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lngiliz askeri hey' etin~n Moskova'ya 
hafta gideceğini söyledi . 

bu Romanya kralı 
Karol gitti 

l Gemi takımı lzmir muhteliti ile iki 
alakalı maç yapacak 

. 

Eden; lngiltere' nin cebir ve 
Akdeniz seyahatinde Luceafarul 

yatı ile şehrimize gelmiş olan Ro -
manya kralı Majeste kral, refakat
lerinde. veliahd Gran Voyvud Miha
il prensler ve diğer zevat olduğu hal
de pazar günü sabahleyin Yunanis -

Misafir denizciler par
lak şekilde karşılanacak 

kuvvete boyuiı eğme. tana müteveccihen hareket etmiştir. • • "" 
Rumen bandıralı ~farest torpido Gemı, şehrı top atarak selamlıyacak 

muhribi de yata refakat eylemiştir. 
Majeste Karol, sabahleyin erken- ziyafetler tertip edilecek 

den yatının güvertesine çıkmış, ora - r---.. " istedi • 
mesını 

• 
dan bir müddet lzmir:n gUzel man
zaralarını, Karşıyaka, lnciraltı semt-
lerini seyretmiş ve kahvealtısını gü-

Al • D • ' J • d ç k } k • • 1. • vertede yapmıştır. Yat saat dokuzda manya; anzı~ mes e esın e e os ova ya ıçın ta~ıp demir almış, rıhtımdan ayrılmış, 

ıd J Ç• ' } d d• menderekten çıkmıştır. Yat, uzakla-
ettİğİ yo an yürüyor. aponya, ın i isti a e eme 1 şırken l\Iaje~te Karol, yanında ve-

lakatlar hakkında beklenen beyanatı liahd olduğu halde kendilerini teşyi 
edenlere el sallamış ve yat Yeniknle 

B lk l d yapabilecek vaziyette olacak ve siya-
a an ar a Vu• rol:ısını alınca ~lendP.rek dışında de-

si bir anlaşmanın akdini haber ver -
mirli duran l\Iarest torpido muhribi 

mediği takdirde hiç olmazsa Mosko-
zuh lazım de demir almış, yatı takip etmiştir. 

vaya gönderilecek askeri mütehas· 
Hamdi Nüzhet ÇANÇAR sısla~:• isimleri ile heyelin vazife ve o=--

Sovyet Rusyanın aulh cephesine il- selahiyetini ve orada ne kadar kala- DoktorCevdet F U• 
tihakı artık bir emri vakidir. Baltık cağını bildirecektir. 
devle\lerine ta'alluk eden bilvasıta Perşembe günü ~ir mü:ı~kere d~- adı ka '1bettik 
taarruzun tarifi noktası istiana edi. ha cereynn edecektır. Resmı mahf ıl- .J 
lirse üç hlikQmet arasında artık hiç ler başvekil bugün m~clisin arzu et- Memleket, d i.i:-. trrlemiz bia· evli.-
lıtr noktal nuar ihlil&f ı kalmamı,, tiği derecede sarih davmnmadığı dını, hekemlikte çok kıymetli bir uz-
LUtün eııHlarda tam bir mutabakat takdirde perşembe günü Lord Hnli- viyeti kaybetti: 
İ9tih ..tilmittir. Alakadar bütün fakam meclisin tatil arefesinde Doktor Cevdet Fuad, dün •aat 17 
lnetJ<e:.ı.terJ•u 15.,ı.- ••lar.idların te- lngiliz • Sovyet Rusya anlaşmasının sularında hayata gözlerini yumdu, 
Yid etmekte ittifak ettiklerine ıore kati olarak akdini bildirecek vaziyet- hatırasını bize bıraktı .. 
huR\ln inııiliz ba,vekili Mister Çem- te olacağını kuvvetle ümit etme!.-te- Cevdet Fua :1, evvela mük"m"""'' 
herlayn bu meaud neticeyi reamen dirler. bir insandı. Faziletki.r, h:.ıluk, §ef-
il~ etmek üzere bir taraftan avam Ordre gazetesinde Pertim:ı.ks ya- katli, kendisini inı::ı.nlığa, cemiyet 
lcamaraıınua l>eyanatta bulunurken zıyor: vazifesine vermesini bilen bir kıy-
diğer taraftan da bir lnsiliz aakeri Stalin müşavirleri, Baltık devlet-
heyeti Paıı:ste Fransız meslckdatları lerinde rejim veya kabine değ'siklik-
ile birletecek ve iki heyet bir ııün aon leri vcyahud diplomatik müzakere -
'"• Moskovaya müteveccihen yola ler bu memleketlerde Almanyanın 
çıkmıt bulunacaktır. hakim bir surette nufu:zunu tesis e-

Moakovada diplamatlar, arlık hiç decek mahiyette görüldüğü t~kdircic 
hir tarafın fazla ehemmiyet atfetme. harekete geçebilrnf"k için kendilerine 
!neye batladığ bilvasıta taarruzun açık kart verilmesini istiyorlar. fstc-
t~.ri.~i bakkmdaki ihtilaf üzer~de B. Eden dikle~ şey, mesela Da~:zigde yapılan 
lor\lfmeler yapa .. ken erki.nıharbıye «hulul~ e benzer vazıyetlere knrşı 
heyetleri de üç hükumetin askeri aa- Paris, 31 (A.A.) - Boutlleau, koymaktır. FiJhakika Avusturyada, 
hadaki İf birliğinin esaslannı tespit Londradan Figaro gazetesine bildiri- Bohemyada, Memelde ve Danzigde 
~ek için müzakerelerine baılıya. yor· sabit olan Hitler tekniği bu talebi bü
Caldardır. Çemberlayn bugün Avam Kama- yük mikyasta haklı göstermektedir. 

rasmda Molotofla yapılan son mü- -Devamı 5 inci sahifede -

Malaia gemisi Maltadan hareket ederken 

Dost ve müttefik !ngilter nin Ak- ziynret edecek ve İngiliz denizcileri, 
deniz donanmaınna mensub !\Ialnia büyük merasimle karşılanacaktır. 

dritnotu, yarın saat onda limnnım1zı - Devamı 4 ncü Sahifede -

Feci bir cinayet oldu 

Hapishanf~ ö ünde bir 
genci öldürdüler 

Hadise sarhos."'ulc.tan ve k tilin bi-• 
çimsiz bir hareketinden doğdu 

Ev\•clki gece snat 9,30 raddelerin- .;abıkalı Bursalı Mehmed oğlu San 
de umumi hapishane önünde bir ci- dalyncı Mustafa Görgülü, sarhoşluk 
nayct olmuş, esrar kaçakçılığından - Devamı 4 üncü sahifede -

Vekilimiz 
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• •ı Uoktorumuzun 
1 Ş~ll;lfiır DahöDö lhıalb>eırOeır~ Köşesi 

- Baştarafı 1 inci sahifede - Şimdi size tevdi edilecek olan dip- ILIL.---~------....,~~~~~~-------~--i"'"-:~------~--..,.--• ı-...ııııı----...ııııı--~------

Dahiliye Vekilimiz 
rnum müdurü Ali Rıza Çevik \·ali Jom Iıır çok mühim selahiyetleri ifn- uu senekı· mah· "elken yarışları Hataya hayvan Ku··kürtlu-
mev ukan öğrenilmiştir. de etmekle beraber ize çok ağır me- D ı ı 

Ne\•zat Tandoğan, milli qnidnfaa ile- uliret de tahmil etmektedir. Selil- SUf rekolfeSl• 'Dünkü müsabakaların SeVklyatz "emekler 
ri gelenleri ile matbuat umum müdu- hiyetlerinizi kullanırken bu ehliyeti _ ~ ı 

rü Salim Gündoğan, emn'yet mü- daima hntırlnmanız lazımdır. neticeleri Yazan: Dr. C. A. 

dürü Şina"li Tungay, ve matbuat mıl- Arkadaşlar, l"lfiVt e satısfar Pazar günü öğleden onra saat üç- /c memleket muame .. 
mes illeri hazır bulunmuştur. Mera- Diplomnlnrınızı ellerinize aldıktnn ~ te, Karşıyakadu iskele önünde böl- ' 
.ime genç subayların .ciyJedikleri ve ~onrn her bir.niz verilecek Yazifcnin devamda! ge yelken teşv; k mü.;;abakları yapıl- /esine tabidir 
muz kanın iştirnk ettiği i~tiklfıl mar- başına gidecek iniz. Maiyetinizde Al"k d t.. 1 d da'rc nlıştır 2.8202 ayılı \•e 17-2-938 tarihli ni-. . a n ar uccar nr an ve • ı • . 
şiyle bnşlanmı~, ve mlitcakıben okul eri r bulunncaktır. Bunlar mılletın 1 d t • t hk"k t .. E Mü bakalara iştirak eden şarpi- zamnamenin verdii'i salahiyet dah:-. . . . • er en ) np ıgımız a ı a a gore · 
müdilru albay Hü nü Tek en bir nu- ze emanetıdır. Onları kendı evltıt • b""l . . 1• k" htel'ıf ler arasında Haldun ve klokcu::.u Alı- linde hayvan sağlık zabıtası nizam~ . . . . ge o gesının uu sene ·ı mu 
tuk Ö) lemiştir. Albay Hüsnü Tek- )arınız gıbı koruyacaksınız.\ e daı - mah ul rekoletleıinin simdilik tah- med birinci, .ıuhicldin ve klokcusu namesinin biı-inci maddesinde göst.?-
şen bu nutkunda okulun kı a bir ta- ma m'llctc faydalı olacak tnrzd:t . • "kt 1 .. 1 d': · ka•ptaıı ikinci,· Cezmi ve klokcusu rilen ve hayvan maddeler:nin Tür

mını mı ar arı şoy e ır: 
rifesini yaptıktan sonra genç mezun- çalıştıracak ınız. Aydın üçüncü gelmişlerdir. Dördün- kiyeye sokulmasına ve Tüı ki.reden 
lnrn şu suretle hitap etmiştir: BiJ;yor mu unuz ki, jandarma po ~ Üzüm mahsulü 75000 ton tahmin cü Niyazi, beşinci Ahmeddir. yabancı memleketlere çıkanlmasın& 

Genç meslek arkadaşlarım, Iis vazifesiyle de milkelleftir. Bu sı- ediliyor. İnc:r mnhsuıa. geçen seneki Yola yarışlarına ne Göztepe ve ne tahsis edilen kapı ve iskelelerde aşa-
Bugüne kadar, sizinle muhtel'.f fatln yurd içinde emniyetin, huzurun rekolten·n ayni olarak 40.000 ton, de Karşıyakadan iştirak edilmemiş, ğ'ıdaki tadilatın yapıldığı ziraat ve-

konular üzerinde konuştuk. Fakat, ve sıhhatin muhafızı olacaksınız. pamuk mahsulü 120 bin balya, tütiiu Alsancaktan .. ·iyazinin idaresindeki kaletinden vilayete bildirilmiştir. Ge 
l..>Ugün, kalplerinizde uyandırdığı Jandarma nizam unsurudur ve mahsulü de 30 bin tondur. yola rakipsiz olarak birinci gelmiştiı·. len tamimde deniliyor ki: 
pek tabii olan, heyecan yilziinden devlet kudretinin timsalidir. Yelkenller müsabakasını da Müca- 1 - Hayvan sağlık zabıtası nizanı 
buradR olacak her şeyin ve ..söylene- Nizam unsuru bizzat muntazam, Tütün mahsulünün şimdiki halde hid kazanmıştır. namesinin birinci maddesindeki 11, 
cek her sözün, her zaman dimağı - nizama riayetli ve bu hususta harke- yüzde ellisi kırılmış ve kurutulmuş- İkinci yelken teşvik müsabakala- 1~ ve 13 numara~ı kapılar 10 Reyha: 
nızda akisleri kalacağını düşünerek, se numune olmanızdır. tur. Mütebakisin'n toplanmasına de- n ıa ağustos pazar günü yapılacak- nıye ve Yayladnııı (Ordu) mevkilerı 
sayın dinleyiciler"min müsaadeleri- Kuvvet timsali olmak itibariyle vam edilmektedir. tır. 6 ağustosta kürek ikinci teşvik ilave edilmi§tir. 
ne gUvenerek, sizlere son sözümü kı. mevkiiniz çok mühim ve naziktir. müsabakası, 6 ve IS ağustosta da sa- 2 -. Ayni nizam~amenin ayn imad 
aca söyl~me~ i?te~im: Kuxyet, vekor ister. temkin ister, Alivre satışları devamdadır. bahleyin saat 8 de Karşıyaka yüz- desinın Akd7niz lımanları arasına 
Askerlık bılgılerı?den sonra bu ~- itidal, basiret ve nezaket ister. Üzüm üzerine ingiltereye yapılan me havuzunda yüzme bölge birinci- İskenderun hm~nı da. sokuln:uştur. 

kulda mesleki bilg.ıle:ı de bellem ş Temsil ettiğiniz kuvvet devletin, alivre atışlar 9 numara üzOm 66-57 likleri olacaktır. 3 - R~yh~nıye, 1 ayladagı. (Or-
t.ıulurtJıyoruz. Bu bılgıler genelokuJ- milletin emanetidir. O ancak devle- şilin üzerinden yapılmaktadır. Yani aaaoo du) mevkılerıyle İskenderun lımanı 
da nazaridir. ~u~dan sonra, komu. tin ve miiletin yüksek menfaatleri i- k"losu 17 kuruştan satılmaktadır. İn- Bı•r kaza hayvan :e maddel~rini hem ~thal ve 
tanız altıııda bır :andarma kıtnsı ve cap ettiği zaman devlet kaµunlarının cir rnahsuıa üzerinden a.ivre satış- hem de ıhra? ed~bılecekler~ır • . 
~ıntaka?ızda, çogunu yurd_u.~ e:ı emrettiği hallerde harekete gelir. lar çok müsaid ve iyi fiatleıle devam 4 - .A.ynı nızamna~e~ı~ aynı 
.glam hır unsuru ve mUstahsılı olan, Ş h.. f t 1 t 1 • etmektedir. Bıı seneki alivre incir sa- Ne don-uz, ne tavşan, maddesının 17 numaralı ıslahıye mu. 
k .. 10 tc k'l t k .. b' h lk a sı garez ve men aa e c:ı e o aınaz. k" . H il . d 

oy ş ı e me uzere, ır a • s· k h f l d k" k tıQları geçen seneden daha ividir ı·nsanmtş.1 ayene mev ıının assa zerın en ~ 1 . 1 k 1 k . ır aç a ta cvve yanınız n ı ar· " • • " ·, .. 
1 

Kükürt_, canlı cisimlerin hepsinde 
olduğu gıl.ıi, insan vücudunda da e -
hemiyeth bir ni bette vardır. Canlı 
cisimleri teşkil eden albüminin çe -
kirdeği demek olan sistin adında);:' 
madde kükürtlü olduğundan onun 
her hücrede bulunması zaruridir. 
KükUrtsUz haynt tasavvur oluna -
maz. Onun için vücudu nher tarafın
da kükürt madenininden mutlaka 
vardır. 

Fakat her uzuvda bulunan kükürt 
nisbeti başka başkadır. Her uzuv -
dan yüz grama nisbetle en az kanda, 
yarımdan bir miligrama kadar, son
ra adalelerde 0,87 miligramdan l'i 
miligrama kadar, akciğerlerde.Jl deı 
13 e, yürek bir buçukla 5, böbrektı 
4.5 ile 9.6 miligram araSlnda bulu. 
nur. Kükürtten en çok ihtiyaçlan o. 
lan beynimiz ile karaciğerlerimizdir. 
Birinde yüz grama nisbetle 11 ile 14 
miligram, ikincisinde 20, ile 21 mili
gram arasında. 

a emıy e arşı aşaca sımz ve asayış d .• d 1. . .... d Geçen sene kilosu sekiz kuruş üze- ve 18 numarasında yazılı Dortyo 
"d k' · 1 b k eş mucssese e, po ıs enstıtusun e Kemalpaşada l\Iadenaltı mevkiin- k'" · p il · d H t ı are ma ınesın n aşına geçere n- .. l . . 7 _b "f . h rı"nden '-'apılan satıcılar bu '-'il n ku mev ıının ayas zerın en a aya t' ·· d t k ·~ d 

l'.i h l k B .d . soy emıc:ıtım. L.tI ıta vazı esı za met- " " • " iJ • de Mehmed og·ıu Ilasan Hu··sevinfn . d 
1 

rare ın yuz e o uzunun aracıger e 
me ayata atı ac sınız. u ö ev!- 1· baz" hl 'k l"d F k t t ruştan yapılmalhadır . sevkedeceklerı hayvan ve mad e c- hasıl olmasına l•ardım eder. Karaci-

Demek ki insanın dilşünmesi, ve 
karaciğerin işlemesi de kükürtle bağ
lıdır. Onun karaciğerdeki nisbetinin 
en çok olması oradaki işinin en mü
him olduj'unu gösterir. Bu işi insa -
nın vücuduna lilzumlu olan tabii ha-

n izde muvffak olabilmek ı'çin her zn- 1 ve an te 1 e 1 ır. a a va an · bağında bir vaka olmuştur. Hasan Jerı· ı'çin memleket muamelesine ta-
k ğer bu kadar harareti hasıl etmek i-man aöz önünde bulunduracağınız hizmetinde zahmet ve tehli e ağır· 0 

• Hüseyin, Geceleyin saat 23 de ba - bi tutulacaktır. 
• ı d fl'd' S · çin kandaki suyu parçahyarak su -esas ıudur: lığı nisbetinde. z.evk i ir ..•. ş.ere 1 ır. e:gı sarayı ınşaatr ğın_a ~ar.ar veren yab_ an dom_u.zları - 00000 

• _ yun terkibindeki oksijeni kullanır. 
Her türlü idare sis~mi yapısının ~udvaflfakıyedt ıçı~~nd buyuk r~hbf.r b. tt• ~ı ı~l~~ ıç~k~lln:e ç~ft-e ~~~~~; o~du- B:r kadın eski dostunu Kilkilrt suyun terkibindeki idrojem 

en kuvvetlisi ve en değerlisi temelle- vıc an arınız ır. ıc anınızı aa ı· 1 l gu a e er en ng u u en 8 - d çektiği için suyun ikiye ayrılmasın 
ri halkın kalbinde olanıdır. Halk~ yette serbest bırakınız. Kendinizi . . rn ında dolaşan hüviyeti meçhul bir yarala ı k 

1 1 
t 

0 
d d 

1 
. kilkUrt 

tan kuvvet almayan her teşebbüs ek- daima bunun murakabesi altında Fuardn yOz bın hm sarfiyle in - adamı, tavşan veya domuz zannede- lkiçeşmelikte Toraman sokağın- ko ay .~ş ı:ır · n .. ah~ 0 llldı 
· 'h şn ettirilen sergisnrayı binası ikmal 'f - . ·ı k 1 b • l aracıgerm en mu ım yar ımcısı O• seriya akamete mahkOmdur .. Maiye. bulundurunuz. Onun ırşat ve ı tar _ . rck çı te tüfegı ı c o ve acagın - da smail kızı 27 yaşında Cemile Şi- Jur 

tindeki efratın ve mıntakasındaki hal larına uyunuz. O sizi daima iyiye, du olunmu~, d.un ~k-~~m bele~ıye ~e f.u- dan ağır surette yaralamıştır. Yara- rin, metreslik ettiği ve birlikte yaşa- · . .. . .. . 
k f •t· d k · ff k t .. t .. ·· nr komıte ı reı. lıg ne teslım edılmış- lı lzmir memleket hastanesine geti- d • d ld w M t f w Kilkurclün vucudumuzda ehemmı-ın sevg \'e ı ıma mı azanmayan ıma rnuva a ıye e go urur. . .. . . • . ıgı, sonra an ayrı ıgı us a a og- l' 'k' . . . . . . . 
~·e kalplerini teshir edemeyen bir za- Vicdan aldanmaz bir mürakip ve tır. Mutenhhıd mımar B. ~ecmeddııı rilmiş, Suçlu tutulmuştur. Tahkika. lu Mehmed Elagözü çakı ile kasığın- :~t ~ ı ı ışı da~a \ardır. Bırı .} c~ı -
b i · · · . . Emre, serigisarayı binasını, fuarın t d . 1 . d h f'f I S gımız şekerJerı vücudumuzda erıt -ıta mırı hır çok ışlerınde hüsranla aldatmaz bir mürşittir a e\ anı o unu~ or. an a ı surette yara anmıştır. uç~ ğ ur h d 
karşılaşır. Arkada lar · açılmasına 20 giin kala ikmal etmiş· u lu kadın zabıtaca yakalanmı§ ve ad- ?.1e : yarıyan ens ın or~~nun a, 

ı ı k ş ' . t'r. Sergi arayında Stand ve vitrir . .1 . • otekı vücuda kuvvet veren bobrek Us 
nsan ann alpleri: Aşılamayan Yukarıda söylediğim gibi nızam k" 1 1 1 

d"d d ltha.at gürnrüğü lıyeyel verı mı§tır. tü d k" dd . h d B 
ve içine girilemiyen met·n bir kale d F k b. . h d f' . ıra ıyan ar, ş m ı en ekorasyor ece**>» n e ı gu enın ormonun a.. u 
ye ben B k 1 ', ht F · unsuru ur. a nt ızım e e ımız işlerine başlamak üzere tertibat al. Şehrimiz ithalat gümrüğü müdür , . iki hormonun da terkiplerinde e -

.1 . zer. . u 
8 enın. a.na an: a- olan nizam, cel;;>ir ve zora de· ·ı, ada P}l lnrdır. Almanya için l\Y.rü.av üğüne İstanbul gümrüğji. 9aı mü · Ge.enf er, gıdçpf er hC)llmi)•etli nisbotta kükürt \•ardır ve 

zı ettır, nefıs feragatıdır. Kısacası 1 t d rrn· ·.,.. dı Ve tıc b· J. ... -, • !" .. R o .. t"' k t . . b 8 M t f B . .. . . 
n 1 h d e e ayana ı'-Qm r. arselin n tnnzjmi işi ıçin A1manya- ur muavını y· ı,..uş u r aş ;~ın zmır me usu . us a a en- kükürt olmayınca vucudun ışlerinı 

g Eze . t~y ur. . nizamdır ki, yurdda huzur ve refah dan tiç kişilik bir heyet gelmiştir dilmiş ve gelere vaziİesıne oaŞia- gisu, Haricıye Vekaleti hususi kalem 
mnnız altına gırecek yurt '-'av- B . k b"' '"k B R·· .. E k l b 1 b "d" .. 8 Z k' 1\1 l' V k"'l t' k" rulannı aıuı~ .. • . . " . y.aratır. u _nı~m. anca u.y~ se. Funr sahasındaki gümrilk binası in· 'Tl~~tı-~. . uşt.u --~ uş,. sta_n. u .~ş mu ur~. . e ı'. a ıye. e a e ıı:· Ço uğun büyümesi ~ücudunda u. 

