95 • 50 11 - 4750 ,. =: Mevsimin en yenilik· 
~ 250,. 25 " - 6250 ,, ~ ferini bayan kumar - = /arının erkek kumar 
~ 435 32000 = larının en eyisini 
~mummıı 111111111111111rrrru11mrnırıııı1111111111111111111ır1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 .mmnoı = Ih~ ahim Kara kaş 

• 
ı-!!lm•T•. •lş•B•a1•n•k•as•ı•n•a-p•ar•a-y•a•b•rm_a.kl•a•, •y•alnı-zllİlpilıarlllila-b•ir•ik•tii• .• nu.·ş-o~lmll!ll!!laz•,•a•y•w•· .... -·.ı tan alınız. zamanda talihinizi de denemiş olursunuz · Odun pazar1 No. 12 -

.._.111111111111111111111H11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•~ 

§ Taze, Temiz, Ucuz -1 
= A ::::; 

~ İLAÇ 1 
:.:::; = Her .türlü tuvalet çeşitleri 1 

: Hamdi Nüzhet Çançar 1 
Sıhhat eczahanesi ~ 

- Ea~durak Bft.yük Salepçio~hı hanı k11rşun11d ı ~ 
... ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ... 

Mehmed Etiman 

Terzihanesi 
Konak caddesi -meserret · oteli 39 40 

1 Mevsimlik en güzel kumaşlar gelmiştir 
Müıteril~rimizin bit" kerre görmelerini ta••İye ederb.. --· 

1 

lzmir Memleket . hastanesi Baş~ 1 
hekimliğinden: · 
İzmir Memleket hastahanesinin yıllık c 10781 > liralık ilaç kaP.at 

zarf usuliyle, gene Memleket ve Eşrefpaşa hastahanelerinin yıllık ih 
tiyaçlarını karşılıyacak olan « 11500» metre yerli kaput bezi c7500! 
kilo toz şeker açık eksiltme ile 6/ 8/ 939 tarihinden 21 / 8/ 939 tarihine 
kadar 1 S gün müddetle yeniden eksiltmeye çıkarılmıştır. Taliplerin 
eksiltme şeraitini görmek istiyenler Memleket hastahanesi baş ta· 
babetine müracaatları. 

Eksiltm,eye iştirak edeceklerin eksiltmenin icrasından evvel be
deli muhammenin yüzde yedi buçuk nisbetinde teminatı muvakkata 
olarak ilaç için c.809> lira kaput bezi için « 195:. lira şeker için .:152> 
liralık muvakkat teminat mektubunu veya makbuzu ile müracaatlarf 
ilaç teminatının mektup vt>ya makbuzunu bir zarf içine diğer bir z~r. 
içfoe de teklifnmesini ve üzerine sarih adreı:ıinin yazılması ve bu ıkı 
zarfın bir zarf içine konulmak üstü mühürlenerek zarfın üzerine ha;İ 
gi iş ic,:in eksiltmeye iştirak edeceğinin derci ve ihale gi.inü olan 21 ~ • 
939 tarihine rastlıyan ?aznrtt>si günü saat 1 1 de fzmir vilayet daırnı 
e11cri.ı°'men ine :nüracaatları. 9 11 1 S 18 (2882) · 