• Y " nı 1
"'"" n..a'L-ıno alhı f,n 12 t<>irınıcıımı 9~A tarıhındekı ntı tamamlanmış ve fuar için güm- cnudur muavınlıgı vazıfesını dort ~e yenı ıhdas edılen vergıler temyız kürt bulunmasına baglıdır, çünkü 

kullanmayınız. Bunların da, yurtla- nutkunda ifade ettiği gibi canarşi rüğe gelmis olan ecnebi emfeası, bu enedenberl vukufla ıdare cımı~. k:u11ılayv ..... --hsen" .. y1n ôlunan küktirt olmayınca vücudun hücrele • 
nna hizmet için toplanmış ve her den, ve cebirden uzak, bütün vatan binaya nakledilmiştir. kendisini herkese sevdirmiş bir zat- deft ı lar B. Nafi Demirkaya, dev- rj çoğalmaz, onlar çoğalmayınca d:ı 
birinin, sizin ııfbi, bir izzeti nefis sa- daşlar için müsavi olan bir emniyet -o •ır. Evvelce de gümrük ve inhisarlar et demiryolları sekizinci işletme mü- çocuk gUdük kalır. 
bibi olduğunu göz önünde tutunuz. havası içinde> doğar ve yaşar. İşte z raat mektebine girecek vekaleti müfettişliğinde bulunmuş · dürü B. Cemal Hidayet Ankaraya, Tavuk yumurtasından bile ch•civ 

Halk k 1 k 1 ; d bu büyük gayenin tahakkukunda si tu. Yeni vazifesinde de muvaffakı- lktııad Vekaleti kontrolörü B. Ah- çıkması kükürtle olduğu için }'umur-
bunlarıa daar§l 

0

1aca dmudaml e en.zk e zin rolünüz mühimdir. Cumhuriye- talebe yetler dileriz. dülmennan lstanbula gitmişlerdir. tanın be'-·azında da sarısında da mü-
n mar arın a o aşan a- . . . .. D · ı· ı· h~k· · B N · " ' 

h . w tımızın yuksek kurucusu bu kıymet- Parasız yatılı, Uç sene tahsilli İs- 00*00 enız ı as ıyeceza a ımı · acı him nisbette kfikfirt vardır. Bu saye-nın, er zaman bakım yaşamaga 1• . T'" k 1 .• · y · b h , t' Ak t ·ı A k d h · 
. . • ı esen ur genç ~gıne ~manet et.: tanbul Ziraat mektebine talebe alın- em orsa ey e ı . soy ay!a~e ı e n ara an şe rı- de insan da yumurta yerken kendisi-

alışmış 'e fakat, kalben bağlandıgı miştir. Siz o geoçlıkte bırer mevkıı ması şartları şehrimizdeki alil.kadar- . . . · ır.•::e gelmıştır. ne lüzumlu olan kükürdün mühim 
kimseler için kanını dökmekten çe • h h"b' · ·.. Şehrımız tıcaret ve sanayı odası 

mn sus sa ı ısını-. lara bildirimiştlr. Mektebe alınacak 'd h . d'' l · b o bir rniktannı oradan alır. 
k" · i · · .. .. . A • • are eyetı un top anmı~. yem or B' l 
_ ınmemış b r neslın temız k~nı oldu- Buyuk şefın bu ulvı sesının aks. talebenin 19 yaşını geçmemiş, orta a idare heyetine ticaret odası namı· ır )QğU ma Bilhassa çocuklar için, anne sil • 
gunu unutmayınız. Cumhurıyet dev- kulaklarınızdan uzak kalmasın. mektebden mezun, çiftçi veya ara- na tüccardan B. Şerif Remzi ile B. Menemende Gediz nehrinde bir tfinde kilkfiı1: pekazdır. Yüzde an -
rinde büyük bir huzur ve refaha da- . ~asımı~?a bul.unmasından yalnız zi sahibi evllidı olm k, hüsnühal a _ Talat lriboyu aza seçmiştir. kaza olmuştur. Ali ve Ahmed ile cak 14 miligram . Ondan dolayı ço-
ha çok artması ve her tUrlü düşman- ıftıhar degıl, aynı zamanda huzur ve . . . . . . • y . b 'da l t" b "k" arkadaşları, nehirde yıkanırken Af- cuğun dişleri çıkınca ona yumurta 
ı k · · d d d d - ·w f · hıbı, zıraat ı lerını yapmaga müsa - enı orsa ı re ıeye ı u ı ı za 
ara arşı korunması, bu asayiş ve ~~~~k 1 a .. ~!' ug~~~z m~l~~e ı~ız id derecede sağlam bulunmak, mek- tın da iştirakiyle bir kaç gün zarfında yonlu HU~eyin oğlu Aziz, iyi yüzme sarısı vererek, büyümek için annesi-

huzurun devamlyle mümkün olur. ~yu nonu ~~ç 1• edna da kve a- t b' b't' d'k•- b toplanacak reis ve reis vekilini se- bilmediğinden cereynna kapılmış ve nin Utunde bulmadığı kükllrdü ta -
Yurdun, bu en önemli ve en şerefli zılet, vatan hızmetın e sa a at ve e 1 1 ır 1 ı.t'n sonra en az eş se- . ' boğulmuştur. lliid"se tahkikatına Me marnlamak pek iyi olur. 
ödevini omuzlarınıza aldığınızdan feragat istiyor. ne Ziraat Vekaleti veya Vekaletin çec:ktı.r. . . .. ··- nemen müddciumumiliği el koymuş- Yediğimiz yemeklerin hepsinde 
d ] • ] · b 'k A k d ] u d · ·1 d · 1 h" t" d ) enı borsa ıdare heyetı dun og· o ayı sız erı te rı eder ve son söz r a aş ar, m saa esı ı e aıre er ızme 10 e l b d 

1 
f" tur. az çok bir miktar da kükürt bulun. 

S. d ·· · · B l " d" leden evve orsa a top anmış, ı olarak eunlan eklerim: ız en soz ıstıyorum. u u vı ı- çalışacağına dair noterlikten tasdik- . ba l makla beraber, bize onu en ziyade 
H · · ekf f • d d ' mu len ışe ş amıştır. 1 epımıze can veren ve mesut ya- r 1 e uyacagınızı va e ıyor su- Ji kefaletname vermek şarttır. Veri- -=+=- Sandalye ça1mak verecek olan yemekler şunlardır: 
tan · d k ·· · H nuz~ ı t ~a ll ur umuzu, ço se..:ınız. a - . . . . · lecek evrakın 25 ağustos akşamına M hkO ld Karşıyakada Bostanlı köyünde o- Etlerden sığır, balık ar, yumurta, e-

yat çok tatlı bir şeydir. Bunu da çok Bır senedenberı sız., şefkatle: sıne- k d kt b 1 · 1 a m O. U t Kadı' w lu Hac:ıan Kutlu Yu- reyağı, pirinç, ekmek, patete , turp, 
. 1 F k t b . . . . f . basıp yetı' tı'ren bu büvük mü a ar me e e ge mış o ma - S f 'h' d Ca ""k b" h l uran r og ~ • . sevın z, a a u sevgıyı; sızı azi - sıne - ,, · 1 ~ d K b 1 d"l 1 ı: l'" e erı ısar a mıı e ır ma a • '- h . d andalya çal bezelye, Uihana, oğan, hıyar, ıspa· . .. .. .. h 't t • E>ı azım ır. a u e ı en ere o ey u- nusun ata vesın en s -

Jetten ve )~urda hizmetten alıkoymı - essese~ı .sozunuze ~ ı ~ uyorum. le kadar tebliğat yapılacaktır. lesinde Karadenizli bakkal Sadığı ve- dı. ından zabıtnca tutulmu tur. nak, kereviz, tereotu, kuru fasulye, 
yacak şekılde ınırlayınız l+·oınıze vat:on hızmetınde mu • . k d"W · · · ··1d·· i ş nohut, mercimek. Fakat b klanın · .. k d'-. . .. .. . l ooo resıye ra ı verme ıgı ıçın o uren Hsuusu 

İsmet ve iffet remzi ve canlı tim - vaffo ıyct ve ver ıgınız sozun erı 0 
- p I k JJ •. bel h K - h · · ne tazesin de ne de kurusunda ondan 

. _ . • h · d'l · 0 İs 0 eJı A urra man oyunun şe rımız T"f k t alın Ş snlı olan degerli şefımiz İnönü, baş.- maga rnaz arıyct 1 erım. • . U e a eş ı bulunmaz. Plavın pirincinde yüzde 
ta olmak üzere bütün bilyüklerim!z- Dahiliye vekilinin bu nutkundan Lise derecesinde olan Ankarada- agırceza mahkemesınde cereyan et· Karaburunda Yeniliman mevkiin- 117 miligram nisbetinde kükürt var-
den görmekte olduğumuz fazilet ve sonra B. M. Meclisi reisi Abdül - ki polis kollejinin ilk sınıfına girmek mekte olan muhakemesi sona ermiş deki bağında domuz bekliyen ATi oğ- dır. 
çalışma örnekleri rehberiniz kanun halik Renda genç subaylara diplo - istiyen orta okul mezunlarının imti- tayin edilen on sekiz sene hapis ce· lu Elmas, elindeki tUfeğin ateş at- Taze yemişlerle, taze ebzelerde 
ve vicdan, önderiniz ve ulu Tanrı yar malannı tevzi etmiş ve davetliler bü- hanlarına bugün başlanacak ve im- zası, Türk ceza kanununun kırk ye- ması yüzünden yaralanmıştır. kükürt pekaz nisbette bulunur. za,. 
dımcınız olsun. fede izaz edilmişlerdir. tihanlar beş gün devam edecektir. dinci maddesi nazarı dikkate alına· ***- ten onları da insan vücudun harareti 

Bundan sonra Dahiliye Vekili Fa- -o= lzmirde ve civar vilayetlerdeki ta- rak suçlunun şuuru tam olmadığı Sarhoş1uk yüzünden artsın diye değil, aksine artmasın df· 
ik Öztrak, şu nutku söylemiştir: Doktor Ce v Jet !iplerin sözlü imtihanları sekiz ey.Jul- anlaııldığından üç seneye indirilmiş Öd . s· . h. . b -ı Ye :rer 

S . d tl'l · U 1 d A k d l k b k d d I d l .1... emışte ırgı na ıyesıne ag ı · I< asın ave ı enm, e n ·ara a yapı aca tır. ve sa ı asın an o ayı a atı ayı a- Ça I k" .. d M taf wl M h BiltUn yiyecekler arasında en ço 
Karşınızda gördüğünüz genç su - Fuad'ı kaybeltı•k vesiyle üç sene altı ay hapıine karar Yd!G.~yun eh us 'kaa ~glu ı· ed - kükürt verecek olan atın karaciğeri· 

b l h b. d b' · h k k h" · 'tf d ı b k . . me uney, 88r Of saı sıy e e ın c-ay ar ar ı:re e ır Türk subayı ı - a pe ço ızmet ve ısı a e er e · verilmı§tır. k" b kl l dir. Onu da bulup yeyebilirseniZ··· 
· l~ 1 b"l · b' f · · h'f d l' d C d t F d ··1:1-ü b"' * ı ıça a yara anmıştır. d r çın azım o an ı gı ve ter 1) eyi al - - Baıtara ı 1 ancı aa ı e e - ıyor u. ev • ua ın ° UDi u- -= =- --- *--- Fakat tavuk ciğeri de ona 'lrakın 1 • 

dıktan S()nra ' bu mües e ede jan - leri alakadan ileri geliyordu. Husus! yük bir ziyadır. Karşıyakada yangın r· -d - b""d . Beyin hangi hayvanın olursa oJsıJfl 
darma mesleği için lüzumlu olan bil- hayatında da, ayni ruh hakimdi. Haatahiı, bir ay kadar evvel va- ıcaret O ası U Cesı d h ' . 

K k d Bo ık"' ·· d bak a a az verır. gi ve terbiyeyi edindiler. Devletin Mesleiinde ise, mümtaz bir mevki- zife batına• kalb nahiyesinde vuku- arşıya 8 8 . 8~~n ~ oyun e lzmir ticaret ve sanayi odası yeni Hardaldan gilnde yüz gram yeınel< 
bir 3'andarma subayına vereceg-i bü- de bulunuyordu. Büyük bir vukuf bulan ani bir sademe ile batlamıt ve kal B. Ahmedın dukkanından yon- yıl büdceai Ticaret Vekaletince tas- . kA 

1 
d k d 

1 1 
230 ıni • 

k d d h ı ·· d ·· ·· 1 ·· ım nnı o say ı o a ar a . tün \'azifeleri ve mesuliyetleri kabu- ve hazakatla ıöhretini yapmııtı. Se- hastahanede tedavi altına ahnmıftı. ~ın çı mışsa a er 8 .•on .uru ı:n~!': dik edilmiı ve ıehrimizdeki alaka- ligram kilkilrt yiyerek bir güniln fb· 
le ehliyet kazanmış oldular nelerdenberi, Ep-efpaıa hastahane- Aile efradı ile hekimlik muhiti ka. tur. Yangın B. Ahmedın evıne gıttıgı darlara gelmiştir. Büdce, aynen ka- tl f 

1 
. 

1 
te · etmek JT111rrı 

. . d" h . . .. d d'"kk"' da kalan ltı yaJlında yacını az asıy e mm BuııUn huzurunuzla şeref verdiği- si aertabibi bulunuyordu. dar herkes mütee•sır ır, epımız mu- sıra a u an . 8 • .:. • bul olunmuştur. kil 
1 

d 
niz bu tören işte bu ehliyetin maddi Hastalarını, yalnız hazakati ile iyi tee11iriz. Biribirimize «Batın saiol- oğlu Orhanın elıne geçırdıgı hır ·--=*==-- On okudr u. h d l k ~upbesiı• 

l b d r · k ças nı gaza batırıp ateşle a ar ar a yeme ' .... bfr ifad.esi olan. d~plomaların tevzii için l~ıtirmekle kal~ıyor, ~n ara ~.yük sun» eme ıyız. a.mış par 1 
... • : B. Muh · p özyiğit imkan olmamakla beraber olgıJn 

tertıp edilmıştır. Bunda hazır bulun- bar ruh yakınhgı ve alaka da goste- .'*.. mış olmasından çıkmış, ke~e kagı~ f . .. •• insan günde bir miligram kükilrl J<B1 
makla bu genr hizmet unsurlannı ve riyordu Onu bütün hekimlik muhi. Cenazesi bugün .. at 11.5 de Eş- ları da ateş almış, fakat 15 lıralık hır Ankarada bulunan zmır uzum ve .• . s:. •• doldur -

" · ' im · · k 'fl · b' ı•w• bettıgıne gure onun yerını beni taltif buyurdunuz. Hepinize te- ti seviyor ve takdir ediyordu. refpaıa hastahan~sinden kaldırıla- zararla yangın bastırı ıştır. ıncır tarırr:ı. s~tı.! ooperat.ı erÖ ır.~~ı mak üzere tU~lfl tilrlil .,·emekl"rdeı:ı 
şekkilrlerfmi arz ederim. Henüz etli iki, elli Uç yaılarındn cak, nllmazı Kemeralta camiinde kı- Di.lkk~n .sigor~as~.z?.ır ... Y.~ngınde •Jmu_m . mu~~ru .. B ... Muhıp zyıgıt o kadar kUkürt almak llzundır. 

Genç jandarma arkadaılarım, icll. Ondan cemiyet ve memleket ela· lınacaktır. Mehmedın ıhmalı aorulmuıtur. §chrımıze donmuıtur. 
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ı~ış POL1TiKAI 
"Muhteşem,, 
bitarafiık 

Büyük harpten evvel ve büyük 
narpten sonra da bir aralık lngilte· 
re tarafından takip edilen Avrupa 
siyasetine cmuhteşem infirab poli
tikası adı verildiği malfundur. ln
giltere politikasının mahiyeti şu idi: 
Manş denizi sahilleri büyük de\- let
lerden birinin istilası tehlikesine 
maruz kalmadıkça Avrupa işlerine 
karışmamak. Deniz hakimiyetini 
muhafaza etmek şartiyle Avrupa
yı kendi haline bırakarak uzaktan 
seyirci kalmak. İngilizler, hem mi· 
zaçlarına, hem de menfaatlerine 
uygun olan bu siyasete cmuhteşem» 
adını vermişlerdi. 

Fakat beynelmilel münasebetle· 
rin yeni istihalesi içinde artık muh
teşem infirat siyaseti arkada kal
mıştır. Bir defa silahların tekem
mülü İngiltereyi Avrupa kıtasın· 

'(ANADOLU) 

- . ~ . ,, . . ' 

S o.~>N H . A B ·E .R . L .:B " ·R .. 
. - - • :S • . -- ' . . .• .-. • - . . ....,.. f ; . ·! ... _ . . .. ". . 

17 lngiliz zırhlısı, ·bütün limanları
mızı ziyaret edecek 

~ avuz ve torpitolarımız, lngiliz amiral gemisini selamlamak 
· dün Marmaradan lstanbul limanına döndüler 

.. 
uz ere 

Larnaka, 31 (Radyo) - İngiliz müteveccihen yola çıkmıştır. Gemi , donanmasının Akdeniz filosu amiral de Dolmabahçe rıhtımından karaya 
Akdeniz filosuna mensub 17 zırhlı, çarşamba günU İstanbul limanında gemisi, çarşamba günü limanımıza çıkarak 12 de valiyi ziyaret edecek -

bugün buraya gelmiş ve akşam üzeri bulunacak ve diğer gemiler de, Tür- gelecektir. Saat 10 da donanmamız tir. 
Yavuz ve torpitolarımız da a

Kıbrıs sularından ayl'ılmıştır. Söy - kiyenin Akdenizdeki biltiln limanla- kumandanı amiral Şükrü Okan İn - mira] gemisinj selamlamak üzere bu-
lendiğine göre Varspit dritnotu, bir nnı ziyaret edecektir. giliz gemisine gidip amirali selil.m - gün :M:nrmaradan dönüp limanda de-
destroyer filosiyle birlikte !stanbula İstanbul, 31 (Telef onla) - İngiliz Iıyacak ve İngiliz amirali de saat 11 mirlediler. 

Tarihi eserler Amerika infiradcıları 
eski komiseri, Hol1un 

r~XHIF't 3)' 

'i Düşündüklerim ] 

Danzig mes'elesi 
hararetlendi 

Orhan Rahmi GÖKÇE 
Danz=ge hakim olan Vistül nehri· 

nin geçtiği yerleri ve oralarda yaıı. 
yanları da kendi nüfuz dairesine al. 
mış olur. Fakat meselenin bu kada• 
lıkla kalmaması ihtimali de heaaba 
alınmak iktiza eder. 

Danzig, Alman mıdır? Çembcrlay
nin de itirafı veçhile, evet! 

Fakat Danzigin coğrafi ve iktısadt 
vaziyetine bakılırsa, sekenesi itiba .. 
riyle Almll_n olan bu yer, hnkikatt~ 
otuz küsur milyonluk büyük bir dev• 
Ietin, yani Lehistanın hqrriyet ve 
teneffüs cihazıdır. Danzigte cturnn 
bir avuç Alman uğruna bu otuz mil
yonun bütün hukuk ve hayat mese
lelerini altüst etmek iı.tenmediği için 
dir ki, milletler cemiyeti knnalm
dan Danzige serbest bir ıehir karak
teri verilmittir. Almanya, işte bunu 
tanımamakta ve tanımak iatememek-
tedir. 

Mesele, son zamanlarda Alman 
propaganda nezareti tarafından mu• dan ayrı bir ada olmaktan çıkart· b • • l / • • R 

mıştır. Sonra kuvvetler muvazenesi· Do rıcenın, Roma ı arın var ısı u-
ne dayanan bugünkü beynelmilel • ., • d • 
münasebetlerde Almanyanın Manş men/ere Qll ofdugtlnU lSbaf e lyOr 

Filipin adaları 
siyasetini • d• tedil bir ıekle irca edilerek güya, 

İaSVlp e JVOr Almanya ile Lehi~tan arasında bu 

tahillerini işgal etmesiyle şarkta Bükreş, 31 (A.A.) - Rador ajanı duklarını tamamen müdrik olan Ro
hakimiyet kurması arasında esaslı bildir:yor: malıların bu Roma ruhunun varisi 
bir fark yoktur. Almanya ve ltalya Dohricede Pazarcık şehri yakının- olduklarını kayd~ylemiştir. 

Cleveland cohıo> 31 (A.A) - Ge 
çende federal Securitynin idare mec~ 
!isi azalığına tayin edilmiş olan ve 
1940 intihabatında demokrat parti 

tarafından nomzed gö~terilmesi ih -
lngiltere ve Fransa ile uğraşmıya da Romalılara ait Abritus sitesinin Müteakıben üniversite profesörle
karar ve~mişlerse, önce garbı i~.tiln meydana çıkarılması için başlanan rinden Lambrino söz alarak ezcüm
edeceklerı yerde, şarkı tahakkum- hafriyatın küşat merasimi yapılmış- le şöyle demişt:r: timali bulunan Filippin adalarının 
1eri altına geçirip G1radan alacakları tır. Bu hafriyata bacılamakla bu Ro • eski komiseri Macnutt cbeynelmilel 

. . . . . • mevzu Üzerinde müzakereler geçtiği 
kınden üç mısh daha kuvvetlı bır do- kl" d h b 1 ld B 

ıe ın e a er er uçuru u. unun 
nanmaya sahih olmakhğımızı isti! - aslı çıkmadı. Bilakia, Almanların 
zam eder. Çünkü böyle bir siyaset Danzitte seyye.h ki.vesi altındt\ mü· 
tal::ib ettiğimiz takdirde iki kıtanın tem diyen asker sevkett=kleri ve 
geniş sahillerini müdafna etmek mec ıehrin etrafında geniş tahkimat yap· 
buriyetinde kalacağız.> tılcları anlllş1ldı. Bu hareket, uçura. 

l<!.n haberlel'İn sadece efkô.rı bulan· 
k 1 b d.. k d h I" ~ Ordunun d:ı yen: dünyanın her nok uvvet e gar a onme • a a ame ı Merasimde ziraat nazırı ile mınta- manya toprağında yedi asır hakim sulh günü> münasebetiyle bir nutuk dınp §a~ırtmak gibi bir mkaaadı is· 
bir programdır. Bu düşünce iledir. k l' b' k t 1 . "' olan parlak Roma devrini meydana söyli'-·erek haricİ"'e nazırı IIull taı•n. tasına herhangi seferi bir kuvvet 1 ti ıd f <"t•i~ inı: öııteriyordu. Hakikat k' f .1 M·· 'h k a va ı, ır ço zeva , yi!r ıve ;, ... .J .J .. • d b 1 ı ngı tere unı ten sonra artı . . çıkarıyoruz. Dobrice Romalıların fından takib edilen siyaseti tasvib gön ere i ecek kadar kuvvetli bu - te Almanya, Danzigi içinden fethet· 
infirat siyasetine ve onun ihtişamı- hancı g.a.zetecıler ve kalabalık bir hakimiyetinde, bir refah, medeniyet ve infiradcıları tenkid etmiştir. lunma~ı lazımdır. Bundan mada zi- mek, yani ~ehrin biinyesinde Alman-
na veda etmiıtir. halk kütlesi hazır bulunmuştur. Bu ve şaşaa devrini isbat eden muazzam Hatib demiştir ki: rai mahsulatımız da ecnebi piyasa - ya ve Pruayadan turiıt §eklinde ~e· 

Fakat bazı devletler, müstakbel hafriyat Romanyalıların Iatin olduk- abidelerle örtülmüştür. Bu enkaz a- - İnfirad siyaseti bizim şimdi - larında bir kısmını kaybedecektir. tin burada yerleımiı ıı.r.ker kuvvetle-
harpte bitaraf kalabileceklerini Ü· }arını göstermeğe matuftur. rasında bu bölgede Romalıların mü rin=n himayesi ile mevcud idare ve 
mit ediyorlar. Harpten evvel İngiliz Mıntaka valisi Ottesko söylediği kim bir sevkulceyş noktası olan Dac- -------oo sistemi yıkmak f.stiyordu. Nitekim , 
siyaseti hakkında kullanılan bir ta- nutukta bir Roma vilayeti olan Dob yanın fatihi büyilk imparator Tra _ H k bir plebist meselesi bile ileri sürül· 
biri bu devletlerin takip ettikleri sı- ricede Roma medeniyeti enkazının jan tarafından tesis edilen geniş Ab- er yonun nut u dü. 
Yaset hakkında da kullanarak buna hemen her tarafta görüldüğünü ve ritus sitesi mevcuttur. Buna karıı L{'histan, kendi milli 
trnuhteşem bitaraflık> politikası adı mıntakanm italya ve cenup Fransası Hatip sözlerini, bu hafriyat için ıef ve başkumandanının ifadesi i• 
Verilebilir. Filhakika bütün Av- gibi eski Roma esarleriyle dolu oldu- 1.500.000 ley veren Aftescoya teşek· hülasaten şunları söyledi: 
tupa kana boğulmuı iken bu man- ğunu kaydeyledikten sonra Iatin ol- kür ed~rek bitirmiştir. Harp olursa, Italyan demokratları Danzig Lehistan için hayati ı,: 
zarayı sulh ve aükün içinde seyret- . ** mevzudur. Buradaki statükonun ay 

~:k hakikaten muhteşemdir. Fakat D . il Fransa ile yan yana harp edecek nen muhafazası lazımdır. Aksi tak· 
~0Yle h!r politik~nın realite ile m~- en ız y o arı dirde, herkes bilmelidir ki, harp ede 
b ee ti olmadıııını bu devletlerın Lyon, 31 (A.A.) - Heryo ~ita- söyliyerek geçen eYlOlde 100.000 mu ceğiz.» 

ugünden bilmeleri, liem Avrupa yan halk birliği» tarafından iş bor- hacir italyanın Fransa için çarpış _ Bu beyanatı İngiltere ve Franra da 
~ulhu, hem de kendi menfataleri F •• b .

1 
B · d h sasında şerefine tertip edilen teza- mağa hazır bulunduklarını ilan et. teyid ettiler. Çünkü Lehistan ile 

~akımından faydalıdır. Bugünkii Uar mUD3Se eti e an lrffia attına hüratta bir nutuk irad ederek ynkm- tiklerini hatıılatmış ve harp zuhu - olan anlaıma, Lehiı,tan tarafmdan 
... uku~ telakkilerine göre, bitaraflı- •• • • da iki memleket ara«ında lıir yakın- runda itayan demokratlarının Fran- bir harp vesilesi telakki edilecek her 
~ın kıtaµ~~ Yeri yoktur. cBitarah haftada altı g un Vap ur tahSIS etti lık husule geleceğini ümid ettiğini sa ve demokrasi için çarpışacakları- hadiseye, lngiltre ve Fransanın da 

evlet Mılletler cemiyeti ve Kellog . .. . . . . söylemiştir. nı çünkü bu suretle hakiki it:ılyan ayni nazarla bakmasını emrediyol'• 
lllisakiy]e giri~tig". t hh ""dl d !stanbu, 31 (Telefonla) - İzmn· tada 6 gun vapur tahsıs eylemı.şt.c. ,. ttal~·an halk bı"ı·lı'g" ı· ... umtımı· sek- d d d f du. iki demokrat devlet, bu taahhU-k ~ ı aa u er en f ü b t"l d . 11 ·a İd f . t' k el k 1 k. ... ..- avasını a mü a aa etmiş olacak-

! 
açınmak istiyen devlettir. Millet- ua.rı m. n;s~ ~ ~~ eı~.ıztyo aı:. ıka- re bu.~:-~ ı~kı;·a .1 eklece o an kıtm· rderi Romaııo Coechide Lir nutuk !arını söylemiştir. dü esasen Lehistanı hiçbir 7aman 
er cemiyeti resmen ilga edilmedik- resı yenı o ay ı ar gos ermegı a- se ere u un o ay ı arı yapaca ır. Danzig vasıtasiyle Almanyanın ıcu. 

Çe bı'ta fl k d" b' . h k rarlaştırmış ve Bandıma hattına haf. caaına atılmıt ... örmek istemedikleri 
ı. • ra ı ıye ır vazıyet u u- " • • 
kn tasavvur edilemez. Fakat hu- ** Ücretli memurlar 1 'nı·VeTSl.te için yapmıt ve bu neticeleri hesap· 

1
.ukta yeri olmıyan bu vaziyetin fi. A • l L h V ~ lamıı bulunuyorlardı. 

c?'eatta hiç ~eri yoktur. Yani mo- mıra ea yın r apor u Ticaret vapamıya· R e '- to''ru" Bugünkü vaziyet ıudur: 
b" rn harbın şartları arasında hiç • k [ rl' Almanya, Danzig meselesinde r• 
ır .devletin, bitaraf olarak kalması- Amerıkan donanmasının aza111i de· ca ar lsviçreye gidivor ne israra başlamııtır. Hatta bu yakın 

tıl':fımkan yokt.ur .. Het dev. Jetin bita- •• • .. • " Ankara, 31 (Telef.on.la)_ Yeni , larda faaliyete geçeceğini bile ihsaı 
... k ı d , l ? htanbul, 31 (Telefonla) - Ünı· - t kt d" o•Y t ft k A 
bl'rı· .a m. a .. sı, ıkı .m.uharıp taraftan rece e muessır o.ması ıçın ne azım. barem kanunu mucıbınce ücretli eme e ır. ıger ara an as erı c 

n 1 1 l l versite rektörü B. Cemil Bilse!, me- hazının tamlığını ağustos ayı içindf 
.... ın ışıne e verış ı o ur. Ve diğe- V . 31 (AA) R .. ,t d memur ar, esaslı memurlar gibi ti- zunı·~·etı"nı· geçı·rmek u··zere btıgiln 1..,_ 1 • .. • • 1• • •nın d · · l aqıngton - eısı- a ır l ~ bataracag" ı ve genç erı, unıvcrsıte ı. . e ışıne e vermez. Demek ki -s • • •y •• • • • caret e uğraşamıyacaklardır. Bunun bıta.raflık de ·1 . t h k.k cumhur Ruzvelte verdıgı senelık ra- 1 - Kongrenın kabul ettiği do- aksi h k t d l . d l . viçreye hareket etmi~tir. leri sevketmek suretiyle müzaheret· 
ik· nı en vazıye a ı atte d L h .. I d k d' c ne are e e en erın erecc erı d . 1 • • d 

ı taraftan b" . . "it' t k por a ea y şoy e eme te ır: nanrnr~:ım inkisaf planının bir an ev- ı'ndı"r'l kt' --00000--- tP. bulunduğu hasa ış erının ar ını 'L ırını ı ızam e me ten . .. · :. ı ece ır. 

ı~rettir. Böyle bir vaziyetten zarar h Ahme~ıkb~nddo_nadnmal sı. ~unf~lanın vel tatbiki. (Bu planın tatl.Jiki bir oo= Vekı.JJer Hey 'etı~ almıt olacağı da haber verilmekte-
i!()rc f b" fl . v er angı ır enız ev etının ı osu- .1 d 1 dil.'. 
Lb n tara ın, ır tara ı bıtaraflıgı ~ 1 .. d k . tt d" D mı yar o ara mal olacaktır) lnhı· f 1 f k ·ı · ~ ul t . v• ,. 'k" d Al nu mag up e ece vazıye e ır. o- . . . . sar Q r y e l l d •• t 1 d Geçen yılın ağustosunu <\a buh-
l'a h e m:recegı. aşı. a: ır. man- nanmamızın taarruz kabilivetinin ve 2 - Derpış edılen yenı denız tay- UO Op an 1 ranlı geçirmiştik ve görüyoruz ki, 
L arp planını çızmıştır Ve büy'"1 • .. l · · d · k · A k "t t • rıarpte ld v 'b" b . .. . llA efradının talim ve terbiyesinin muka yare us erının ve enız omısyonu- n raya gı l Ankara, 31 (T~lefonla) _Vekil· 1939 ağustosunda da Hitler Alman-
t o ugu gı ı, u planı yıldı- k b 1 . k d d .. k "hd 1·· .. "I d 1 ~ d'" b" .. . k d 'lll sü t" l t tb'k . l yese a u etmıyece erece e yu • ca ı asına uzum goru en cstroyer stnnbul, 31 (Telefonln) _ İnhi- ler heYeti bu aksam başvek"I D Re yası, unyayı ır surprız arşlflın a 
~ltt ra 1ı9y 1e4 a ı etmıye ça ışa- sek olduğuna kaniiz. ve denizaltı üslerinin süratle inşası. sarlar Vekili B Raif Karnrleniz bu- f'k S • d ' . • . d 

1 
r. bırakmak tasavvur ve hülyası içinde-

~la ır. senesinde Schlieff'!n Amiral Leahy, Amerikan donan• 3 - Donanma efradının ve hah- gün Ankaraya hareket etmiştir.' 1 
1 ay am~.n rıyasetın e toplanmış dir. Faka tAlman erkanıharbiycai , 

~i~ını tatbik ederken, önünde Bel- masının azami derecede müessir o1a- riye si1ahendazları miktarının mü - ece* *»> 
1

ve uzun muzakerelerde bulunmuş· bilhaHa Ruııyanın da sulhpervcleT 
ti vardı. Bu devletin bitaraflığınd bilmesi için üç tavsiyede bulunmak- him miktarrla artırılması. M 1 tur. cephesine iltihakından sonra, Alman 
l' ilYet etti mi~ Bugün de ayni şeyi •««***>» eC İS reisi ** devlet reisi tam bir serbesti iç:nde 

~~tıacaktır. Fakat bu defaki harp Yugoslavya hu·· ku" metı• Istanl ula vardı Ucuz bira btrakacak mıdır; bu cihet meçhul-
lİhd 1 garpta taarruza geçmegı ıs- dür. 
tıı11 af. etme~iğine .~öre, Belçi.k~- . İstnnbul, 31 (Telefonla) - Bil.rllk Satışları aeri kaldı Çünkü Lehistan ile Fransa ve fn-
l)i ... bıtaraflıgına hurmet edebılır. B }k kt • • }d ..,, l\Iillet Meclisi Reisi B. .1ustafa Ab - :"') giltere de mukabil hazırlıklarını yap-
lı~~fr t.araftan Belçikanın bitaraf~ a 3 0 p. l llll ll ÇIZmJŞ (} UgU çerçe• dülhalik ''e Hariciye Vekaleti genel İstanbul, 31 (Telefonla) - 1nhi- mış ve kat'i kararlarını vermiılerdir. 
1-q ngıltere ve Fransa için mahzur- d d k kt sekreteri B. Numan ::\lenemencioğlu sar idare:;iyle içki bayileri arasında Ağustos içinde, Alman hariciyesi ve 
~}&ela.bilecektir. Nasıl ki Alman harp Ve en IŞarı Çl mi yaca 1 T bu akşam Ankaradan buraya geldi - ihtilaf çıktığından, ucuz bira satı-?- genel kurmayı, deniz ve havada fn. 
r~ tıı~n istikamet ve hedeflerine gö. Londra, 31 (Radyo) - Deyli He-ıkoviç kabinesi, Balkan paktının çiz- ler. ları on beş gün kadar geri kalmıştır. giltere ile Fransanın derhal mukabil 
tıi' clbı.Rer Avrupa memleketleri· rald gazetesinin Belgrnddan aldığı. miş olduğu çerçiveden çıkmıynrak, harekete geçmeğe hazır bir vaziyet-
?tı~ ıtaraflıkları da Almanya için bir habere göre; Yugoslav~ a hükO- daima ~ulha hadim olmağa karnr 1 te bulunduğunu göreceklerdir. lngi-
~ı.ı ~ur]u olacaktır. Ve Almanya, meti, ingilterenin vereceği krediden v..!rmi~tir ! 1 n c •. r ait 1 tiz donanmasının 15 ağustos için ha· 
lllij_ devletler bitaraftır diye, harp son derece memnun kalmış ve Zves- zırladığı genit mikyastaki manevra-
! 111 llı d "'· t" · v • d d K l K ların bir mi nası olacağını §Üphesiz ~ll . egış ırmıyecegın en o ev- l 
l'tıi;rın bitaraflıklarına hi.irmet et- ra a ro Berlin de takdir eder. 
~'l~c.ektir. Şu halde bitaraflığın ne Pla"' ,· 1 J"e Gazı·nosu Danzig için harp! .. Yahud da Dan. 
tı\l'll tıyatta, ne de fiiliyatta mevcut V ~ - Devamı 9 uncu sahifede -

~!11t\::ı.ğını her d~vletin _bugünden Pire limanında Yunan kralile ve Istan.ı Gazino ve lokanta kısımları gece ve Fransa' da bisiklet 
~ılll 1 ve ona gore vazıyet alması 
'<ır dır. Filhakika bugünkü sart- b Jd J •• •• ·ı k k gündüz /ncira/tına giden/erin turu 
tıı~~ltında ekser Avrupa devletleri, U a IlODU 1 e ODUŞaCa 1 ı Paris, 30 (A.A- - Fran a bisik .. 
~k/natlerinin sulh cephr..sine ilti- Belgrad, 31 (Radyo) - Roman- manına uğrıyarak, Türkiye cumhur mhtiyaçfarına C~Vap vertcektir let t • ru, buglin nihayete ermiştir. 
~~t\d~ olduğunu biliyorlar. Çiinkü ya kralı Karolün, Pire limanında reisi İsmet İnönü ile de konuşacağı Temi:dik, ucuzluk, yiyecek ve içect"klerdc ı efaset en müşkülpe· 'f'uru 4224 kilometre>yi 132 saat 3 da-

.:._ hallerinden memntın•hırbr. Yunan kralı ikinci Jorjle bir müla- söyleniyor scntleri de.hi tatmin ed'cek şek:Ide t~min ~lunmu tur. kika 17 san:vede katedmi!; olan Bel-
De'°amı 5 inci sahifede - kat yapacağı ve dönüşte İstanbul li- çiknlı Sylvn \'ere l\Iaes kazanmı~tır. 
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R~dyodan şikayet 
•··• •• ı.:ıı ı ı ı ı .. ı n ııı.: •• ı ıs ı .. ı ı .. ıı .ıııı.an IKAYE: Halbırı Di ekleri 1 ~©>ır~©ı=IJ2>ny©ı~©l l l _________ -1 

Bir maden kazası Alsancakta Şerafeddin bey cad
desinde oturanlardan bazıları, bu 

Nikolina yın n!'l.ça içeri geçti.. Çok - Söyle, hakikati söyle!, caddede oturanlardan bir kısım hal-

ÜZÜM BORSASI PARA BO~~SASI 
I Z 1\1 1 R A N AR A 

bitkindi. Kapadığı knpıya dayana- Diye i rnr ediyordu. kın, gece yarısından sonra saat ikiye 38 A. Nuri Erdur 12 25 12 25 Sterlin 5.9275 
rak bitap bir hnlde kollarını alıver- N koliııanın benzi ap an olmuş.. kadar radyo çalarak cadde sakinleri- 698458 1·2 ewki yekOn Dolar J 26.62 
d". Ah ınd , goz ya ınn benziyen iki tu. Başını kaldırdı ve dudakları ara- ni uykudan mahrum bıraktıklarını F. Frangı 3.355 
d mla ter vaı dı. Az bnr bu ter dam ından: §ikayet etmektedirler. 698496 1-2 U. Y. Liret 6.6575 

p:ograın 

1639 M. 183 Koa./120 Vw 
Kw. 

T. A. Q. 19.74 M. 15195 Kos /'1..0 
Kw. 

T. A. !'. 31.70 M. 6465 Kos./20 
Kw. 

Jnrlnıı yanaklarından yere yuvarlan- - Yemin ediyorum. Gürültü yasağı meri olduğuna gö- No. Fiat lsviçre F. 28.5675 
dılıır. Sözleri döküldü. re bu yurdda~ların şiktiyetleri üze· 7 11 50 Florin 67.3 l TORKIYE RADYO D1F0ZYON 

- Yarab i, gene yalan gen ya- - Yemin et; simin için en sevgili rinde durmak alakadarlar için bir 8 12 Rayşmark 50.815 POSTALARI 
lnn öylOyorum cJ ·ye mırıldandı. en mukaddes olan ıeye yemin et ki.. vazife olsa gerektir. 9 13 25 Belga 21.51 TORK1YE RADYOSU 

J{ö~ede ~anım knı dilin titrek ziya- .:. ıo 15 Drahmi J.OS ANKARA RADYOSU 
mı önlemek uzcreydi. Bu nrı ı ığ'ın :Nikol'na doğruldu. İ!'temediği hal- T 1 " d 11 18 Leva 1.56 Öğle ne§riyatı: 
arknsında Hazreti 1 anın olgun yil- de, ağzından çıkan kelimeleri geri e.aş uyan Iran 12.30 Program 

k Zahl.re borsası Çekoslovak Kr. 4.325 ziı görOntiyordu. çe mek istiyordu, fakat.. b • 12.35 Türk müziği. 
ikola b şını kaldırdı. Sen deliye- Ortnlık artık kamrmak üzereydi. I T Yangı 0 1 Z :\ılR Peçeta 14.03 t bamb fgam bfgambfghkhk 

r k bir ndırn attı. Ne o? Dun mı ede- Dı,.artla ~ende leye sendeleye bir göl· -Bat tarafı 1 inci sahifede_ 24000 kilo buğday 5 5875 5 875 Zloti 23.8325 1 - ...... Hüzzam peşrevi. 
c kti? !.. genin uzaklaştığı görülüyordu. Bu. tür. 2 numaralı evin alt katında bir Pengü 24.575 2 - Ahmet lrsoyun. Hüz4 154 Ç. arpa 3 50 

Evet, o dn herke g"bi dua etmek koca!n idi. oda, iı t kata çıkan n1erdiven ve üst 
15 

ton nohut 
7 625 

Ley 0.905 zam şarkı - Hatırında kal· 
·;ordu. Fakat, dudakları kilitleni- N kolina ellerini biribirine kilitli kat ile diğer evlerin çatıları ve ilst Dinar 2 89 sın. 
ı·. bir Ulrlü açılmıyordu. Gözlerini rerek müthiş bir ıstırap içınde hıçkır katlarındaki odalar kısmen yanmış· 50 B. pamuk 45 Yen 34~605 3 - ....... _ Hüzzam şarkı· 

npach; düşünüoyrdu. mağa başladı ve boylu boyunca ~ere tır. 37 numaralı ev Hammalbaşı Bay 67694 \ilo ya~~ 57 59 lsveç Kr. 29_7775 Tazelendi tahı alem. 
K cası Nikodimle ne tatlı ve ne yuvarlandı. Hasana aittir. Ruhi 

23 89 
4 - ........ Taksim. 

mu lu günler g çirmiştıl .. "'.. 37 ve 38 numaralı evlerde Muhsin Dövmek e · 5 - Rakım - Hüzzam şar· 
l'nkat imdi? 1 te bir aydanberi Maden ocaklarına giden yollarda ve Kerim kiracı olarak :kamet et _ Karşıyakada Fahreddinpa. a cadde ESHAM ve 'f AHVJLAT kı _ Aşkın bana bir gizli 
ca : ona hnkaret ediyor; o kocası· kalabalık gölgeler vardı. Amele iş - mcktedirler. Bu evlerdeki eşya, knl- sinde Mustafa, Naimi, lzmirde itfai- A l. K A R A elem oldu. 

n karşı derin bir kas ıtsızhk ve his- ten dönüyordu. Karanlık, ve ~oğuk lanılmıyacak hale gelmiştir. Tahk:- y~ bi~_ası ci_varında Ahmed, Cahidi 1933 ikramiyeli Er~ani 19.35 6 _ ....... _ Gülizar türkü ~ 
· lik gö toı··yordu. yeraltı artık boc:alıyor, ve binlerce kata göre vengın 2 numaralı evin dovmuşlerdır Şark değirmenleri 19.97 Aşkımızda düğüm var. 

- Yarabbi, b~na kuvvet ver! insan, tekrar dirilen ölüler gibi bire;· alt kat odalarından birinden çıkmış. <«***>» 7 -Halk türküsü. Bu gün 
Diye mm dandı. Duasını bitirdiği hayalet halinde yer yUzQne çıkıyor- tır. B. Ali Haydar, evin mutfağınd'.ı r::' b ayın on dördü. 

z. man ağlıyor ve hıçkırıyordu. du. gaz ocağı >·aktığını, fakat odada bir I' e C i i r Cinayet 0 ldu 13.00 Memleket aat ayarı, ajans 
Y öteki?· O kadar derin ve o Ocaklarda yalnız b r köşe, tek bir !'ley yakmadığını öylemişse de yangı -. ve meteorol ji haberleri. 

c dar e rarlı n zarları var ki.. Niko- köşe aydınlıktı. Orada, lfimbanın 1 ık nın bu odadan cıkmış olmasına ihti· - Baıtarafı 1 inci aahifede - ri arasına atarak teslim olmuştur. o 13. 15~ 14Müzik (Karı ık program-
1 ı kabil değil bu bakışlara bigane ları altındn, genç bir amele hiilfi ma- mal verilmemektedir. saikasiyle Ali oğlu dökmeci Ahmed sırada l\Iuharrem de karpuzcu diik- Pl.) 

lamıyor. l t fl'Pçeıı gün kocasının den tabakalarını parçalamakla mU- Civar evlerde oturan halk, büyük Ku u. hamil bulunduğu Bursa bı - kanından alını~ olduğu bir kiloluk Akşam neşriy tı 
) mek götürmek için maden amele- cadele ediyoıdu. Bu Xestordu. Elirı- tehlike içinde saatlerce beklemiş, b"r çağı ile kalbi ilzerinden !}"ara1ıyarsk dirhemi, katilin sırtına yerleştiriyor. 19.00 Porgram. 

·n:n çalıştığı 0 k ı anlık delikten yer deki kazma ını mUthiş bir ktıv\•etlC' kısmı dn evlerindeki kıymetli e ra~·ı öldürmüştür. Cinayetin tafsilatı şu- Yaralı Ahmed tedarik edilen bir sed- 19.05 Müzik (Hafif müzik - Pl.) 
alt. na ind 'ği zaman korkudan titre· ind 'riyor ve Nikolinayı düşOnmek- duı· ·. ·ı 1 k 1 19.30 Tu""rk mu··zı"gw ı· (Halk şa" ı'rle· kurtarmak için sa kın hnlde ötev ye ı e mem e et ıastanesine götilrüi-
m · bir mezara airiyorum sanmıştı. ten, l nntin n bittl~inden haber iz, " • · • Bur.salı Mustafa yanında Hüserın müşse de kalbindeki yaradan fazla rinden örnekler.) 

Bu karanlık yer, "-anki in an etine boyuna rnlış1yordu. 1ndirdiğ her knz- beriye koşuşmu .. tur. 19.45 
d b · d '(j,. ev de ~igortac:ıızdır. Fakat ev- oğlu 20 yaşında )Iehmed adında bir kan aktığı için on beş dakika sonra Türk müziği (Karışık prog• 

u nmış kocaman bir ejderdi. Fakat ı ma ar esm e: Y genç olduğu halde !nciraltı mevkiin- hastanede ölüyor. ram) 
0 ada sevg"lisi Nn torla karş1laşmı~. «- N'i - ko ~ rna !.> adının teren- lerde oturan kh aeılnrın, kendi esya- deki gazinolardan birine giderek ra- Katilin hastanedekı çiçeklerin n - 20.15 KonuF-o"lla. 
1 er şeyi unutmuş, belki sevinçle dol- nüm edildiğini sanı ·or<lu. Birden, ar lnrını Magdnporker si(J'ortn ~irketine k · · h t t - k 20.30 Me--.J e-ket saat ayarı, aJ"an.· 

u~tu. Öte tarafta koca ı kendicsine 

1 

kasında karanlık bir gôlge peyda ol-
0 :.- ı ıçmış, sar oş olmuş, oradan zmi- rasma a tıgı anlı bıçak, jandarma mı · 

t biner liraya igorta ettirdikleri anıa- re gal:nce tekrar rakı •atın almış ve erlerinden :\fehmed tarafından bu _ ve mcteoro]oji haberi ri. 
o kadar mustal'ip bakıyol'du ki.. du. ki kuvvetli kol ·estoru ıkı ~ıkı 

şılmıştır. Mehmedle birlikte Bnhribahadaki lnnmuş, katille beraber gelen polise 20.50 Türk müzigwi (Klasik prog• .. 'ıkolin1t h çbır şey söylemeden ye- ya sarmıştı. Kurtulmak ve geri dö-
k Yangın tahkikatına miidde'umumi "'ahilpark gazinosuna gitmeği karar- tuslim edilmiştir. Hiidise tahkikatına ram) m ği uzatmıştı. Ona mu tarip ve de- 11erek kendisini yakalayanı görme 

r· b kAn bu bedbaht kocasının tit- ıstedi. Fakat n file .. Ve. derinclen ge- muavini B. Celi'il Varol tarafından laştırmıştır. Mustnfa, 60 yaşındadır. müddeiumumi muavini B. Cevad Öz- 2 f .30 Konuşma (Verem halckıni 
ı k dudaklarından sanki: len cevtant bir kahkahadan sonra: el konmuş ve dan lkiçeşmelik poliq Mehmedlc arkadaşlığı bir müddet- pay tarafından el konmuş, gece geç da - Doktor: Muhit Tümer .. 

Nik~ina, görüyorum ki, eziliyoı - O, sa n; senin başına yemin et. meı kezinde geç vakte kadar tnhld- tenb.~ri de~·am etmekte i_ıniş. vakte kadar şahidi er dinlenmiş, suç kan tarafından) 
·ın. Knlb ne karşı koyacak kudre- t' 1. Sözleıini işitti . kata devam edilmiştir. Dokmecı Ahmed Kus ıle arkadaş- delilleri tesbit edilmiş ve suçlu, rlün 21.45 Neşeli p]"klar. R. 
n ~okt. Bu e 1ıada müthiş bir sarsıntı ol- ** !arı Muharrem ve Mehmed de Kar· öğleden sonra meşhud cilrümler ka. 21.50 Müzik (Bir solist_ Pı.~ 

özleri dökülmü§til. du. BUyilk, çok büyük bir kasa par- ZABITADA şıyakada Küçük yamanlardaki ga - nununa göre nğırceza mahkemesine 22.00 Müzik (Aida operasının bit 
... çası, müth ·ş bir uğultu ile yuvarlan zinoya çıkmış, orada bir miktar rakı sevkedilmiştir kısmı _ Takdim eden: Ha• 

:N~kolina derin• bir uykudan uya- dı. ıçı:n·ş vcl e~lcrln_c dönmek ilze:c İz - Muhakeme. g ç vakte kadar de - lil Bedi Yönetken) 
'* Otomobı'l kazası mıre ge mışlerdır. Umumi hapıshane vam etmı·şıı·r. Suçlu, 23.00 S b ] 

.11) or gibi doğruldu. Gözlerini sildi .. • on ajans a er eri. :ziraat, 
nuk ocağın başına geçerek otur- Erte!'li günU, çöken ocak bomboş- Mezarlıkbaşında şoför Hamit Şur- önünden geçerken Mustafa ile yanın - Ben cinayetin :faili d ğll1m. On- ... ~. ah ı .. , ambiyo .. 

n l i h 1. b' b 'd · d k" b'l" 8 d dak; alehmede rastlamışlar. l\Ieh - k b (f ) :.hı. Fakat, kı fn~ndnki d!iiünceleri tu. Utün ııme e. c: va \'e nem ı ır a ı aresm e ı otomo ı ı yaşın a a . !ar beni öldürmek istiyorlardı. Ken- nu ut arsası iyat 
amH·oı du zincir lıal!nde, i .i tabutun arkasın - lsmaile carptırmıs, yaralanmasına me ' Mu harı emle mahalle arkadaşı dimi müdafaa ett:m._Jlat - ,jsmdal' - 23.20 Müzik (Cazband) Pl. 

• · _ • 1 d b b" . .• S l l o't!uttu içlrr tılrblrtne ıı:;ınalı'k ct;ınl~- 23 55 24y 
T krar, gene geçmit:1 günleri tat- dnn meznı lıga dogru yol n ıyor u. se c ıyet vermıştır. uç u, tutu muş 

1 
d" S h 

1 
b d 

1 
_ . maya il ica eımeseydim beni Bidil.. . - arınki program. .. ' er ır. ar oş o an ve u ost ugu ıs-

lı \ mesud hatıraları düşUniiyordu. o- tur. tem:yen Mustafa GôrgliHi hiddet _ ı-eceklerdi. o 

~:~:! §İ~~~:ıaek o;~utş:~: ~~ı)~a0~ Malaia yar in Alsancakt:opş~~t~:rlın:ddesinde len:i.ş,_fa~;\kon~~~a:arı;'a ~fi~j 01 • Demiştir. =*- Altın ve gümüş 
l.ıu meçhul kuvvet nereden geliyor- ' Şakir oğlu Ömer, Ali, Zeynep ve Ce mr-h •• 

1 
ıçınk e mi e 1 0 udn _an u muş fl · [ d 

l ') N" . k d"" . lzm ı·r de ·1 . . ı ı .... d b' "b" . sn ı par gaz nosuna ogru: Alman 'apon azı ne er mey ana u.. ıçm ocnsını ucıünmek ıstcr- :nı e. geçımsız ı ~ yuzun en ırı ırı· Yü ü 1 D . ti B 11 • J ı 
k "t k" . h t 1 d ? E . l l 1 d kl d - r .... emış r. unun uze. ık ı 

en o c mı ırıyor u. • vet, Neş. -Baştarafı ı inci sahifede - nı sopa ve na ın a yara a ı arın un · 'I h Tı"caret muahedesı· C 
t b k 1 • b k 1 l d rıne .. , u arrem: • l 
orun a ış an, onu bıraz daha ken- Misafir İngiliz dPnizcileri 1zm"rde za ıtaca ya a anmıs ar ır. Ali h 11 h 1 D . t• 1~ Londra, 31 (A.A.) _ Daiy MıJ 

ı.l . k" b" . . "b" b - D l d lık - a ' a a - emış ır- \.Onuş- T k 31 (A A ) D . • ne çe ıyor ve ır zıncır gı ı ag- dort gün knln~aklurdır. o an ırıcı , ? • o .Y~·. . . - omeı a· gazetesi yazıyor: 
'ı rdu. Nikolına bunu hi divor, Haber aldı;;.ımıza cröre Alba:v.• Eski mahkeme öni.inde sabıkalı mak da )asnk mı. Jansı bıldırıyor: Ak 1 l I · h S ff lk' 

b b l B .. " . 1\I t f M h y . Al . . r eo og n r psvıc c u o 
1 kin mukavemet gösteremiyordu. Tower idaresiııd bulun n 1\talaia Emin, Veli, Münir ve smail. kıy· u soz ·uzerıne • us n a, u arrc- enı man • Japon tıcaret mua- k d k" 5 11 H d b" A t1 

ı · ü · · ·· ·· t·· Al d J( h d · .. 1 .k. l k :ra mm a ı u on oo a ır n11 
Anlıyordu; onu evdiğini pek çok dritnotu saat tam onlıirdc lzm ·r li - metsiz bir saatl hile ve desise ile s· mm zerıne yurumuş ur. ıme uş e <'.Sl, ezcum e ı ı mem e et ara - 1 k k l ·ı ı 1 

b. h~d· ' ı k · · d b . l osa son ra ımn mezarı ı e mua 
t:Vdiğini anlıyordu. manındn bulunncaktır. Dritnot. seh- rnail Durlllana beş lira mukabilinde ır a ıseye mana vermeme ıçın sın a :>'a ancı pıyasa arda lüzumsuz k l .. .. h · e' 

q A 111 h . . . . .. .. zam ıymette a tın ve gumuş azıJl 
B mı eğdi, · • yaş damlaları t k· re bir mil yak) sınca 21 atım topla att klarından şikayet üzerine zahı· J• u anemın koluna g,rıyor. Ve: rekabet1erın onune geçmek maksadı ) d k 1 d B ı 

B ı D · t• ·ı .k. l k . .. .. .. d l 1 er mey ana çı nrmış ar ır. u at f 
.r yanaklarından rerlere yuvarlan- rl selamlı~ cak ve kl lndnn ::ı ni taca tutulmuş ve adliyeye verilmiş - - o;, ver· emış lr. ı e ı ı mem e etın uçuncu ev et er· d k l' 1 1 · l · ,i s h ı k · · t · · ·1 111 l l .. b l . . . a ıymet ı ta ar a ış enmış ma 

mağ'a baş nmıştı. Nikolina ağlıyor ve miktar t 11 ntılm k urcth.·Ie sel m· {erdir. ar oş u vesaırcnın esırı ı e J.• us- e o an munase et erın) bnzım eyle- l d b" k k dd B •t 
f b . - . . a tın an ır as mevçu u,r. c rı 

l ı kırıvordu. 1 kt Dr"t ot d 1· "t nca a Tahkir tn a, elınden çıkardıgı sıyah saplı mektır. k . b. .1 . ·Ji1 
.; an~ca ır. ı n , cm r .. ı - , ~ . , 1 5 t' 1 w d k" B ·~ T· hf'll . b" f muzeum:. ıymetı ır mı yar mgı , 

Kapı gıcırdadı; fi til ba ı sim iyah mira] bir motörlc rıhtıma çıkacak, Kemerde Kagıthane caddesmdc 'e an ım uzun ugun a ı uı ,,a ıccaret ma ı erı, ır tara tan r t h · d'l b h · 1 ri r 
b ri g"rdi. Bu kocası idi. Nikolina, ko- v:lfi.v;tte vali B. Etem Ay kutu ve Ahmed, Sabriyi, Karantinada Sami bıçağı ile Ahmedj kalbi i.izerinden japon pamuğu ihracatını diğer taraf- t~rası .1 a tmı~fe tıt~n . ut. azme e 

b ı . k R 1\ ynralamı , Ahm d" . düştüğü t d . . "h l" 1·· 1 Al ına ı e asnı e ırmış ır. ·~ mm öy e paydostan evvel gel- kışlada Müwtahkem Mevki komuta - o ağında aşit, 1ehmedi, Karsıya- :: . ş ve ~ ın l_ere • an a Jap.on ıst_ı _sa ıı:e uzum u - ; • • • [ 
diı{ini göı ünce korku ve hayretle ka- 111 Tüm general Rasım Aktoğu'yu ve kada Kemalpaşa caddesinde tuhftfi- nu gö:ünce umumı hapıshane önün- man makınelerı Jthnlatmı fazlalas - Jaures . çın ıhtıf a 
ıı ık bir his iıı tesiriyle derhal fırla.- belediyede re·s Dr. B. Behçet Uzu yeci Fevzi, Bediayı tahkir ettiklerin- den sürntle uzaklaşarak Memleket tıracak olan bu yeni muahededen yapıldı 
dı. Kocasına giiltimsemeğe çalışarak ziyaret edecektir. den zabıtaca yakalanmışlardır. ha<;tanesi sokağına sapmıştır. Arka- memnuniyet göstremektedir. . . ışf 
okulmak istedi. Kocası: Müteakiben vali komutan ve be- * sını takip eden Muharrem ve arka. D • b k Parıs, 30 (A.A.) - Bınlerce_l< rı' 

- Yapma Nikolina, ded', hasta- le:iye reisi bu ziya~eti iade edecek. C'·ı · . J ı_ • • • daşları da, efl!Z an jean jauresin ölOmüniln 25 ncı ~r' 
)ım .. Bugün daha fazla çalışamıya- 1 di r l l tın fc 'llfctlert - Katil kaçıyor tutun! Diye ba- '/16 / dönümü münagcbetiylc yapılan ırı 

er r. d ·ı . , .. , ırıemur arının coğu . . . k t . l d. 
cağımı görerek işi bıraktım. Ben bi- 0 akşam , villyet tarafından ami- Er üne 1 tıca eden.ere is- gırışmışlardır. Ahmed, o sırada y_a- • • .' sıme ıştıra e rnış er ır · 
liyorum ki sen buradn oturuyor ve ral ve maiyetleri şerefine Şehir gazi- f " l J k rasından fazla kan kaybetmektedır. yer/eşfırıldı 1 ANA D Q LLJ 
< nu dilşilnüyorsun .. Doğru değil mi? nosunda b:r ziyafet verilecektir. Zi - .snaı muame e yapı aca Muharrem, orada bir karpuzcu dük- İstanbul, 31 (A.A.) - Denizbank 
! 'ikolina, eğer bana hal<ikati söyle- vafeti eğlenceler takip edecektir . Amman, 31 (A.A- - )faverayı kanından eline geçirdiği dirhemleri, tan açıkta kalan 120 memurdan 100 
m ş ol aydın.. Ertesi gün (perşembe) İngiliz de~ Erdüne iltica eden Filistin tedhişçi .. katilin arkasından fırlatmış: liradan aşağı maa§ ala lan kAff . 
. Göğsünde toplanan hıçkırıklar se- nizcileri, ~ehri 2'ezeceklerdir. Öğle terinin. şeflerinden Abduı:ah.m~n Ka - Tutun katili 1 Diye bağırmış • ve yüz liradan yukarı :aaş :ıa:ıa:ı~ 
mi boğmuştu. Daha fazla söyleye- üzeri :Müstahkem )levki komutan - racda ıkamete memur ed~lnııştı:. Hfi tır. da büyük bir kısmı başka memuriyet 1 

mcdi. Ağlıyordu. Gözlerinden nkan lığı tarafından orduev!nde gemi sil- ~fimet t~ra~ından n~şredılen bır teb Mustafa elinde bıçak olduğu haldı.-. !ere tayin edilmiş v bugüne kadar 
~aşlar, kirli yüzünde izler bırakarak varisi ve maiyeti şerefine orduevin _ lığde asılerın şefl~rıne istisnai bir kaçarken kendisini tutmağa teşebbüs vazife alamamış oı:n mütebaki 20 
, uvnrlanıyordu. Xikolina ayakta de bir ziyafet verilecektir. ~uamele Y~_?ılaca.gını ve. Erdilne il- edenlere: memurun da pek yakında münas·p 
duruyordu. O anda kocasına o kadar İngiliz denizcilerinden mürekkep tıc~ ed~~ dıger a~ı şeflerı~ıden ayırd _ - Sokulmay:n, vururu~. Diye ba- memuriyetlerle tavzif edilecekleri 
çok acımışt ki.. Evet, kocasının ken- futbol takımı da İzmir muhtelit takı- edılecegı kaydedılmektedır. gırmış ve bıçagı sallamagn başla - mevsuken öğrenilmiştir. 
di ini ne kadar çok sevdiğini biliyor- mı ile Alsancak stadında perşembe Amman, SO (A.A - Fili tinlilcr- mışbr. Bu vaziyet karşısında )iustafn 
clu. ve cumartesi günü birer maç yapa .. den mürekkep 400 kişilik müsellah yı kimse tutamamıştır. Hastanenin Amerika ordusu 

Fakat, ne ynpabilirdi? Kalble mil- kt bir çete, evvelki akşam maverayı köşesinde elinde silahı olduğu halde 
cadele etmek mümkün müdür? Kal- ca 0;~tnotda bir balo verilmesi muh- şer~a arazisine girmiştir. l\Iaverayi nöbet beklemekte olan jandarma eri Man vralara başlıyor 
be hükmedilir mi? t ld. şerıa kıtaatı kumandanı Klap paşa, B. Mustafa, elinde bıçakla bir ada - Vaşington, 31 (A.A.) _ Birinci 

k eme ır. t · J • k k d' 1 ld'w · k d Ve mustarip erke birdenbire ka. Gemi pazar Kilnü şehrimizden ay~ çe eyı e e geçırme · ma sa ıy e a - ~ın ge ıgınj ve ar asın an gelenle- ordunun 5 ağustosta Virjinya d hi-
rısmın eJJerini yakalıyarak sıkmağa 1 kt raştırmalar yapmak ilzere yola çık - rın de: Yınde ve 13 ağustosta da Nevyork 

rı aca ır. t B k d .. h. b' . 
başladı. Dişleri arasından: k mış ır. u a ar mu ım ır gurubun - Katıl kaçıyor, tutun! Diye ba- muftakasındaki Plattsburgda b 11-

- Söyle, diyordu, yemin et .. Ye- Kız açırma şerianın ötesinde karargah tesis et- ğırdıklarını görilnce derhal sUngUsü- yacak olan ordu manevrnların 60 
min et. Kuşad:ısının Selçuk nahiyesinde mesi ilk defa olarak vaki olmaktadır. nU katile tevcih etmiş ve bin asker iştirak edecektir. Mannv-
Kadın, parmaklarının acısından kıv çarşı içinde oturan Mustafa oğlu Be- Vaziyet resmi mchafill oldukça cid- - Dur! Teslim ol! Diye bağırmış- ralnr ateşem"Ut.er göndermeğe da-

rnnarak kocasın1n önünde diz" çBk- kirin 16 ya~ındaki kızı Sabihayı ka- di surette meşgul etmektedir. tır. vet edilen bütün büyük devletler, 
müştll. Fakat kocası onu bır.akmı- çıran Ali oğlu Apti zabıtaca yaka- Sayfiyede bulunan Emir Abdullah Kntll duıı.t::ıfa. bu vaz'yet karşısın- itnlya müstesna olmak Uzere, bu d . 
yor: lanmııtır Ammana avde tetmiştir. da katil bıçağını hastnnenin çiçekle· veti kabul e> leml~lcı·ıiil' 
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1 Ağuıtoı 1939 SALI (ANADOLU) (SAHiFE 5) 

• • • Bulgar kralı lngiliz donanması KUMANDAN, HAİNSJN!J Ye~!t~~Y:~::~t:lu 
Tertip eden: ANT SVOKU -164- Çeviren: Karni ORAL kr~l~~~:ln~Op~~·:~irili;,ra~a~~!~~ ihtiyat filo, birkaç gün içinde görül• 
C k d k b k • • k d• k Köse !vanofun bütün hükumet aza- • b• d d t h• aSUS a IDlll ocası, Sa 1 zevceSIDI urşuna ızece sının , yüksek devlet memurlarının memış Ir erece e eç iZ 
l •• f • b d b J • • •• d • t d" ve büyük bir halk kütlesinin huzuru d•J • J kt 0 30 ffiU rezelllll aşın a U UilffiaSJ lÇlll ffiUSaa e IS e 1 ile cenubi Bulgaristanda Çepino-Ya- e 1 mJŞ 0 aca lr 

Reis _ Bilmüvacehe yapılan is- dikten sonra, asabileşmeğe lüzum Ne oldu? Biraz anlatır mısınız? kuruda - Belitza demir yolunun kil- Paris, 31 (A.A.) - Joumal ga- ye kadar halli tamamlanmıyan yega-
ticvap, kanuni surette bitmiş değil- yoktur.> Casus kadı:r:ı - Söyliyecek bir şe- şad merasimini yapmıştır. zetesinin Londraya gönderdiği hu- ne mesele mürettebat meselesi idi. 
dir. Bu itibarla, tipik bazı sualler sor- Reis, Bu sözlerden sonra _casus yim yoktur. Ölmeğe teşebbüs ettim. Yeni demiryolu, altmış kilomet:e susi muhabiri Yves Maryan yazı - İngiliz hükümeti bu meseleyi ele hal 
trıak için olsun casus kadını bir kc- kadının getirilmesini emretti. Amma muvaffak olamadım, işin ar- uzunluktadır. Takriben iki yüz mı!- yor: için bütün ihtiyat sınıfların mensup 
te daha buraya çağırmak lazımdır. Casus kadın, refakatinde iki mu- kası sizi alakadar etmez. yon levaya mal olmuştur ve Bulgarıs Bir kaç gün zarfında bütün ihti- 1 O efrad ve subayın 31 temmuzda 

Müddeiumumi- Pekala. Fakat, hafız olduğu halde kapıd?Jl içeriye Reis - Zehri nerede buldunuz? tanın en güzel mıntakasından a-eç - yat filo 1924 den beri vaki olmamış celbine karar vermiıtir. 
rnümkün ise kendisinden uzun uza- girdi. Muhafızlardan birisi, bir şey- Casus kadın - Zanetmem ki, si- mektedir. bir §ekilde teçhiz edilecektir. Şimdi-
dıya sualler sorulmasın. ler söylemek istediğini ima ederek zi alakadar etsin. Fakat şunu söyli- -=*=-- ccc***~»-----

Reis - Yalnız bir sual soracağız riyaset makamına yaklaştı. yeyim ki, biz casuslar, lazım olduğu Kemsley Hı.tlerle ç E M B E R L A y N 
Ve müteakiben gizli zabıta teşkilatı- Reis - Ne var oğlum) Bir ıey vakit içmek üzere daima bir miktar 1 
tıa sevkedeceğiz. Son işi orası göre- mi oldu) zehir taşırız. k İ 
tek. Asker - Mahkemeye söyliye· Reis - Hayretimi mucip oldu! OnUŞ U - Baıtarafı t inci sahifede - zahat istenilmiı ve cevap veren baş-

Müddeiumumi - Onun buraya cek b~zı söz~~rim ~ardır sayın reis. Sizi buraya getirdiklerinde üstünüzü Londra, 31 (A.A.) - Kemsley, Londra, 31, (A.A.) - Çember- vekil Çemberlayn, ezcümle şunları 
Relmesiyle yeni hadiseler çıka~ğın- Reıs - Soyle oglum J • • • •• başınızı aramadılar mı) Hitlerle Bayreuthde görüştükten son layn bugün Avam Kamarasında in- söylemiştir: 
dan korkuyorum. Şunu da ıtırafa Asker - Bu kadın, kendısını go- Ca k d K" kt ') ra avdet etmiştir. giliz. japon münasebetleri hakkında - Polonya ile baılıyan mali mü-

• 1·· ·· od k k b" ""dd sus a ın - ım arıyaca ı. b b 1 ah ed k 1 d I M l" l'tıecbururn ki, Mösyö Lavrenyenın urup aya apat.tı ta.n ı.r mu et . l _ Mumaileyhe zevcesi refakat et- ~yanatta u u~~cağı?ı t m~n en za ere ~re eva~ o unuyor. a ıye 
l:endisine tecavüz etmesini ve bu sonra benden su ıstedı. Bır bardak Kocam mı) Maamafıh aramış 0 say mektedir. Tımes gazetesının dıplomatık mu- nazırı Sır Con Sımonun geçen hafta 
kadından intikam almak istemesini doldurdum ve kendisine götürdüm. dı da katiyen bularr•ızdı. Hatırlarda olduğu veçhile Kems- harriri Tokyoda yeni güçlükler çık- bu husus için verdiği izahata hiç bir 
haklı buldum. Bardağı alınca, içine bir fCY attı. Der - Zehiri sakladığınız yeri lütfen ley, nazi matbuat ile Daily Sketch tığını kaydettikten sonra baıvekilin söz ilive etmiyeceğim. 

Reis - Biz de ayni kanaatteyiz. hal suyu elinden aldım. bize söyler misiniz) ve Sunday Times gibi Kemsleyin müzakerelerin başlangıcında yaptı- Danzig meselesine gelince, bu ih-
?nun içindir ki, intizamı ihlal etti- Reis - Suyu döktünüz mü) Casus kadın - (Kulağından çı- kontrolü altında bulunan gazeteler ğı gibi bu sefer de şüphesiz açıkça be tilaf, çok mühimdir. Maahaza nev, 
Unden dolayı Mösyö Lavrenye hak- . :Asker - Bardağı, içindeki su ile kardığı bir inci küpeyi göstererek) arasında siyasi makaleler teatisi nie- yanatta bulunarak ingilterenin başka mit olmamalıyız.> 
1 ında takibat yapılmasını iddia ma· bırlıkte ~u~afaza etmek i~tedimse Bun~n. için~e idi.>. . . .. . selesini müz~kere et~ek için Alman bir .. ?e:let.in e~~i~le ha~ici aiyase;~n~ Söz alan sabık hariciye nazırı Eden 
karnından iatemeie lüzum görme- de, belkı elımeden )tapar dıye yere Hakımlerın hepsı, ıncı kupeyı tet- matbuat şefı Otto Dıetrıchın daveti degııtırmıyecegını tasrıh edecegını Danzig meselesinde Almanyanın 
c!ik. fır~ttım. Casus kadın, bu vaziyet ü- kik ettiler. Filhakika, incinin bir ta- üzerine Almanyaya gitmişti. yazmaktadır. Çekoslovakya için takip ettiği yolda 

l.avrenye _ Müsaade buyurur zerıne ~~a: rafı hiç belli olmıyacak derecede o- **= Muharrire göre Çemberlayn, ingil· yürüdüğünü ve hükümetin son dere. 
ll'ıuaunuz sayın reiı ı -Nıçın böy!e yaptın da beni öl- y~lmuş v~ oraya şiddetli zehirden bir T l 'd ~e.renin japonya~ı~ bütün t~epl~ri~i ce müteyakkız olarak cebir ve kuv-

Reia - Bu hususta izahat ver- mekt~n menettın} mıktar 11gdırılmıstı. O < y O a ıs af etmekle Çın ıhracat tıcaretının vete karsı boyun eğmemesi lazım gel 
ttı.ek isterseniz buna lüzum yoktur. Reıs - (Casus kadına hitaben) - Devam edecek - Ingiliz sefarethanesi önün- dayandığı Çin dola.rına "?üzaheret diğini, Rusya ile bir an evvel anla-
~ıra bu kadın aleyhinizde o derece oo . tmE-.kten vaz geç~ış ~lacag~nı ve ~u şılması zaruri olduğunu söylemiş ve 
l\~rnussuzca hareket etmiıtir ki, öl- Jll • • ~ de nümay:ş yapı

1

dı ~kdırde yalnız . ıngılterenın deg~~· uzak şarkta japonyanın Çini istila 
durıneğe bile tctebbüı etıeniz hak- lY,IQCarıstanın sıyasetı Londra, 31 (A.A) - Stefani a - Fransa ve Amerıkanın da zarar go- siyasetinde muvaffak olamadığını· 
kınız var. jansmdan: receklerini beyan edecektir. ve ingilterenin japonyaya karşı m~ 
k lavrenye - Mahkemenin bana Tokyodan bildirildiğine göre bu Londra, 31 (Radyo) - Muhale- maşatkar davranmaması lazım gd 

c .~tıı olan sempatisini gösteren bu K f S k • M · •h sabah İngiliz sefarethanesi önünde fet liderlerinden Sir Arselbal Sinkle- diğini ilave eylemiştir. 
'0~den dolayı ıize teşekkür et- On a l, GCQI' sf anın mı Ver halk şiddetli tezahürlerde bulunmuş- rin vermiş olduğu istisah takriri üze- Müteakıben Sir Arselbal Sinkler 

• ~et ~rcumdur. Yalnız mahkeme- d / l/ • b ., l f rP ., •• [ d . tur. Polis bir çok kimseleri tevkif et- r~n; ~mgün Avam Ka~~rasında ha- tekrar söz alm1ş ve ingilterenin ja-
1\ hır istirhamım vardır: Bu na- eV e erzne ag .. l 0 - UgUnU SOY e 1 . f ·ıcı sıyaset etrafında munakaşa açıl- ponyaya cesaret vermemesini, Ame-

~ lı'ı~11uz kadını kurşuna dizecek olan Budapeşte, 30 (A.A.) - Hariciye /rimize her tehlikey· almağa hazırız. mış ır. 
00

_ mış ve l-,;r çok hatipler söz alarak, rika ile teşriki mesai etmesini ve A-
~.ülrezenin ba,ında ben bulunayım. nazırı Kont Csaky, Sepron üniversi- Biz, Macarlar, sulhsever, sakin bir hükümetten beynelmilel vaziyet hak merikanın yaptığı gibi ingiliz- japon 

~ ~"de, hizmetçi kadının adresi casus tesi kurslarının açılışında bir nutuk milletiz, fakat bizi rahat bırakmalı- Moskovada kında izahat istemiştir. ticaret muahedesini bir an evvel 
I dından sorulsun. Hizmetçiyi yaka- söyl"yerek Macar harici siyasetinin dırlar. Fakat bunun için haklarımı- Evvela, takrir sahibi Sir Arselbal fesh etmesini istemiştir. 
arnaJda belki de daha bir çok sırlar ana hatlarını ç · zmiştir. Kont Csakuy zın her hangi b rlnden vazgeçmiyo Feci bir tavy-:ıre kaz,.,sı 'ıinkler söz almış ve Rus - İngiliz - Başvekil Çemberlayn, bu huımsta 
t'tteydana çıkarabileceğiz. Bu sayede ezcümle demiştir ki: ruz. Moskova, 30 (A.A) - Dün feci Cransız müzakerelerinin ne halde derhal bir karar verilemiyeceğini '\'e 

t c;ı8Ua teıkilabnın m~ezini de anla- Macar"stan, mihver devletlerine Macaristan, bütün komşulariyle bir tayyare kazası olmuştur. Hakkın- Julunduğunu, gidecek askeri heye- dominyonlann fikrini almak lnzım 
• ltıak belki kabil olur. samimi surette bağlı kalmaktadır. itimad havası içinde yaşamağı arzu •in kimlerden ibaret bulunduğunu geldigw ini söylemicfır. 

ı:a_. da t f ilat elde edilmemiş olan bt· ~ )._ ;-ia- Düşündüğünüz çok doğ- Dostlarımıza karşı gösterdiğimiz etmektedir. Ve bunun için, hiç kim- ormuıtur. Mu·· ·ka .. .. t" • ,..aur -,.,..._ d . . . kaza neticesinde ırenerat Vfctor Kho na şa uzun surmuş ve ne ı• 
~ • Co4tl e etım:kl. hiı:metçi ka- bu samımıyetin, bir milletin şeref ve sed~n, tamamiyJe ve kf\t't hakkımız Baıwekil Çemberlayn, müzakere- cede hükümetin verdiği izah t tat· 
,.'~•n adresini vermekten çe nm vc-r namueu Her ıeyin üstünde olduğu olmıyan h"ç bir şeyi istemiyoruz. ıulov binbaşı Serge Tcherkaisoy rin devam ettiğini ve Moskovaya minka" .... 1 .. t•• a 
~e•tı"r • · · d ti d b" · k ~ h d" l d Al k d r goru mu~ ur. · ıçın. os arımızın a u gilvenebı- Macaristan, sekinetli ve azimkar bir l~ ·erı mü en ıs er en e san rt! .,idecek ingiliz heyetinin, amiral Bra-
ıı~ Müddeiumumi - Şahidin dü- lecekleri hakkında aldığımız temina. harici siyasetle ve dahili sükunu v itov ve lvan Kuyehev ölmüştür. ·e, general Sir Con Barmis ve tay-

0 
---

ia. esi doğrudur. Ben de bu fikre tın semereler vereceğini ilmid ediyo- memleketin inkişafını yübeltmek ·are eksperi mareşal Argovdan mü- Rus 'da 
,~1rak ederim. Bununla beraber, ca- ruz. Dostlarımızı muhafaza için üze- için h"ç bir fırsat f.evtemiyecektir. s.:ıı: rekkep olup, dipjomatlarla teşriki ya 
k • ka~ının, herkesi lekelenıe2e kal- 00 Dış Po..itika mesai edeceğini ve bu hafta sonunda D / 
ıtacagınd b" · ·d · l 1 emh·yo'ıı nak ivatı 

td • an ve ızı yenı en ışga B l k d l l • -Baıtarafı 3 ncü Sahifede - i\1oskovaya gideceğini söy emiştir. 
ecR.~nden endite ediyorum. a tı ev et e rı Muhalif liderlerden Valton, baş- Moskova, 81 (A.A.) - Tas ajansı 

eıı Ö 1 b" d 1 :1.ahat bırakılmalarını istiyorlar. Bu b"ld" · r, 7 Y e ır tarz a sua so- ·ekilin izahatından memnuniyet duy ı ırıyor 
.,t~~ kı, yeni hadiselere meydan Ja bir milletin en meıru hakkıdır. uğunu söyledikten sonra, Moskova Demriyolu nakliyatı diln bütün 

la~nıyece~tir. Şimdi, ~arı~ te~rar Garanti mes' el esi h ıkkında S _ın :ile- 7
akat Almanyadan korktukları için '1Üzakerelerinde görülen teehhürü Sovyetler birliğinde m~rasimle. kut-

11111 rnak uzere celseyı tatıl edzyo- - - vaz:yet alamıyorlar. ı\!rr:an} a, ~aydetmeden geçemiyeceğini beyan lanmıştır. ~er. tarft~ m~teaaddıt top C: • • d tt• v • ' , sulhun korunması için yapılaca.ıc ~tmiş ve bu müzakerelerin, tabir caiz lantılar ve .şçı şenhklerı yapılmıştır. 
k.. ise tatil edildikten sonra reis rlll ıra e l~l IlU U { bb"' .. b"l k d" k l ·se tam bir betaat icinde cereyan ey- l\Ioskovada cGrokb kültür ve istira-
"""ı rn hk I ' teşe usu ı e en ıne arı::ı a ınnıı~ • h t k d 1 it" b"lh 
IJ,. a eme sa onuna davet etti. B k • d h ı .stokholm, 31 (A.A.) - Stackadtı b" t db" - b"l~d- · t" · 'edig.inden teessür duydug"unu bu- a par ın a yapı an rn mg ı ac;-
""lnı b" 1 an ar a VUZU ır e ır sayacagını ı ırmış ır. • • l k l T 300 b" ~i n ıran evve sona ermesi al . bır nutuk söyleyen haricyie nazırı :-·ıh k"k Al b b 1 • · J na sebebiyet veren tarafın ayni za- sa para 0 muş ve mı ıngc ın 

~:i_.casus kadına atfolunacak son ~ ~. ~kıda l lm~nyah. u zor. a.ıgıFy e manda cihan sulhunun 'tehlikeye kişi iştirak etmi~tir. Akşam üzeri ~etı f" Richard Sancfer, Finlandiyanın kendi ırnçu ev et erı tet ış etnııstır. a- k .1 ti tr d 20 b" d 
i... aonra maznun general (L) azı ffi arzusu hilfıfına ingı"lter", Fı·ansa ,,e ·. t "tt"k k 1 JI - l · iüşmesinden mesul oldğunu ilave par m yeşı ya osun a ın e-

l ·• l'Q•·h k ..... .a gı ı çe uvvet eşen su ı cep ıesı . 1 • • • • • ı· k"tl ] .•:4 Iİ>ı_ .. a emesine gergi verilmesi , d Al İ l ~ylemiştir mıryo u ışç sının ış ıra ı e yapı nn 
P" 1 ~"'l'Qundan bahsetti Bu hu - Baıtarafı ı inci sahifede - So\'yetJer birliği tarafından garanti rnrşısın n manyanın ve ta ya- : . . topl'Imtıda münakalfit komiseri iki 

l. i' ~ı>irrt;.. k k l . susta attıiı sündenberi Yusoalavya kendi- edilmesini protesto etmiş ve Aalar. ın sesleri kısılmıstır. Almanyanın Başvekıl Nevıl Çembcrlayn, hatı- t il b" t k .. ı· , k d 
oc.. mutabı a dık. . . . . . . . ~ w• 1 • ı:,· .. l . . saa s ren ır nu u soy ı) ere P-

~ trtesi Ü bah 9 d 1 •mı saran mUbhemıyyetten tamamıy- adalarının b ·taraf lığının mu haf aza- Sır ?ar~ yapabılecegıne l\ı.acarıs ~.n soz erme c~vap ~e~mış ve ez - miryolu tech 'zatının kuvvetli modem 
ç ldı R ~ n sa saat a ce se le 11yrılmamıı, dıı siyasetindeki te- . . . ~ , tan bıle ınanmıyor. Geçenlerde bir '"umle şunları soylemıştır: lokomotüler sayesinde suratle inki 

~\la ~ı eıain talimatı veçhiyl.e ca- reddüdü izale edememiı olduiu aibi sı._ı?ın tedbırler. almması. l~zım geı- Macar profesörü, Alman askeri kay- - Sulha olan sevgimiz, beni şu af ettiğini ve eşya Ve yolcu nakli a: 
~~ \' nın kocası. Lavrenyenın sa- Bulsariatan da ıiyaaetine Balkan an- dıgı noktası~da ısrar etmıştır: naklarına dayanarak Almanyanın '-lnda Sovyet Rusy~ hakkında kretik ~mm mütemadiyen arttığını kayd~y-
lot~ .. e •olunda bırer asker bulunu- tantmın iater dıımda, iıter içinde fa- Sandler, ısveç hilkQmetinın Sov- bir harp provoke ettiği takdirde yapmaktan menedıyor.> 1 · t• 

"'· V 1 ·· 1 · d 1 R emış ır. }l . kat her halde ıarih bir istikamet ver- yeti er b!rliğ"n.e açık ve dostane bir mağlup olacağını izah eden bir eser a ton; soz erme evam a, us - B d il kl" lk 
1 ('_ ' eıa - M h k ba J 1. 1 . 1 .1• F .. k J . b"" un an sonra s re ı a ış ar arn-

~ı.- u a emeye § ıyoruz. memiı bulunmaktadır. Bilhaasa Sov- ısan a Aaland adaları hakkında 18- neşretmış. Dikkate Jayiktir ki bu ngı ız - ransız muza ere erme u- d B St 1. b" . 
1 

. 
il~,.. kad t ı__ • •1 k . . · kt . . . d"-. . . M . h" b" .. k h • t .1 . 1.. sın a . a ne ır tazım te gratı 
"l.ı~- · ın e.uar getırı ece tır. yet Ruayanın da iltihakından aonra veçın no aı nazarını bıldır ıgını söy eser acarıstanda ıç ır kitabın vu e emmıye verı mesı uzumunu k"I 1 k , .1 i t• 
~~ d L b d b l la 1 . d . . k" .. d"". .1 . .. .. M k 'd k çe ı mes ne arar ,. erı m ş ır. 
1lat~ oaayı ura a u unan rın, ıulh cephe.i ıu •eya bu Balkan hü- emış ve emıştır ı: gorme ıgı rağbete mazhar olarak ı erı surmuş ve os ovaya ~ı ece 
~~ lılıklarını son derece mu- kumetinin iltihakına bUyUk ehemmi- İsveçln, Stokhalmun Aaland ada- kısa bir zaman içinde yüz binlerce askeri heyetin, diplomatlardan ~a- 00 

~ .. , ~!:elerini tavsiye .ecl7ri~. yet atfetmekten tamamiyle müıtai· lanmn askerileşti~ilme.si projelerine nüsh.~s~ satılmıştır. ~lmany?~ın te ~a realisit olmasını temenni eylemı!- Vircino Gayda 
~ kadının, herhangı bır ın- ni kalacak kadar ku•vetlenmiıtir. muvafakat etmeJ en ) egane devlet şebbusıyle Macar hukumetmın bu tır. 
~~!ıluan iatifa~e e~:~e~ ye~i Buaün için lazım olan teY vuzuhdur. olan Sovyetler birliğinden bu adala- eser~eki. fikirle~i t_akbih ettiği, !°aa . V:alton sözlerinin sonunda demiş- G ?ne neler yaz1yor 
~~ ""1- çıkarmak ı~tc;dıgını. hepı- Öyle zannediyoruz ki Balkanlarda- nn bitaraf kalmasında kendis:nin de mafı~ ~ıtabın. ıntışarına manı ol tır kı: Roma, 31 (A.A.) - cVoce di'ltal-
b~ ı.!11'· Bun~n .ı~ın,. ~ılhassa ki komıularımız yarına ait hayali menfaati olduğuna dair teminat al- ~ak ıçın . tedbır de almadığı bildi- - Lord Halifaksın, Molotofu bu- lia> gazetesinde Amerikan - japon 
~ ~ ~renyenın ıtıdalını muha- bir hareket 1erbeatiaini muhafazft ması arzuya şayandır. Sovyet hilkO- rılmekt_edır. '"aya davet etmesi ve vukubulacak ticaret muahedesinin feshi hakkm-
~ l.;"r eaı elzemdir. uğrunda iki tarafı da idare etmek meti bu noktada fili emniyet tedbir- Hülasa Almanyanın harpk 'lnlaşmayı bu suretle teshil etmesi da yeniden tefsirlerde bulunan Vir-
~ ~ - Sayın reisi Beni bu siyasetinin herkesten eYYel kendile- teri alınmasına ne kadar ehemmiyet mağlup edilemiyeceği artık efsane- çok arzuya şayandı.> gin"o Gayda, bu hareketin bir uıt:
~ ~ r ~ulunm~ktan mazur rine farda vermiyeceiini artık anla- verdiğini ve İS\'eçin bu adaların tam den ibarettir. Filhakika senelerce Müteakıben Sir Arselbal Sinkler matom mahiyetinde olduğunu kay
~ ~ ~ çok rıca ederım. Bu kadın- mıı olacaklardır. bitaraflığını temin etmeyen hiç bir devam eden hazırlıktan sonra ve tekrar söz almış ve Moskovaya gide- dettikten sonra muahedeyi feshet-
~. e daha karıılaşmak istemi- Bu itibarla Balkan antantı konseyi- tedbire razı olmıyacağını bilir.> demokrat cephenin de hazırlıksız cek heyetin, Amiral Brakenin riya- mekle Amerikanın jnponları Çinde 

tıl\ ~ .._ .. nin ağuıtoı içinde Bükreıte yapacağı İngiliz - Fransız _ Sovyet garanti- bulunduğu bir sırada Almanyanm ~etinde bulunmasına itiraz etmiş. ka- Anglesakson demokrasil.erine kar~ı 
ııı..~ tit Sogukkanlı olmağa çalı- toplantı Balkanların iatikbali bakı- sinden bahseden Sandler, küçUl: bir yıldırım harbi yapmasından çe· pasite sahibi başka bir zatın bu vazi- tarzı hareketlerini değiştirrneA'e ic
~ ~~nuni tekilde hareket et- mından kat'i bir mahiyeti haiz ola - devletlerin de bu hususta söy!iyecek kinilmekte idi. Fakat öyle bir teh- feye tayin edilmesi lüzumundan hah bar etmek istediğini yazmakta ve bn 

J de~ ur.bulunduğumuzdan, si- caktır. Dua-üne kadar her felakete kat'i bir sözleri olduğunu tebarOz like ortadan kalkmıstır. Terazi her seylemiştir. ültimatomun altı ay hükmü olduiı..ııu 
~i ~ udünüz zaruridir. göfüı nrmiı, bütün 1arımtılara mu- ettirmiştir. Nazır, Sovyetlerin ga- gün biraz daha sulh c~phesine do(l- Marttan beri hükümetin ne yap- ilave eyemektedir. 
~setlye. - itidalimi zabtede- kavemet etmiı olan Balkanlılar ai- ranthdni kabul etmeyen Polonyay:ı ru ağırlasmaktadır. Bugüne kadar tığı hakkında bir hatibin sualine ce- Gayda, Amerika tarafından ~·apı -
~ tftt ttı dıye korkuyorum. Bil- yaai rUıtlerini ve mU.takil bir hayata böyle bir garanti tahmllfn ·n mevzuu emniyetlerini hayalden ibaret olan vap veren Cembe~ayn; hiikümetin , lan teşebbüsün ingiltere ile japonya 

&'-' e~s kadın, tuttuğu taktikte iıtihkaklannı iapat etmek mevkiin- bahis olmamış olduğunu hatırlatm15 cmuhtesem bitaraflık> siyasetinde marttan beri sulhu korumek için ba. arasında yeni bir k"nlik ihdas edece
' ~~~la..._ ek~.e ısrar ederse. dedı"rler. Bu iae tereddüd ile deiil, an tır. Bu şartlar altında bir gerginlik larıyan kiiciik devletlerin de korku zı devletle~ garanti verdiğini söyle- ğini ve bturnn Çin deki ingiliz Ameri-
1\ 1• ~n Boyle bir şey vukubulsa cak azimkirane kararlula ve ıiya- mıntakası haricinde bulunan Fin!an- ve tereddüdü bir tarafa bırakarak miştir. kan menfaatlerini olduğu kadar A~-
t~"1ı.. ~:h~mmiyet vermemem.iz setimize vuzuh vermekle kabil ola- diya gib: ~ltaraf bir devlete ~endJ claha kat'i vazivet almalan, sulhu Bundar. so.nr~ Dam:ig meselesiıy·n~aki FrAan~ı:ı: - oHln~da ~<'~~ı\nt"-

.11'tfai . ! 1 olsı:ıı mahk~men:n,cakhr. arzusu hıln~ma ıın~ıl olur <la bır ta- safllamlaftıracaktır. ve Polom'P ıle ınR"ıltere aras•n~ hı:ıo. r nı de ıılak0dar edebılecegmı ıhdı:'! 
•ızdedir. Bunu l-övJI! hil- Hamdi NUzhet ÇANÇAR raflı bir himaye tahmil edebilir? J A. Ş. E.SMER lıyan mali müzakereler hakkında i- eylemektedir 
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-Dolfusün - ölümünün ~eşinci yılı . K A D O N 1 ·Umumi · Ha:fbio Yıldönümü 
Eski başvekilin mezarını Saçlarınızı rüzgara -C-, _e_y_r_e_k ası; evvel gec, e·n 

ziy ret yasaktır Şimdi ~~;.~~~~!~~~ 

-1 

Buraya gidenlerin resimleri, gizli toto· 
ğraf makineleri i]e tesbit edilmektedir 

Sandalda veya kotrada güzel saç- racı·arva bı·r bakış larınızı rüzgarlara terkedip gidece- T ~ 'J 
ğiniz tatlı ve sakin tatil günleri gel-
di. 
Yumuşak ve gür saçlar kadınların 

kadının en bıiyük güzelliklerinden 
b:ri olan bu hususiyetlerin it.ebarüz 
ettirmeleri hakikaten buyuk yazık o
lacaktır. 

Fakat diyeceksiniz ki: 
- Banyo alıyorum. Saçlarım ba

şımdaki lastik boneye rağmen ıs -
!anıyor. Sonra güneşte yatıyorum. 
Güneş renklerini değiştiriyor ve rüz
gar onlara ottakine benzer garib bir 
sertlik veriyor. 

Bu sözün haklıdır. Fakat dünya -
da herşeyin çaresi olduğu gibi saç
ları yumuşak tutmanın da çaresi var
dır. 

Deniz suyu ile ıslanan saç kurudu
ğu vakit su tebahhür eder. Fakat tuz 
saçların arasında kalır. 

Butün dünyayı kana boyayan büyük harp 
asıl başlamış, nasıl bitmişti? 

Viyana sokaklarında Alman aakerleri.. Siz de bilirsiniz ve herkes de bi -
lir ki ban'-· d d" "'ldü··· Eski Avusturya başvekili Delfü - İşte geçen gün Viyana da nazil er .. 0 an onu gu zaman 

sün öldürülmesinden beş sene geç- bu hadisenin yıldönümünü patırdılı saçları tatlı su ile çalkalamak la -
t . A t 11 • · k f A b" b' · l k tl 1 1 d zımdır. ı. vus urya ı ar ıçın ço ecı ır ır merasını e u u amış ar ır. 

gün olan bu tarihin beşinci y·ıldönü- .. · Denizden çıkar çıkmaz hemen evi-Delfu:;ten :;onra vazıfe alan Şuş- n·z t 1. · d" - · · 
.. b h ft · · d ld. t' . .. A • • • A ı e veya o e ınıze onmege nıyetı-mu u a a ıçın e ge ı, geç ı. nıng hukumetının ıdama mahkum et- n'z • k 

1
A •

1 
d k' k 

1 
d 

Vaka'-·ı hepı"mı·z hatırlarız·. t··· f k Al h""k. · · b. 1 
JO sa ve P aJ ar a ı ova ar a .. ıgı, a at man ..: umetının ırer bul h k · b b .1 25 temmuz 934 de iig· le üzeri A - ·11· k h 1 - unup er ·esın aşına maşra a ı e 

mı ı a raman o arnk tanıdıgı ka - d .. kill d ·- · 
vusturya radyoları sakin sakin mutat t.illerin i3imleri ~aygı ile anılm?ştır. o en su an ıgrenıyorsanız çan -

· k b. d b' h taııızın içine bir şişe tatlı su koyunuz 
neşrıyatını yapar en, •: en ıre e- Diğer taraftan bir çok A\•usturya ve bununla saçlarınızı çalkalayınız. 
yecanlı haberler vermege başladı - Yatnnperverleri de herşeye rağmen, Bundan ~onra saçlarınızı havlunuz 

lar. zavallı Delfü-ıün mezarını ziyaret et- la iyice kurulayınız. Eğer havlunuz 
Başvekalet daire~inin önünde bir· I'"ek aı ustı , lu .. Q "o:l ı c.ı· 

1914 le harbı doğuran kurıununu aıkbktaa 

sonra polialeri nelinde 
.. ·z n~ c ,mu e · ır. güneşte ısınmışsa bu çok daha iyi -

çok kamyonlar durrr.u.,. ve buların Almanlar buna tabiatiyle mani ol- dir. 
içinden ine~ Avusturya. fc?ernl 0~ - muşlar, üstelik Delfü~ım mezarına Bundan sonra saçlarınızı doksan 

n e çıkarmışlard{r. ı le Rusya, Sırbistanın hukukunun mtl• 
1914 Avrupaaı dafaasını Fransızlara bildirdi. Fakat 

dusunun ilnıformasını gıymış 144 sı - hususi fotograf tesisatı yaparak bu- derece alkolle çalkalayınız. 
lahlı adam bir an içinde l>a~vekalet raya gelmek cesaretini gfüıterenler Sarışınlar için kolaydır. Onlar 
daires!ni işgal etmişler, merdivenle - olursa bunları kolayca ve otomatik renklerin bozulan kısımlara uydura -
ri tutmuşlardır. olarak tesbit etmenin yolunu bulmuş bilmek için koyu kalan kısımların 

Harbi umumiye takaddüm eden Avusturya ve Almanyaya karşı tek 
seneler Avf upa devletlerinin müs- bşına harb egiı;:me}den çekiniyordıı. 

takbel harbe hazırlanmalarına ya- !\foamafih Rus h ükQmetine itimail .. 
ramıştır. sızhk telkin etmee t e işine a-elmit or• 

İçeride çalışan nazırlar ve memur- !ardır. rengini açabilir ler. 

lar, tabancaların tehdidi altında ne Şimdi Delfüsün meraznnna gitmek Bunun için saçı yıkadıktan sonra 

İngiltere ile Almanya arasındaki du. 
Bir çeyrek asır evvel, yani 1914 te, rekabet günden güne artıyordu. Coğ- Avusturya - Macaristan imparator· 

b?tün ~ünya):~ kana boyayan ~üyilk rafi vaziyeti dolayısiyle denizlerde luğunun 23 temmuz 191,1 tarihli no• 
bır facıa bugun başlamış ve mılyobn- daimi hakimiyet tesisine mecbur tası ferdasında bütün Avrupa dev• 
larca ln;.ıanı ölüme sürükleyen u da:mı hakimiyet te~isine mecbur o- !etleri müzakereye.girişecek evvele• 
fncia tnm dört sene sürmüştü. 

olduklarını anlamnğa vakit bulama- gafletini gösterecek zavallıların vay bir de Alman papatyası suyu ile çal-
dan birer köşeye hapsedilm:şlerdir. hnline... kalamnk lazımdır. Fakat güneşte ku 

O sırada kongre salonunda bulu- Şu vaziyete hiç bir Avus~!.ırynlı rutmay,ınız. ÇUnkU gllneş e1lÇlarfn 
nan küçük boylu başvekil Delfils bü- vatanperverin kendisini mahvetmek- rengini daha 11Çar. ' 

lan ingiltere gene h er ::aman oldue-u ha'Zırlamış 61duklan part-ileı U.ii~Vl~• 
Avrupalı rrluharrirlcrdop bi i ~u gibi - Alman donanmasına faiktı, etrneğe başlamı_şlardır. •-:t 

yük bir cesaretle dı~arı fırlamış ve Je mii~avi olan böyle bir harekete 
merdivenlerden kaçmrının yolunu a- kalkışmıyacağı tabiidir. 

münasebetle bir makale yazmıştır. fakat Almanların büyllk gayretlerle z temmuz tarifünden . it il>aren 
Bunun için balyodan sonr:ı saç - Biz de terciime ediyoruz: k ld·- · . ·· d"k Rus•.·a, Fr"ns" 1·ıe müzakereye ba ... ayni ~eviyeye yii se ıgını gor u çe, -.; ... ... " 

ramıştır. Ancak bu iznhati veren Fransız 
İşte bu sırada bir düzüne nazi elle-

larınızı gölgede bırakınız. Keı:ıtane Bugün bütün c.lünyayı unutulmaz bu rakip kuvveti hara:.' ecl~cck biı· ıamış ve Avusturya • Macaıistan im• 
rengi ~açlar, gUncştc en ziyade gü - bir f elakete o:urukıemış oHı.n boyu'l< fırsat aramaktan aa geri kalmıyor- paratorlufrunun 27 t emmuz tarihJJ 
zelliklerini kaybedenlerdir. Onlar harp üzc:inden çeyrek asır geçmiş 

rinde revolver, zavallı başvekili kar-
şılamışlardır. • 

Delfüs, bunların arasında bir kaç 
ay evvel nazi propagandası yaptığı 
için federal ordudan tardedilen Otto 
Pianettayı hemen tanımıştır. :\Iatrud 
zabit ise bir an tereddüd etmeden he 

gazete:ıin egöre Avusturyanın her ta 
rafta Delfüsün istirahati ruhu için 
milyonlarca insan gizli dua et 
mckteymi:;1. 

güneşte kaldıkça manasız bir renk bulunuyor. 
du. kat'i notasının hemen er tesi i'ÜnO de 

Diğer taraftan Avusturya - 1\Iaca- Fransa i?"'<! kat'i sur ette anlaşmış bu• 
alırlar. Buna mani olmak için her sa- Bugün bütün cihanı atese veren ı d · ristan imparatorluğu ile kolkola ver- unuyor u. 
bah bir parça şarap sirkesi irine toz bu haı·bin hatıraları henüz unutul- F h"k~ · 20 ·h· d il" ) miş olan Almnnya, Baltık denizinde, rıınsa u umetı tarı ın e m ..-
halinde kına kına atınız ve saç fır- madan, harbin harap eWği milyon- Akdeniz!! kaclaı nzanmak, diğer tefiki Rusyanın verdiği cevapta Rus
çanızı bununla ıslatarak her sabah !arca malul henüz gözlerimiz önün- taraftan da Kar".den'ze sarkarak bil- ya ile birlikte harekete hazır oldu .. 
uzun uzun fırçalaJınız. de iken, kocasız kalmış kadınlar, ba- tün .Avrupaya h~ldm olmak istiyor- ğunu bildirdi. 

Bu yıldönümünde en büyük acıyı 
duyan ise, hiç şiiphe yok. talih:-ıiz baş 
vekilin l.rngün iki çocuğu ile beraber 
t ·viçretle yaşıyan karısıdır. 

men elini kaldırmış ve biçare başve- C 
kile ik idefa ateş etmiştir. asus ar faaliyette 

Delfüs ağır yaralı olarak yere düş-

Deniz banyo:::u aldığınız günlerde basız çocuklar daha henüz sefalet- du. Tıpkı bugünkü gibi.. Şu halde ingilterenin vaziyeti n• 
her sabah ve her akşam saçlarınızı ten kurtulmag-ra !>ac;.lamış ve umumi E l" t Al d b 'd'? F 1 ·1t ·ı 1 I" _ !.mper~·a ıs manya or usu u-

1 
ı ı. ransa ngı ere ı e an aşm 

fırçalamayı ihmal etmeyiniz. Ve on- harp neslinin mütereddid çocukları günkü gibi modern silahlara malik dan mı harbe girmeğe karar·vermiŞ· 
!arı daima tertemiz tutunuz ve bu henüz tamamı>n yetişmemiş olduğu değildi. Fakat gene bütün dünyanın ti? 

müş ve o zaman kendisini salonun Amerikada 1,651 vak'a söylediklerimizi tatbik ettikten son- halde umumi harpten evvelki vazi- en müessir silahlarını elinde bulun- Harbi müteakip neşredilen resıtlf 
k anepelerinden birine kaldırmışlar, o~muştur 
boş ısrarlara rağmen zavallı adama 
tıbbi bir yardım yapılması menedil
miş ve Delfüs tam üç saat yardım -
sız, kan zayı ede elle yaşnmı~tır. 

ra rahat rahat güneşte, rüzgiiı·da ve yet hortlamıyn başladı. duruyordu. vesaike göre, bu müddet · zarfınd• 

Neden sonra isyan bastırılmış ve 
yaralı başvekilin imdadına koşulmuş 
tur. Amma, artık onu kurtarmak ka
bil olamamıştır. 

Amerikada 
Renkli bir kadın 

hakim oldu 
Amerika ~~evyork hükumeti ıçın

de renkli, yani beyaz ırktan olmı -
yan bir kadın mahkemeye hakim ta
yin edilmiştir. Nevyork hUkiimetinin 
yaptığı bu iş herkesi hayretler için -
de bırakmıştır. 

Çünkü renkli bir kadının böyle 
mühim bir mevkie tayini bütün A -
merikada ilk defa vaki olmaktadır. 

Amerikalıların ise ırk işlerinde, 
ne kadar mutaassıp oldukları ma -
'\lmdur. 

Yeni hakimin ismi Bolindir. Ta -
yin edildiği mahkeme aile işleriyle 
uğraşmaktadır. Ve gördüğü işlerin 

ekserisi de renkli ırka mensup olan -
lam aittir. 

Madam Bollin, işinin tamamen eh
li çok kıymetli bir kadındır. Meşhur 
Yale üniversitesini fevkalade bir de
rece ile bitirmiş ve bundan sonra da 
... ~evyork belediyesinde uzun müd -
det hukuk müşavirliği yapmıştır. 

Yeni vazifesinde alacağı maaş se
nede 12000 dolardır. 

Amerikada neşredilen re.:ımi ra -
porlara göre, Birleşik cumhuriyet -
lerde casusluk faaliyeti şayanı hayret 
bir şekilde artmaktadır. Hem müd
deiumumi ve hem de casuslukla mü
cadele teşkilatının rei. i olan Hover, 
geçenlerde bu noktayı hem re:'ıni 

raporlarla neşretmiş hem dE: bizzat 
gazetelere beyanat vererek şunları 

söylemiştir : 

Hover demiştir ki: 
- Düşmanlar durmadan ıçımıze 

casus yollıyorlar. 1938 senesinde hak 
kında takibat yaptığımız casusların 
adedi 250 idi. Halbuki bu sene tam 
1651 dir. 

Bütün vatandaşların bu müşterek 
tehlikeye karşı elbirliği ile çalışması 

denizde dolaşınız. Gabr'el Pirinçip ismindeki bir Sırp Diğer taraftan Fran~ada siyaset İngiltere ve Fı·ansa hükumetleri ars• 
Rüzgar, tuz ve deniz saçları ot - delikanlısının tabancasından çıkan icabı ingiltereye mail görünüyordu. sında cereyan eden müzakerele! 

laştırır diyoruz. Buna karşı koymak iki kurşunu milyonlarca yüz milyon- Fransız ve ingiliz maliyesi gene bu müsbet bir netice vermiş ve 29 teıtl' 
için briyantin kullanınız . Müstah - larca mermi takip etmişti. günkü bibi zengindi, buna mukabil muz sabahı Fransa İngiltere ile tı:ı• 
znr briyantinlerin hemen hepsi iyi - Niçin? Alman hazinesi ele bugünkü gibi tam- rnamen mutabık kaldıktan sonra RUS' 
dir. Rahat rahat kullanabilirsiniz. Avusturya - 1Iacaristan impara- takır değ"ldi. Bilakis bir hayli altın ya ile birlikte hareket edeceğini bil• 

Saçlarınızı ipek gibi yumuşak mu- torluğu veliahrline yapılmış olan sui- stokları varclı. Snnra emperyalist hu- dirmiştir. Bu şekilde Rus • İngiliz " 
hafaza etmek istiyorsanız onları te- kastin hesabını silahla sormak için dutları dışında kalan, Alsas Loren Fransız müselles teskil edilmiş oldlli 
miz tutunuz. Fakat her gün yıkama- mi? Filhakika Ayusturya - Maca- Slesvig, Danzig ve Prusyadaki kil- 31 temmuzda dn Rusya umur?l 
yınız On günde bir yıkayınız. Faz- ristan imparatorluğu Sırbistana ver- çilk koridora malikti. Eeferberliği resmen ilan etti. ArtılC 
la yıkamak şu iki tesiri gösterebilir. diği notada bu sebebi ileriye sürü- Almanya, Avusturya _ l\foc:ıri.stan cihan harbi başlam1ştı. 
Saç diplerindeki guddelerin ifraza- yordu. imparatorluğu il ebirlikte Avrpada Malilm olduğu üzere bilahare ge• 
tına mani olur. Yahut da onları fazla Harp notaaı hakiki bir kuvvet teşkil ediyordu. nişlemek hevesine düşen Bulgarl•' 
faaliyete getirer ek fazla ifrazata se- cSırbistan krallığı> Belgrattaki Avusturya - J\facaristan impara- ve boğazlardaki vaziyeti münasebC' 
bebiyet Yerir. Avuc:turya - Macaristan sefiri mari- torluğunun ilk notasını müteakip Av- tiyle Türkler Almanya tarafına gef;' 

Birincide saçlar kurur, ikincide ise ı fet;yle tebliğ olunan 23 temmuz 1 914 rupadnki devletler kopcak feHl.keti tiler. 

lazımdır. 

saçlar sık sık yağlanır. Bunun için tarihli notaya tatmin edici bir cevap kestirmiş olacaktır ki derhal en bii- E\·vela Almanya tarafında bllJıJ' 
saçları şu şekilde yıkamak lazımdır : ita etmediğinden, Avusturya. Maca- yük menfaat ingilterenin olduğu h:ıl- nan italyanların itilafı müselles de''; 

75 gram panama tahtasını aşağı ristan imparatorluğu hükO.meti k en- de BüyUk Britanya hükume iHlk gün !erile birleşmesi ve o zamana ka01~. D 
0 

k t 
0 

r yukarı bir litre su için de o ndakika di hukuk ve menafiini bizzat koru- lerde birinci plHnda roı opınmıyordu. bitaraf kalan Amerikanın da bu b ft• 
kaynatmalı, sonra ince bir tülbent - mak ve bunun için silah kuvvetine Asıl ilk ~şe karı~nn Rusya idi. A- ka iltihak etmesi harbi müsavi şer~ 

B. Behcet UZ ten geçirerek süzmelidir. müracaat etmek mecburiyetindedir . vusturya . Macaristan imparatorluğu ten çıkardı. .. • · 

Ç Q C ,U K Eğer saçlarınız daima kuru ise , Binaenale}·h Avnsturya - Macarls- harbe girdiği takdirde Almanyanın Dört sene süren kanlı bir bogu~rıt6t 
bu yusu niçine bir kaçıkla dökülmüş tan hükumeti bu dakikndan itibaren kendisine yardım edeceği muhnk- elan sonra :\fakedonya cephesırı r· 

Haatalıkları mütehaHm le• 
bi rtek yumurta sarısı atınız. Bu su kendisini Sırbistanla hali harpte kaktı Fakat Rusya Sırbistanın ezilme Sırpların cansiparane hücumları • <e 

Hastalarını 11,30 dan bire kadar 11 rı 
ile saçlarınızın diplerini uğuştura u- addeder. sini istemiyor. dahrı doğrusu Alman- şısınd:ı kırılan Bulgar eme .~. et· 

Beyler sokağında Ahenk matbaası j k d "'l ., 
ğuştura yıkayınız, sonr a bol su ile 28 Temmuz 1914 !arın cŞarka. doğru> siyesetlerinde dağılan Bulgar ordusu il a-e 1

1) 11 ~· 
yanında kabul eder. 1 i ilk tıı" 
==============~!onları çalkalayınız. Avu!!turya - Macaristan hariciye muvaffak olarak Balkanlara hakim di. Böylece ittifak devlet er ışr 

UoRtor 
Bakteryolog 

A. Ketnal Tonay 
Bulatıcı. aall"tn Jaastabklar 

matebaaa 

(Verem ve saire ) 
Baamahane polia karakola ,... 

amda "'' T PlP.fon! A 11 C: 

Bu söylediğimizi yaptığınız tak - nazırı Kont Bertold. olmasiyle kendi menfaatlerin!n teh- kiille karşılaşmış oldular. All'll11~cc 
dir de ipek gibi saçlarınız olacak ve Harp sözde bu kağıtla ilan olunu- likeye gireceğini takdir ediyordu. da b 1rkaç r.ephede birden har~ 0ı;rt 
siz bu saçlardan büyük ütihar du - yordu. Halbuki bütün Avrupa sene- İşte bu sebeple işe evvela Rusyn bur kalmışlar ve gerek hnrbın ıg•l' 
yacaksınız. lerdenberi - şimdi olduğu gibi_ ebe- parmağını koydu. Ve evvelii itidalle sene sürme!!i ve gerekse hu BU ıt'fl' 
•·--------··----·• ya z harp• içindeydi. hareket eden Mösyö Sazanof, ırbis- bozgunu kuvvei mane,·iyesiri tıı 

Eleksİr Şahdp Gabriel Pirinçipin kurşunları har- tan hükQmetine ingiliz t~sa\'Vurunu men harap etmi~ bulunuyordu· teft· 
be vesile teşkil ediyor. Bu nota da kabul etmelerini teklif etti. İlk olarak Bulgarlar mütareke 

Basur memelerini gi- beyaz harbi kı?.ıln çevirmek için ilk Faka tayni zamanda Rns ı:ıef er- lif ettiler. . k tı e<· 

l teşebbOs oluyordu. Yoksa A,·rupada bertiği yapılmasının lazım olduğu da Artık harp gevşemişti. tttıfe. tcıcıi! 
derir, Kuvveti, Erkek· harp çoktan başlamış. b:r yand:l de- takdir eililiyordu. !etler teker teker mütareke esiıte 
iiRi. istihcı.u arttı .- ır. llmo~rasiler, diğe~.:n.rafta da empe~- o tarihte Fransa tam hir anlac:m::ı ediyorlıırdı. Bu şekilde 1924 scrı..,; 
ıı:;;;;;:;;;;;ı;;;;:;;;;.----... a::=-=ll:::!~:znı' yalıst devlP.tler s1ıahlarm son haddı- ile Rusyaya baKlı idi. Bu münasebet- - D.svamı 8 inci aahifed• 



Manisa muallimleri 
Hatay yolunda 

Konya öğretmenleri, Hatay dönüşünde 
Manisalı meslpkdaşl2rını samimi 

alaka ile karşıladılar 
1.-:u - ...... 'V 

Yeni Balıkesir valisi B. Recai Bür
haniyede tetkikler yaptı 

-
Vali Halkevi ı-şleri ve gençlerin dertl~rile yakın-

dan alakalar olmaş, Bürhaniyelilerin 

- --- - -----------

(SAHiFE '1) 

Balı 'ıesirde 

13elediye meclisinin 
fevkalade toplantısı 



(SAHiFE 8 ) \ANAlJULU) ı Ağustos 1939 SAU 
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Faydalı bir kavga! Almanlara göre: ( ÇİMDİKL;~- -ı-N;vyork mektuplan: 

Bulgarlar lngi t renin Türkiyede Şundan, hundan 
N • t• ) f h ı d '"" •• d f d Bir iki kız çocuğu sokakta otur-e IS ıyor armJŞ. azır a ı mu a aa te mu~lnr, şnrkı söyltiyorlar. :Mektep 
Bulgarca Mir gazetesi (faydalı bir • şaı kısı değil, tekke musikisinden bir 

Amerikada Türkler ve 
Türkiyeliler 

kavga) başlıklı yazısırıda son za- b • ı • d • b • parça değil, halk şarkısı değil, şöyle 
mantarda Romen basınmın Dobr;ce Jr erı ne er en J arettır birşey: 3 . . hakkındn milhim lınzı yazılnt• neş- - Ayşe teyze beni oğluna Amerikada -4 bin kadar tahmin edi. 
rettiğini ve bu yazılarla Dobricenin Alsana ne olur? 
coğrnfi ve etnik bııkımlardan Romen- M 1 d Ve şarkıda şöyle bir mısra daha len bir . J 'ürk kesafeti var! 
ıere aid ırnıuncıu~unu ispata cahşbk- ersin ve Anta ya a üsler kurulacak. \·ar: 
hırını söylemekte ve Bulgar - Romen } b Buna bir çare bulsana.. --------------·--,-----------..::.o.-
basınları arasında bu yüzden çıka- stan ul limanının yeni tesisatı Asya Yarı dehşetle, yarı gülerek dinle- y AZAN: N. H. ATA y 
cak münakaşayı faydalı bulunduğu- dim. Bu sırada bir ihtiyar kadın ge-
nu kaydetmelctedir. Muharrire göre kISffiIOda kurulacakmış çiyordu. Çocukların şarkısını du- --------------------------
Bulgar matbuatının Dobriceden bah - Ulus refikimizden: j tap, gazete gönderir, mektep, hasta-

K"l · h \ T Ik ·t d B yunca başını sallıyarak, şöyle ho- N k (H settiüi zaman Romen b"'sınının sus- < o nısc e o ·sze· ung~ gazete- var ır. u adadan Antalyaya uça- • evyor , usus muhabirimiz - ne açar, fikirleri ile alfikadar olur .• 
• " . murdandı: ması, elbette ki ceva'p vermesinden sı neşrettiği cKOçük A~ya ~trafında> cnk tayyareler deniz üzerindeki sa- den) - Nevyorka geldim geleli ba- llh ... 1lh .. 

daha zararlıdır. Romen basını böy- başlıklı bir makalesinde Ih tayın pa ve dolaşık yolu almak istemezler- .. :-~i~d~den b~ylesini~ a yavrum, na anlatılan iki müh!m mesele var: Amerikadaki Avrupalı veya As. 
lelikle Balkan barışı namına ergeç Tilrki~·eye ilhakı münasebetiy~e di- se hayli uzun olan kara üstü yolunu buyu~üğunüz .vakıt, hangı Ayşe tey- Amerikadaki Tilrkler, Amerikadaki yalı koloniler anavatanları için zen· 
ricata mecbur kalacak olan Roman- yor kı: almak mecburiyetindedirler. Kezalik 7.elerın, hangı delikanlıların başını Türkiyeliler meselesi. g!n birer döviz membaıdıı-lar. Heı 
yanın bu neşriyatla umumi efkarı Bu ilhakla Fransızlar kilçük As- tahkimi taqavvur edilmekte olan 1z- yakacaksınız kimb.~lir. . Amerikadaki Türkler meselesi, A- yıl bunlardan binlerce insan tatt 
hazırlamaktadır. İşte kavganın Bul- r.anın bu mllhim mafsal noktssında mir Jfmanı için de vaziyet aynidr. Bunu duyunca şoyle bır nükte ha- merikada sayısını doğru olarak kim- aylarını geçirmek için anavatana gf. 
a-arlar için olan faydası bu noktada şımdi TUrklerin bir harp limanı ve Bu liman tabiatten pek müsaid bir tırla~ım: w • senin 8-4 bin kadar tahmin etttiği der, ailesini ziyaret eder, para har. 
toplanmktadır. hava muhafazn fissü tesis etmelerine vaziyette olup uzun bir körfezin arkn Külhanbey agızh hır aşık, bir ka- bir Türk kescfati vardır ve bunlsr car, para gönderir, bilhassa mem 

Filibede çıkan haftalık cPraşda> imkun vermek mecburiyetinde kal- plAnında bulunmaktadır. Ve etrafına dını tnkip ediyor .. Nihayet omuzunu Amerikanın muhtelif yerlerine (en leketinin Amerika ile ticaretinin in. 
gazetesi, cşuurun sesb başlıklı yazı- mışlardır. Bu nokta Arabistann kar- dairen matlar birçok müdafaa bataı·- kırarak, gözler~1~ sil~erek, bilyiliil ikfyüz kişilik) gruplar ha - kişafına yardım eder. 
sın da Gospodin Köse tvanofun Ber- şı bir kale olup Afriknya ve Mezo- yaları yerleştirmek imkanını haizdir. - Hanımef endı - dıyor • köpeğin !inde dağılmışlardır. İçlerinden yüz- Bizim, Amerikadaki kolonimiz ne 
lin seyahatini müteakip blltün Avru- potamyaya giden yolların da emni- Bu iki limanın tahkimine müteallik olayım. de onu, hatta eski harflerle Tlirkçe- Amerika ile yapa~ağımız ticsretir 
pada haklı Bulgar isteklerinden bah- yet merkezidir. Bu maksadla bura- pliinlann italyanın elinde bulunan Kadın şu cevabı veriyor: yüzde ikisi, İngilizce okuyup yaz~ inkişafına yardım edebilecek bir eh· 
sedilmiye başlandığını söyledikten ~a yapılacak tesisatın parasını ingi- on iki adayı istihdaf ettiği tamamiyle - Oşt !.. mak bilmez. liyettedir, ne de bunların sayısı bi· 
sonra bunu cşuurun sesi> kelimeleriy- lı~ler .verecek ve buna karşı da Tür- aşikardır. Bu on iki adanın • Yunan- - Öyleyse kurbanın olayım, Ana dilleri Türkçedir. Birkaçı ile zim kendiı'inden bilyilk şeyler Omil 
le vasıflandırmakta ve yazısına şöyle kıye ıngilterenin Asya da bir kalesi lıların ellerinde bulunan ve milli şu- -Haydi oradan ökUz !. konu§tum, bana vaziyetlerini şöyle etmemize imkan verecek kadar bu. 
devam etmektedir: olmak şerefini ihraz edecektir. Ayni ura sahip bOtUn Yunanlılarca tasvib .. •. ımlattılar: yilktilr. Bunlar bir. iki bin kişili• 

- Bu ses şimdi çok gilr ve çok ikna zamanda bir bilyilk Türkiye imparn- edilmeme ine rağmen Uzerlerinde in- Kadın hocasını yakaladı: - 20-26 yıl önce b:z Amerikaya mütevazi bir işçj kalabalığıdır. Men 
edici hal almış bulunuyor. Dobriceyi torluğunun tekrar tesisi hakkındaki gilizlerln kendileri için üssü bahri- _ Haydı bakayım, dedi. cKarı- geldiğimiz zaman burada Türk kon- lekete paraları ile değil, ancak dön. 
bizden gasp eden Romanya bugün Türk idealinin tahakkuku için bu ler temin ettikleri - Yunan adaların- cığım, senden başka kimseyi, dün- solosluğu yoktu. İşlerimize bir iki dükleri ve iht·saslarını (bilhaı;sa de· 
kendi dostlarının basınları tarafın- •;aziyetten meharetle istifade edile- dan da tehdid edilmekte olduğunu yayı görmilyorum> de bakayım.. şehirde ispnnyollar bakıyordu. Za- mir ve tel sanayiinde çalışanlar rnem. 
dan bile ciddi ve ağır ithamlara ma- cek~ir. Ş 'mdi İngiltere bütiln TOrki- burada zikretmek isteıiz. Adamcık karısına baktı ve tered. mania şuraya buraya dağıldık, ça- leket hizmc~ine arzettikleri zaman 
ruz bırakılmaktadır Bu kabil neşri yeyı kendisinin deniz ve havn ilsleri İngilizlerin TGrklerle yaptıktan düd etti: 1 w b 1 d k 0 1 A faydalı olabılirler. . - . . ışmaga aş a ı . zaman ar me- . 
vat arasında ağır ithamlar da mev- ıçıne almnk üzeredir. Küçük Asya et diğer anlaşmaların Boğazlardaki 11- _ Sö,.-Jesene !.. Ne duru'-·orsun? . . . . Meşru veya gayri meşru, hangı • f d .

1
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cuddur. Yunanistana da ayni tarzda ra ın a mgı z parasıyle bır takım manlara da şamil olduğu bildırıhyor. _ Canım, karıcığım, böyle Jakır- . . ' . . . se ep e o ursa o sun Tilr vatanda~-
ihtaratta bulunuldugunu görllyoruz. liı;nnnlar kurulacaktır. Bunlann straw İstanbul limanının yeni tesisatının dıyı nasıl ~öylerim ben? çok yüksektı, en kabılıyetslz bır a- lığı şerefini kaybeden Türkler ile 
Geç te olsa şuurun sesi artık yüksel- t~jik durumunu bir kere gözden ge- Asya tarafında yapılması tasavvuru _Basbayağı.. dam haftada .elli, altını~ .dol~r kaz~- bundan sonra şu veya bu şekilde ali-
mektedir. Bulgaristanın şarki Av_ çırmek pek cazip bir iş olur: dikkate şnynndır. Bu tesisat Asya Adam kızdı ve bağırdı: ~~yordu, ve kım~e kendısıne ı~ \'erdı- kndar olmamızda faydn var mıdır. 
rupanın Balkanlar köşesinde işgal .~vvelii l\f.e:sini görilyoruz. Burası tarafında olunca garptan ~elecek _ Ben bile bile yalan söyliyece- gı za~an. Amer~kalı m~'. ~aşk~ mem- yok. mudur, bu mesel?yi bundan son. 
etmekte bulunduğtı yerin ehemmiyeti Kılıkya sahılınde Ye Kıbrıs adasının bir kara taarruzuna karşı emniyet ğ:m .. Sen de bu yalanı duyup sevine- leketlı mı oldugunu duşunmuyordu. rnkı yazılarımda tetkıke çalışacağım. 
ni takdir edenler, bugiln onun Bal- şark zin·esi hizasında kain olup ada- nltında bulunacaktır. Başkaca Bo- ceksin .. Yok, yok ben bunu yapa- tık seneler böyle geçti, bir çocuğu- Fakat eğer bana anlattıkları doğru 
kanlar banşı namına tatmin ndilme- dan 125 kilometre genişlikteki bir ğnziçinde Kuruçeşmede hususi bir marn, çünkü kör değilim. muz zengin oldu . memlekete ise; eğer, hakikaten Amerikadn, dn-
si zaruretini tamamen kabul ~·c tas- deniz yoliyle ayrılmıştır. Bununla Ak kömür limnnı tesis ed' lecektir. Bura- • döndü, dönemiyenlor, dön - ğınık bir halde yaşadıkları, ne Türk· 
dik etmektedir. Reel bir politikanın denizin şarki havzasında Kıbrıs ada- da ingilizler Tür kiyenin biltün kö- • " mek için hazırlıklara başladılar. İş- ;e_ ne ingilizce neşriyatı takip ede. .... 

1 
Delikanlı, heyecanla :;cvgi1isnin ı 1 k k d k 

tedvir edildiğ'i zamanlarda uzun boy. siyle ?\~ersin, .skenderun ve Hayfa- mür ihracatı temerküz ettirmek isti· ellerini tuttu, bir ağaçlık içinde idi- te tam bu sırada; hepimiz Türk kon- ı'. ece .. ~ ar ~. u~~ ya~ma bi!err.e. 
Ju aöz söylemeye ne ıuzum vardır? dan müteşekkıl kapalı bir saha vü- yorlar. Samsun ve Trabzon limanla- solosunun memlekete dönmek için dıklerı ıç.n tabııyetı ışlerıni zamanıı 

!er: 
Bu cihete bilhassa cherhangi bir re- cud bulmaktadır. l\'lcrstnden Ponraki nnın da ing·lizlcr tarafından inşası müracaat eden Türklere vize vermt!· da takip edemiyen, takip edemediğ 

A t l il k 
- Seni seviyorum. dedi. 

viziyon harp demektir> gibi bir pern- n a ya üssü e de UçUk Asyamn muta"'avverdir. Bu son iki liman Kadın g illdU: dlğini, diğer taraftan da, Amerikalı için Türk vatandaşı olmak hakkın 
si portaya atmış bulunan Titülesko- bütün cenup sahili, Antalya-Kıbrıs- metıılek'et içerJerinde bulunan kömür müesseselerin kend lerine mUr:ıcaat liilkmen kaybeden ve buna rağnıeı 

- Bunn "kocamın yanında söyli,re- A 
nun siyasi hayattan uzak bulunduğu Mersin milsellesinin teşkil ett iği ileri ocaklarının ihraç limanları lllac!lk- bilir.o;en inanırım. eden işçiler arasında Amerika vatan- merikalı da olmıyan Türkler var 
buguıııc-.ınd.• ohP.mmiyet vermemiz ın- karakol mahiyetinde bir kapalı saha tır. daşı olanları tercih ettiklerini öğren- sn: bunların vaziyetini ehemmiyetle 
zımdır. Biz eminiz ki, bugün Komuu- hol in,. lnmmustadır . .Al•ni 2.J1mnnd:t Bütün bu müdafaa sistemini ingi- : * dik. ~ıılahiyettar makamın naz an dikka. 
yada bugünkü Romen hudtlarının Antalya italynnın elinde bulunan on llz kuvvetleri değil. Türkler müdafan Erkek ba~ırdı: İçimizden zorda kalanlar , tine arzederim. 
kudsiset ve masuniyetine innnların iki adaya karşı bir cyan me\'Zİİ:• hizw edeceklerdir ve bu suretle bunlardan - Başına devlet kuşu g:b: kon- iş", parası olmıyanlar, vize atamadı- Amerika büyük bir iş krizinin yı 
sa}•ısı pek azdır. metini ifa edec~ktir. On ki adadan i tifnde şekli, zaman ile cihan poli- dum be nankör!.. ğı için memlekete dönmiyenler ge. içindedir, ya da böyle bir krize gir. 

b. · · ı R d Kadın, müstehzi \'e kinli cevap 
Gere}(-:tarih ve gerek etnik bakım ırısı o an o ostan Ant alyaya ha- tik konsteltasyonlarının gidi~ntına çim zoru ile Amerikalı olmağı kabul mek üzeredr. :\f emleketteki i~cıizJe. 

!arından bize aid olan Dobriceyi ia- vadan 260 k ilometrelik bir mesafe ı bağlı olacaktır.> verdi: ettiler, bir kısmımız teklifi ve zoru rin sayısı ı:ıimdiden 12 milyo olaı·nk 
d tın - Doğru söylüyorsun Allah için.. :..' rı 

e e emes için Romen hükfimetı·- k0 btıl etmedı'k Tu··rk kaldık K0ldık · · • · . . . . w. . . 00 Gagalıya gagalıya beynimi yedin!. .. · .. hesap edılıyor. 1 enı ış sahalarının 
~ıın ısştınad ed:cegı hıçbır delil yok- 1 • ı • 1 • • .. amma, konsolos bizi Türk vatandaşı açılacağını ümid ettirecek ortadn hiç 

R
ur. uu:unı· .onuştulğu bugünlerde . ngı iZ rea ızmı 11 * tanımadığı, vize vermediği için Türk bir emare yoktur. Ünvonlar vabancı 
omen rıca ın n r •t ı · ld y Ressam çah~yordu. Her tarafı bo- 1 w k b 1 t d'V. . . · " "b" k b l t ı 1 ~al ~ı e edrı o ugu o magı, a u e me ıgımız ıçin de işçilere karşı mücadele halindedir. 

gı ı ıı u e me erı azım ır. ya içinde idi. Karısı bağırdı: Amerika vatandaşlarına temin ed:- 1 d d 'ki · · · .. . 
C k " · c b l h k ,. - Canım nedir bu hal, nedir bu er, e ı erıııı lıelkı de, güııun bı. 

e.nup . omşumuz ı unanıstand~n t em er ayn "n a re et'fl JOyalnr? len haklardan istifade edemedik. rinde vaziyetin yaıdımı ile yaptlra 
da bıze aıd olan garp Trakyasını ıs- &. g Eğer, yarın memlekette kl"iz daha ki b 'it .. b · ·ı · · t' ç·· k- k Res aın masanın ü~tündeki küçilk ca ar, t un ya ancı ışçı erı ış sa. 
ıyoruz. un u; A denizde bir mah- fazla zorlar, ünvonlar daha fazla h ı d ki t kl d "ht" l d bı"r el a'-·nasmı aldı ve karısın° yak- " a arın a uza aş ıraca · ar ır .. 

rece ı ı)'acırnız vardır •• • k " " k t d · d' J t v f b · · . . . . . soz erın u ta ır 1 k Ü Ü t tt Si ış ırır a, şım l ça ış ıgımız a rı· Tehlıkeli ve ıstıraplı tahminleri bir 
. Bulga.~ıstan ıçın A.kd. enıze çıkmak e y m Q aşara y z ne u u : kal ar Amerikalı olmadığımız için tarafa bırakarak. Amerikadakı' 

bı ak - ı d Bi - Şu ayna içinde gördüğün tab-.: .cıger mese es.ı ır.. z ancak b 'ze yol verirlerse, o zaman rnemle- Türkleıin karıQık hukuki vazı·,_,etlen· 
boyl l ki h b !oyu da ben işlemedim yn !.. ~ ~ 

~ ı . e. oı a genış ıı· n~fos ala- AJ h • t~ .. '~ M ÇiMDiK ketimize dönemiyeceğiz, burada aç- ile uğra§mağı tercih edirorunı: A· 
~ak \e ıktısaden kU\'Vetlenmış olaca- manya, arp ıs -ffi yor mu. es- iıktan öleceğiz. • . caba hükumet, tapu sicil işl erinde 
gız.. .. ~ . ı b •tt• . ş h ld h t d Amerikada kolonisi olan Avrupa- yaptığı gibi. birkaç aylık bir mUhlet 

\unaıı hukumetı, kendisine aid ol- e e ası ır. u a e ra a ursun UmumıA harbzn it veya Asyalı memleketler, koloni- tay· nt?dcrek. Qimdiye kadar baka 
mıyan bir arazi yUzUnden iki millet E· l I .. .. .. . . . . .. . l · ·ı t b" ·". t l · · h f t b ' d J t t b'. '" · · k ger ha ve şart ar başka turlu ı duşmemıştır ve kuvvetını muttehıt erı ı e - a 1 "e erını mu a aza e - ır ev e n ııyetınc geçmem ıs TOr 
arasını açmamalıdır. Çilnkfi; böyle l d il . . ı .. . ' .. ' /d" •• .. m· ve 'a et · l l k b. ı ·· TU k d d --.; 
b 
.. h r • o say ı ngıltere pek muhtemeldır mutecanıs ve masun tutmak ıçın Yl onumu ış j memış o sun ar - Sl ı ır eıı, r vatan aşı tanı ıgını ve 
ıı areket 'Yunan menfaatıne uy. . . . . . • . . tema hal' ded'rl A t L l · t d 'kl · k . . • . kı Japonya ıle olan ıhtılafına bu ka- ehemmıyetlı fedakarlıklara razı ol· 8 ın ı er. nava an on- ıın ara ıs e ı erı zaman memle e-

gun değıldır. 1 unanıstan da şuurun d b k ih t d ' F k t t 8. 'kf d" l . - Baıtarafı 6 mcı sahifede - Jarı hiçbir quretle kendinden ayrıl te dönme müsaadesini vereceğini 
sesini duymalı ve b:zden gasp eyle- a~ çad.u n .~·~ . ver~ez ı . a A ~~ş .ur. t ır 1 ıtsa 1~~ tşma rıvayet- kadar devam eden yekdiğerini milte- mı~ teldkki ~etmez. Onlara hoca k!~ ilfi.n edemez mi? 
diği toprakları iade etmelidir. ~ en ıneh ~rı ır sua 5•0r!11uTş vhc dermı or ahy~kal a~. dıt c.r dpdropa~a~ı· akip muahedeler yeni Avrupayı mey- ' . 

Ancak bundan sonradı k" h k. una vazı ır cevap vermıştır: e - asının tn rı erını e re etmıştır. d k d' 
r ı, n ı- l'k d d " '\ A d 1 ·1 B ''"' 1 l . l k l w .. ana oyuver ı. ki biı Balkan bloku mey da a t' _ ı e nere e ır r vrupa a. ngı tere, . w o ı tat ın a ça ses e yaptıgı go. 28 h i d ·ık k t 1 ya terkolunyordu. A J J k b• 

rek Balkanlar barışını tam nmogneası rı· ~- bütün kuvvetlerini garpta bulundur- rüşmeler de şimdiden akamete uğra bü ilk hazarran2Sat ı urştun.uhl' aAı an Almanya Avusturyanın istiklal ve Ce e S İJ ) Jr eV 
•• ~ k "h . d k k k b" b . Al h b. . y P emmuz arı ı vus-le kuvvetlend:rrnek fikri ortaya a..,- mo ı tıyacın ay ·en uza şar tn ır nuşa enzıyor. manya ar ı ıate· t _ M . t t .1 h tamamiyetini kabul etmişti. Hastahane caddesı' Karanlık 80• 

u •• d ı · · k hrk · k d"w. . . h k B . ba urya acarıs an no ası ı e azır-
labilir. md'u~a e eye gbmşmk eb'l:e ı .esınHe en me ıg.ını rnk ık al y dırıyoRrah? udnu ıı t lanmış, 28 temmuz tarihli ikinci no- Almanya Çekoslovakyanın bil tün- kakta 20 numaralı ev satılıktır. Alt 

1,.fe Romen \'e Yunan ricalinin bu ını maruz ıra a ı .~r mı) . ayır, ... ~~e~ı pe o ay ır. at urrnaıı ta ile mevkii fiile konulduğundan liliünil ve galip devletler tarafından katta iki oda fist katta iki oda mut· 
ciheti iyice anlamaları Ulzımdır. Bahusus Rusyanın muzakereyı uzat- kafıdır. a da esase h 1 1 b" _ çizilm!ş olan hudutlarını kabul edi- b k b h k d ·-~-~---------- t w 8 . 1 'k d I 1 . k"" .. k" .. F k A d 1 k sonr n azır anmış o an u a , a çe oridor ve çok hava ar· 

Sinir haatalıklan mütehusıaı ıgıb' ı~.eşı fl ~v et e;~n .. ~·u d or~· . a at .. vr~pf a .~ y~pl ı acda yer tün devletler 4 ağustosa kadar her yordu. dır. 
D kt ne ır ıtara ıga sarı _ıgı ır evır· yen~ teca~uz ta . ~oaterı ~e en tar- türlü hazırlıklarını ikmal ederek bo- Almanyanın mesahası harpten ev- Taliplerin gazetemizde B. Tayyip 

O or de. Japanların yolunu kesmekte her- cledılecektır. ngılız gemıleri Çin ğuşmağa başlamışlardı. veı (540.858) kilometre murabbaı Akyurdaşa veyahud ayni eve rnürn· 
JsmaiJZiya T } kesten ziyade alakalı olan hu iki ularında kaybolmıya gitmiyecekle: Dört sene silren bu kanlı harp bo- iken, Versay muahedesi neticesinde caat etmeleri menfaatleri iktizasın-

regu memleket mademki iş birliğine y1.ı.- dir. Ve lngiliz hükOmeti gayrimeaul ~uşmadnn sonra da evvel§. 11 teşri- 472,082 kilometre murabbaına düş- dandır. 
Memleket hastahanesi Emrazı naşmıyor, japonlarla anlaşmaktan müzakerelere kapalıdır. Gerisi için nisanı 1918 de ilk mütareke yapılmış mOştil. --

akliye ve asabiye mütehaaaıaı Dok- başka yapacak şey kalmaz. f?gilt~- r~smi ~urah?asları kabul etmiye ve ''e bunu di~er mütarekeler ve mua- Harpten evvel Almanyanın nilfu- A-ım, çünkU Türklerin bu muahede)"İ 
tor lamail Ziya Treaul ikinci beyler re de bunu yapmıştır. Şarktakı endı- dınlemıye daıma hazırdırlar. bedeler takip etmistil' su 64 925 993 kiş iiken harp sonun- 6rc "Ül · l 1 t ld kltırı • 1 · d k ı M'· . l . . · ~ ' ' unr. erıy e nası yır mıs o u · 
aokaiında 25 Numaralı husuııi mua- ~e erın en urtu unca, garpta mu- usterıh o mıya ıhtı •acımız ol- 1914 Avrupaaı da bu miktar 59,858,284 kişiye in- . • 

ff k·yetle k k b'l' H ki d b h"d" l b' · ,_,.f. d d . . ' hepımizin maltimudur yenehaneaind~ haata1arını muaye- va a ı ar ı oyn ı ır. a ı say ı, u a ıse er ızı IW ı erece e 28hazıran1919 tarihlı Versay mu- miştf. · ;;· 
ne ve tedavi eyler. olduğunu anlamak için, ates pilskü- müsterih kılmıya kafi gelirdi. B ahedesi AYrupaya yeni bir şekil ve- Nöyi muahedesi Bulgarlstana Trak Sover muahedesi mağlOplnrm n 
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ren Alman gazetelerini okuyalım. Çemberlayn hareketlerini sözleriyle riyordu. . yada büyük arazi vaadediyor, faknt keri vaziyet:ni de tesbit ediyor .. :e 
Bu hiç aldatmıyan bir alamettir. hemahenk kılmıştır. Hiç ~aşırmadan Bu muahede mucibince Almanya ordusunu da yirmi bin kiş:ye dfü;tı- lıilhn ı. Alman oı du unun ıoo b rı 

Büyük Britanyalılar bu suretle doğruca hedefine doğru gidiyor. Mü- Alsas Loreni Frnnsara terkediyordu :rilyordu. kişiyi tecavüz etmeme ini ve donnJl· 
bir Alman mane~rasını akim w bırak- him olan Avrupa sulhudur. Britan· Sar on ~ene sonra reyHim yapılmak Se\•er :muahedesi ise Türkiyeyi sağ. mnsınm 36 parçayı g~çmeınesni dC 
mışlardır. Onu ımparatorlupıınun yanın me!':galelerinde bu sulh birinr şartiyle Fran!'lız idaresine tekrar dan soldan budayarak mesahasıııdan emredi~ ordu. 
bir ucunda, uzak bir ihtil"f ~ürük- ci safta gelir. Müttefiklerimiz haki· bırakılıyordu. bir rnilyon kilometre muıabbaı ara- Bugün e A\'rupndaki hnr.ırhk tıt· 
lemek istiynrlardı . bu sureti• Avru· kati mükemmden anlamışlardır. Danzig müstakil bir şehir haline zi ve nüfusundan da sekiz milyon marnen 1914 sene ·i ıı ' Jıutırlntnınid• 
pnda kendi!llini znyıfletacnkl ,.ını Calluı gir:.t'ordu. Kaylıettiriyordu. Hlr. Runu da başka bir maka lede arı-
urnuyorlnrclı. l .... "ııt .. r~ l;.u tuzn~:ı ~ lntranaireant Vietül nehrinin iki aahili Polonya. Bu muahede l12eri11de durmıynca- latacaj'lZ ı 
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1\T dd • ı · d •• ., •• " b ·ı Berlinden çıkan şayialara göre 
I lYUre in, gız l tutu an ugunu l e resmigeçide iştirak eden alayların s·ı"hl v 1 1 

. ;·;J.. haber almıştı. Fakat Avrupaya M~~=~~ v~u :!!;ı:~!eF\a~~~~~':~t A" ı a anmbayhı agır a~tır~alz arsa,k 
.. ~ ~ ~ • • ımış. . gustosta u ayatço..:agır aşaca tır . ~-.J ....... , seyahat ihtimal~i düşünememıştı tik~~~:ı:;~!t~;~;u•t;;.:·~~,!~~ _ 

1 . . gittikleri bilinmiyordu. Bu. esraren- adyoda sor malı: Alman, ita .. yan 
-- Al... Demek kı Avrupaya v~- kadar değişmiş buluyorum. l~ahirede bırakmıştı. Bu şakıle~ 5:- giz bir geçid resmi ki, büyük manev- • 

purla .gideceğiz. Nil oraya kadar gı- . :. . A . l~hiddin.in oto~?bi.~ini:. tre~dekı bu~ ralara iştirak edenlerin hareketlerine müvezzii siz öğle yemeğınde 
der mı) ,. . Aradan bırkaç ay geçtı. Selahıd- tun vazıyetlerını gorduklerı .~e yan iki kat hız veriyor. • • 

- Hayır! .. Uıt&.!, Av~~panın dinin düğünü mahdud davetliler ara larına sokul~ukları halde Turk mu- Bugün Almanyada silah altında ne yedtnız? · 
Nil ile alakası yoktur. Denızı da~a sında yapıldı. Düğün o kadar sade hafızlardan urkerek saldırmak teşeb- ne kadar insan var? Doğru gibi gö- . 
görmedin; nasıl anlatayım. Demz olmuştu ki, Selahiddinin Kahirede büsünde bulunmadılar. B~ sur:tle ri.inen son tahminlere göre bir mil- 1~ .tcmm.uz, .. n~~yonal sos):~lıst onları ~erey~ g?tür{?bilc~e~i bilin~ 

h 'b" zam ve geni,.,tir Fa- b 1 k k d ı b'] h ı·kı' genç en ufak bir tecavuze ugra- partı::;ı tıbbı muşa vırı doktor \\ ırtz, mez. Şuphesız kı kuvvetlıdırler ve sa ra gı ı muaz ~ :. · u unan en ya ın ar a aş arı ı e a- yon. .. . ·- · . . . . . . ·- ,. . 
k t 1 k b . de nasıl sadece kum b ı t s lAh'dd. k d'• madan f skenderive limanından Av- s·· .. b 1 . 1 Munıhte verdıgı hır konferansta de- ısto Parıshlerı gıbı c:çıgvarı bır çı-a s, uayı e ır er a mamış ı. e a ı ın gere u- J utun un ar sızce evve ce ma- . . k. .. . . . .. . 
. d · d d hep su vardır. _ .. k ru a a doğru selametle ayrılmış- l" 

1 
b. . .b . :> mıştır ı: cAçıkça soylemelıyız kı kış• ı tahayyul etmektedırler. Fakat 

\arsa, enız e e . d d gun esnasında ve gere se Avrupaya p y um 0 an ır ıntı a vermıyor mu . fazla et ve yağ istihlak ederek istih- biz de gitgide daha kuvvetliyi?:. 
- Anladım Sahrayı kebır en a- h k t d' k d t ~ !ardı. Alm k A 'h 15 . hud 

· . .. N are ,.. e ınceye a ar sarayın e rc.ı- l d · ı· d anya, as erı cı azını ya salle istihlak arasındaki nisbetsizli- Sarih konuşalım Diktatörler ister-h b"y'·k bir Nıl Şu hale gore u- f ·ıAl l b h l . . . · Vapur sken erıye ımanın an 20 w t t h l k d · 
a u u · . l mı sı al ı azı eş asa çevırtmıştı. .. 'k .k. ·· N agus os a azır ıynca tarz a se- g-i artırnıı her .Alman bütün milletin Jer mi bilmem. Öyle sanıyorum ki 

r dd" ne kısrakla ne de devesıy c O · d · d - ·ı · k b·ı mufarekat ettı ten ı ı gun sonra u- f b l 
e ın • cıvar an ınsan egı . sıne.· ı e . . . . l b b b d - er er 0 uyor ve manevra yapıyor.. gıdai istiklalini tchlikeve ko\'ar. Bu hiçbir tehlikeye maruz kalmadan 

gelemez değil mi) uçamazdı. rıddının çetesıy .e. erdaBerd a.rlındıgı Evet, Almanya geçen sene ağus- suretle Almanvanın gıdai istiklfilini azami şey elde etmek isterler. RugQ. 
T b'AI Aclhraya şayanı ıtıma e evı er en d b ' h .. b . . - ? .ı l 'd •. ~ Selahiddin karısı Latife ile bera- b" . ld' · Nureddinle konuş- tos ayın a ır arp tecru esı yaptı memleketin siyasi emniyetine teca- ne kadar onlar için bu kolay olmuş-

- Bız nnsı gı ecegız her validesinin yanında on beş gün ırık s: ı d~:. r~ıs öyledi. Huzuruna ve muvaffak oldu. . vüz etmiş olur.• tur. Yarın çok daha müşkül olacak-
- Vapurl~l l l kaldı. Sonra tedarik etmiş olduğu m~ ;stecıtıgını s - ~ak~t .. geçen yazdanberı zaman Birkaç gün en-el bilmem hangi tır. Nüfuza müstenit hareketler ol-
.- Nureddın de vapura ge emez halis Türk muhafızlarla beraber La- çı ~rı ";;Ji~ Bedeviyi büyük bir il- deg~ş"?ıştır. 15 <lğus~osta :Alman as- it:ılyan devlet adamı da aşağı yuka- mıyacaktır. D'ğer taraftan, Almanya 

mı? l b· ı · F k . . tifeyi aldı, otomobile bindiler. 'f tul rek b 1• tti. kerı cıhazı tam yerınde ışe yarı ya- rı avni şeyi söylemişti . Bunlar, harp ,.e italyada ani bir metocl değ!şikli-
T abii ge e ı ır a at onun ı-;~n l tı a a a u e · cak mı? Belki Fak t ) 5 A - t t · . 

- .. .. .. · r bin:>e Kahire istasyonuna giderek s- _ Safa geldin, hoş geldin. Dos- I . . · a gus os .a zamanında mnhsu rbir şehrm veya ği, silfıhlanma hızının yavaşlaması 
~?k ~uşkü!?u:. Son:~ vf pu a kenderiye için gece h:ıreket eden tum Kahireden ne haberler getir- ng~lız dommması harbe h.azı~ . hır abluka edilmiş bir memleket şcfiniı1 vukubulmadığı takdirde gelecek ay-
ıle gıdecegımk~zNyerıdd':1 amaz. b' eksprese bindiler. lskenderiyeye va- d. ). şekılde manevra }:apac~k; lngılız - ağzına. tabii görülebilecek sözler - larda hayat orada daha kolnylaşa-
- Madam ı ure ın v.a~urab.( rır varmaz derhal vapura atladılar. ın B d · b llad Fransız tayyarel~rı Lehı~tana kadar dir Fnkat sulh zamanında? cak değildir, bilakis, Alman ve ital-

nebiJir. Ceviz kabuğunun ıçıne ı e T'" k h f 1 b' k 1 e e~ı. aşını .sda•w• ı: h d. l kanat açcıcak ve lngiliz efradı müte- İıaıı uki işte sulh zamamndn Al- yan hükfımetleri o zaman milletle-
saklansak bizi bulur. 1 ubr mbu a ız arını~ d'.r b~snkıı .on adr- - Reısım, getır ıgım ava ıs er madiyen kışlalara toplanacaktır. , . 'tal ·an' tıbbi mü;::avirlerI her rine cıstırap çeki'l'Cırsamz bunun baş-

0 d · d k ll k k ~ .a era er vapura gır ı, ır ısmı n ek i i de - il H lb k. b . man \ e ı • ) -s .J 

- a am senı a abmabı lı okr .u .- ı· b d d ı · b ladı p yy k.g · 
1 

y k s··ı a u ı geçen senc> unların hıç Alman ve her iialyan az ye.meyi, lıca müsebbipler ihasmılarımız olan 
mu g liba ı Latife izi u ma mı- ıman oyun a o asmaga aş · - o canım o sa u eyman b' · kt 

1 
- . k 

ş a ... . N dd. r . L Af$'. . . ırı yo u. iştiha~ınc:ı yememeyi, hatta aç ıgı Ingiltere ve Fransızdır> demiyece 
kan haricindedir, diyorum. Fakat ' ure ;ne g~ın~e, ~· : ~· ı.en~~l m~: mezarda mı hortlad~_) .. .. Danzig ~ayiaları havadan ibaret gidermeyi tavsi\·e ediyorlar. Tek ye- midirler ve şimdiden derniyorlnr mı-
bulsa bile elinden fenalık gelmez. kemme :n ta mm ctl.ı;. ı vec ı e e.ı - Daha fena. Çunku Suleyman kaldı. Berlin bu şayiaları dül!_ tekrar- k · · · • edhedivorlar ve Al- dır? 

- Her ikimizi de öldürürse ona kolu ba~lı olara~ kalma~~~tı. Sefe~- mezardan kalkmış olsaydı bir daha lamağa çalışırken bugün yalanlamak me sı~ ?7ı;.ı ; artık· bir tan bile · ,. bu ~uretle o milletleri bize 
bT · ber etmış oldugu çetcsını muhtelıf ··1d·· ··ı·· d" . . . man şe 11 e ın c e e 

lle yapa ı ırız? , . • 0 ur~ ur ~· .. A . ıçın gayret sarfedıy~. • kntmerli ense \"C italyan sokakların- karşı ayaklnndıracnklar. 
- Derhal asarlar. kıyafetl;r\sokarak Kct~n:de ~~g~~ - Öyle ıse çabuk soyle, lafı uzat- Pariı • Soır da, pantolonu kuvvetle geren hir tek Halbuki, makul düşnillürı>C, Al-
- Zaten Kahirede de yakalarlarsa ·nış ve AS ıyete_ geçme ıçın musaı mat. A . . . . . . . göbek bile görmemekle iftihnr edi- mnn ve itnlyan milletleri mustaripse-

ayni cezayı görecek, onun da aradı- ·~aman beklemege başlamıştı. - Evvela sevgılıler ıçın hır ıkı sa- ccc**u• yorlar. ler bunda bizim dahlimiz yoktur. 

ğı o değil mi) Sehpaya şarkı söyliye Bu tedbirlerle gayet gizli geçen tır kon~salım. . . M:ını·sa muallim- Şişmanlığın nahoş birşey oldu- İşte iyi bir propagandanm burada ro-
s"yliye gider. :lüğünü bile haber almıştı. F~kat te- E~~.ıya ~aşlarını _çat~, ve sımsı- ğunu inkar etmiyorum, fakat bnna Hl vardır. Yalnız King - Halle usulil 

Selfıhiddin asabileşti ve: <Jadi.if eseri olarak Avrupaya seya- yah gozlerıyle Kahırenın bulundu- .erı· Hatay yolunda öyle geliyor ki bu baylar şişmaıılıkla propagandadan bahsetmiyorum. Fa-
- Bu cevaplarınla ne demek isti- '-tat ihtimalini düşünememişti. ğu semte doğru bir nazar attı. - mücadele hududunu bir hayli aşmış knt ya radyo ... Fransız radyc5u on 

Yorsun?. Maksadın nedir Latife?.. O gün her nasılsa para bulmak - Latifem için neler öğrendin') - Baıtarafı 7 nci Sahifede - bulunuyorlar. Senelerdenberi perhiz dilde konuşur, ingiliz radyosu yedi 
Beni bu fikrimden vaz mı geçirtmek ·çin sahrayA doğru rnüfarekat etmiş Muhakkak, ~vlendikten sonra cari- edivorlar, hem de büyük mikyasta dilde, halbuki Alman radyoc:u on yedi 
İstiyorsun yoksa!.. Ben kat'i kararı- ve çetesinin büyük bir kısmını Sela- ye olarak kaldı. istiklal mıır"1ndnn sonra .. Konya scb~bi ne? ve İtalyan radyosu ise yirmi dilde 
tnı verdim. Binaenaleyh bütün Ara- hiddinin harekatını takip etmek için - D evam edecek - musiki öğretmeni Bay Arif Şahabın 1914 seferberliğinin onları bu gü- konuşurlar. Almanlar ve italyanlarla 
bistan aleyhimize ayaklansa verdi- oo idaresinde 12 kişilik bir koru heyeti- zel yola sevketmiş olduğunu, sonra güzel muhavereler ta avvur <'dilebl-
ğirn karardan dönmiyeceğim. B k• •• ı • t•? nin ortaya geldiği görüldü. Arif Rusların hududlarmı kapamak su - lir. «Alman veyn i1nlynn po~..-a mil-

- Hayır Selahiddin, sizi kararınız Un U ) m soy em lŞ } Şahap bu heyette bazı arkadaşların retiyle onlara örneklik ettiğini ~a- vezzii. siz öyle yemeğinde ne yedi-
dun vazgeçirtmek istemiyorum. Nu- • tatil münasebetiyle bulunamadığını bul ediyorum, fakat korkunç ?enıl:- niz? Fransadn posta müvezzii olan 
reddin~.n ~.errinden kurtulamıya:ağı- «Polonya gibi büyük bir devletin denizde bir mahrece sahip olmak ve kadınlı erkekli bu grubun Halke- cek olan bu örneği neden t~klı? ettı- falanca şunları yedi..> 
ttıızı soyluyorum. Bunu da soy le- hakkını reddetmek mantıksızlık olur .» vi musiki kurslarından yetiştiğini söy ıer? 1933 te onları buna kım zorlu- Sonra mevzuu genişleterek derhal 
ttıekle vazifemi ifa etmiş oluyorum. ledikten sonra 12 mandolinin birden yordu? Ve italyan lar? nlı.ınlar rln nrkasından ilave etmeli: cŞunıı veya 
Ben şahsen evlenmemize razıyım. B • t B 1-J "'tl f mızrabı vurdu. Ve ruhlara damla zecri tedbirler mi ileri sürecekler burru ucuzn alamadığını biz(' iznh 
~~ze karşı da bir muhabbet besledi- ızza . c-ı l er. • dnmla parçayı içerek , bütün yorgun- Fakat zecri tedbirlerin bir rııü_ddet eder rr'!ic:;iniz? Meq('lfi k:ıucuk YC' pet-
gırni söyledim. Fakat birleşmeden . . . . luğumuzu aldılar.. Herşeyi, uyku- onları ;.;ıkınlıya düşürı.nüş o~dugunu rol? Şu fiyata $ize Hamburgd~ kau-
ttıuhtemel olan her tehlikeyi derpiş d~mek Gdynıa deme~tır, yanı de- suzluğu, unuttuk. Bu parçaların de- kabul et:'ek bil.e, zec~ı .tedb1rle~ ~.r- çuk \'e petrol teslim edilebilir. Fa-
etrn~k. ona göre merdane tedbir al- nız~e. mahreçA d:m.ek~ır. Bu P~lo~: vamı için avuçlarımızı patlayıncaya tadan kalkalı bı~· ?aylıdır'. Temeık1ız kat tabii bunlar Alman malı olmı-
tnak ve bu suretle farzımuhal ola- ya ıçın hayatı hır ıhtıyaçtır; çunku k d Ik 1 yorduk kampları t·ejimımn otnrşı reJımmı yacaktır. Çünkü Almany abunları icı-

• l kd. d a ara ışı .. ·-. 
tak bir gün onunla karşılaşırsak öl· ' denize mahreci o madığı .ta. ~r. e'. Bundan sonra gene üstad Arif davet ettiğine Ye hüriyet!'!izlıgın oto- tihsnl ('tmez .Fakat Alman fabrika-
l'l'ıeden kendimizi müdafaa edebil- Polonya havası~ k~lır v: ıstıklalını Şahapla öğretmen bayan Muzaffer matik cı~re~~~ ref~h!n kal~masmı }arından çıkacak ve size üç misli pa-
lllekliğimiz lazım. Bu tehlike seni kaybetmek tehlıkesıne ugrar. mandolinleri bırakarak kemanla kla. icap ettırdıgıne mı ınanmah . halıya mal olacak sun'i mallar mU-
~orkutmuyorsa, beni de korkutmaz, . sik parçalar çaldılar. Bunlara Arif Hakikat şudur ki Almnn.lar ve recceh değil midh ?> 
~erak etme!. Çünkü esasen Nured- Esas~~ P~lonya~.'n bu husu~~akı Şahabın küçük kızı da iştirak ederek, İtalyanlar mahsu.r millet~e~ gıbi ya- Pierre Dominique 
dırı b b ··td" d"kt b hakları uzerınde mukemme1 mudn- b b d k ld M- • t şıyorlar ve şeflerı onları ıstıyerek bu La Republique . a amı o ur u en sonra e- . . .. a asın an emanı a ı. avı una- . . 
t\ıttıle l · 'mkaAnı da 0 tad n faalar yapılmıştır. Zıkretmemıze mu v Ş d M G vaziyete sokrnuşturlar ve gene ıstı-L ev enmesı ı r a . . _ ı ve open en anan oryayı ve . 
--aile t B ·· d ·k 1 b' saade edılsın: b. ] k k'ld·ı yerek bu vazıvette tutmaktadırlar. ~ rnış ır. unu mu rı o an ır ır marşı ça ara çe ı ı er... . · . .d. ç- k'. Düşündüklerim ~ık, sevdiği kadını da, başkasının B" . r .k 
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Biz bu musiki ziyafeti içinde ken Bu keyfıyet ehemmıyetlı ır. un u 
"'~lunda görmemek için öldürebilir .. f« 1ızımb. po ~ltlı ~mıdz . d mı yonk dimizden geçtiğimiz sırada espekter - Baştaraf1 3 ncü Sahifede -
'-lcir" b d ··1·· .. .. nu usu ır mı etın enız e anca T ]A k 1 ld . Yenı· Balıkesı·r ziği zaptetmek .. uyorsun ya, en e o umumu 3 H•tı k. b' Al • t . I a atın aş arı çatı ı ve sonra sesı 
'lt)L bekl' Ş h l ·· ay ı er es ı ır man topragı vası asıy e "k ld' h · · b' b'l " Fakat bu, Hı'tlerı"n bı'zzat kendm· ı· lc.cı uean ıyorum. u a e gore, . . yu se ı, epımtze ır ı mece soy-
i .tınız olsamda, olmasam da benim D . h d d d ' t mahreç sahıbı olmasını pek acı te- ledi. Hepimizi güldüren bu bilmece- valisi tekzip etmesi değ.'I midir? Diğer 
)Çın birdir. Ancak yaşıyacağım gün- fandzıgp lu u ul n ~l~ otuzf ~eBre lakki eder. Fakat bu kadar büyük yi haletmeden ortaya öğretmen İb· sütunlarımızda okuyacağınız veçhile, 
eri f h d . . d . k mesa e e o onya ı mı ıs ne en u- b. d l t d · d h h.b. 1 h. l k (B l b k . B t f 7 nci Sahife"e - p 1 İa re a ve saa et ıçın e geçırme . ,, .. . . . . . ır eve e enız e ma reç sa ı ı o - re ım ge ere a a u ninenın oğ- - a~ ara ı « o onya gibi büyük bir devletin 
ltrirn. Süleymana gelince, felaketi- dıewcz ın unıformalı ıkı nazı ve hır mak hakkını reddetmeyi mantıksız luna tahassur ve tahatturatını) ifade imkanlarının araştırılmasını emret~ denizde bir mahrece sahip olmak 
~t •ebebiyet veren bu adamı hiç bir Danzig gümrük memuru tarafından adeta imkansız diye kabul eder.> ve tamamen köylü şivesiyle ağlıya- rniş , bu zaruretlere rağmen daha hakkını reddetmek mantıksızlık 
C) l'l-ıan sevmedim ve sevmiyecektim. katledilmiş olması, son günlerin sü- rak bir Ağın söyledi. Meğer lbrnhi- fazla çalışacaklarına söz ve.ren genç- olun cümlesini kullanan Hitler, en 
Q t\ı.ınla evlenmiş olsaydım, yatağın- kunetine rağmen, serbest şehir me- Bunu kim söylemiştir? 7 mart min taklid kabiliyeti bu kadarcık de- lerin az zamanda bu.~:~~ı v.~ zaru- hafif tabiri ile ve kendisinin tarif et-
~" kadın değil, zehirli bir yılan ola- selesinin Avrupanın istikbali için 1936 tarihli nutkunda bizzat B. Hit- ğilmiş, bize (Eminem) havasını hem ri ihtiyaçlarının el bırlıgı ıle onlene- tiği şekilde bir mantıksızlığa düş_ 
;: Yaş~yacaktım. Sana geline~. ?u ~ala korku!u bi~. istihfam iş~reti ha- ler. çağırdı, hem oyna~ı.. . • ceğine. ka:'i~yen ümidvar oldukları- rnekte israr eder mi, etmez mi bil-
1' tta bıle arzu edersen evlenebılırız. imde kaldıgını gostermektedır. Buna karşı kafılemızden Nazmı- nı bildırmıştır. miyoruz. Ancak bunun tevlid edece-
"l'l-ıarniyle sana merbutum. Diğer bir cümle zikredelim: ye Allah diyen tangosunu söyledi.. Bugün Halkevi idare heyeti top- ği muhatarayı takdir etmesi, hem .:O-

t)· ~elahiddin cevap vereceği yerde, Gerçi Polonya mahfilleri bu me- ~1{abul ediyorum ve hepimiz ka- Bu sırada bizim kafileden Cemal söz }anarak büdçesini .yapmıştır. Buna sanlık, hem de bizzat Almanya için 
t ltıı Uzattı, çöl yıldızının dilber ha- seleyi fazla mübalağalandırmak is- bul etmeliyiz: 33 milyon nüfuslu istedi. Müfettiş Talatın söylediği çe- nazaran 750 lira vılayetten 350 be- çok faydalı ve makul olur. Çünkü 
q1t'ıı QÖğsüne doğru çekti. Ve incecik temiyorlar. Fakat bu katil hadicesi hir devlet denizde bir mahreç sahi- tin bilmeceyi halletti. Mükafatımı is- Iediyeden yardım ve çeşidli gelir- ciddi olsun, blöf olsun, hiçbir hare 
~;akl~rına dudaklarını yapıştırdı. "?ün.ferit bir hadise olarak deği~, n~- bi olma~ı .~aima is:iyecektir. Anla!· t:_rim, dedi .. O .da ~ütün k~fi.le ~Ü- !erle birlikte varidat kısm~ 2300 lira keti ~üaamaha ile ka~şıla~ıy~c~k 
J) ıfcnın dumanlanan gözlerinden zılerın Polonyaya karsı kasdı bır maya goturecek hır yol bulmak la- kafata hakkettı, dıyerek hızı dıger tutmaktadır. Bunun 400 lırası mem- olan hır zaman ve haletı ruhıye ıç ·n-
~<\~ak iki damla yaş geldi. Sonra bo- tahriki diye telakki edilmektedir. zımdı, ve bu yol bulunmuştur, ve git bir salona davet etti . leketin en çabuk karşılanması icabe- de bulunuyoruz. 
il bir sesle: Esasen tam bu cinayetin işlendiği sı- gide genişletilecek ve ıslah edilecek- { Sonu vnr ) den Amplifikasyon tesisatı için he· İn&"iltere ikinci bir Münihe gilmi-
~' Selahiddin -dedi- şimdiye ka- rada Berlinde Danzigin Almanyaya tir.> Avni Altıner men sarfedilmek üzere Belediyeye yor. 
clq: dudaklarıma hiç bir erkeğin du- sonbaharda döneceği ve bu dönüşün verilecektir. Bir Çekya, ve bir Avusturya kal-
~ l{ı değmemiştir. Aşkına taptığım harpsiz olacağı beyun edilmiştir. Bunu kim ~öylemiştir) 27 eylul ruri qörüyordu. Halkevi idare heyeti ayni zaman- mamıttır. Bir Habeşistan, bir Arna-
le~teddinin dudakları değil, hatta el- 1938 tarihli nutkunda gene B. Hit- Po1onyanın haynti menfaatlerini da sinema ihtiyacı için de çoktandır vudluk ta mevzuubahis olamaz. 
'tQ:

1 
hile cildime dokunmadı, saçları- Alman devlet adamları Polonya- ler. ınüdafaa etmek için İngiltere ve Fran yaptığı tetkikleri sona erdirmek \•e Hitlerin kansız ve harpsiz olarali 

s~~şarnadı. nın Danzigin üzerindeki hakların- P.r,nın azimkar davranması karsısın· bir sesli sinema makinesi almak üze- yürüttüğü dava, nihayet kendini her 
~ \ileyrnan, ilk kaçırmada buna dan feragat edeceğini sanmakta de- Böylece Polonyanın denizdeki mah da Alman matbuatı demokrasileri re genel sekreterlik nezdinde teşeb- şekilde müdafaa etmeği kararln§tır
()~ ~bbi.is etti, ben de canavar gibi vam ederse büyük bir hata işlemiş recini müdafaa etmesi lüzumunu ka. Almanyaya karşı bir çenberleme büste bulunmak kararını vermiştir. mıı olan diğer bir davanın sınırlarına 
~&aldırdım. olurlar. Mareşal Smigly - Rydz, ver- bul edenler yalnız Polonya, İngiliz siyaseti takip etmekle itham ettik- idare heyeti büdçe darlığı ve imkan- kadar l'elmittir. Bu sınırı bazabil-

~ .llteddin !IU dakikada gelse, ve diğison mülakatta, Polonyanın Dan- ve Fransız devlet adamları değildir; leri !:'Ya]ardA bu metinleri hatırlat- eızlığına rağmen bu ihtiyaçları gele· mek kin mutlaka harbi göze almak 
ti~.~ 9evdi~i~ bir erkeğin kucağınrta zigd,..ki haklarını icabında silah kuv- bizzat B. Hitler de ba~ka cephelerde mak faydasız olmntıA S!"""ktir. cek senelere bırakarak geciktirmenin lazımdır, biz vaziyetin, kısa bir za-
~~.tse Yüreğim yanmıyacak .. Ken· vetiyle müdafaa e•ınek A7mitıde ol- meşgul bulunurken, Polo!ly nın ele- Jeen Thn11\·~nin manevi bir üzüntü teşkil edece~in rnan içinde büyük inkiıaflnr a-öate-

1 Bana o kadar yakın ve içimi o duğunu ıöylemi§tir. Çünkü Danzig nizde bu mahrece sahip olmasını ı:a· 'OURNAL rle müttefiktir. receğinc kaniiz. 
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o 
Uzak şarktaki menfaatleri mevzuu 

b ısolduğu zaman lng rz er 
boyun eğme~ler 

Pnris, 31 (A.A) - La Rochassier e kayşekin baı·bi finanse etmesine im
ingiliz - japon meseleleri hakkında kun vermelcı in:n önüne geçmektir. 
Petit jurnal gnzetesinde şu satırları ı Tokyo, 31 (A.A.) - İngiliz - ja· 
yazıyor: pon müzakerelerine bugün öğledt!n 

(ANADOLU) 

reş g ze e r 
Macaristan Hariciye Nazırının nutku

nu kretik edivor ar 

1 Ağustos 1939 SALI 

Hindli askerler JCemiyet er 
Portsait ordugahında kanunu 

Londra, 31 (Radyo) - Hind as-
kerlerinden beş bin kişilik bir kuv- Bugün mer )i yet~ 
vet, yakında Süveyş kanalına gelecek . . 
ve Portsaid ordugahında yerleşecek- gırıyor 
tir. 

Bükreş, 31 (A.A) - Kont Csaki,taraftan tadil isteklerini idame et - ooo-- İstanbul, 31 (Hususi) - Kapatıl 
nin nutkundan bahseden gazeteler, mekle beraber d:ğer taraftan da bil ması cap eden cemiyetler hakkında-
bu nutkun Macaristanın samimi o - tün komşulariyle bir iyi komşuluk , F ra nszz ki kararların tatbikine 1 ağusto:)tan 
!arak ve bütün tehlikeleri gözönüne anlaşma ve yaklaşma havası ih<lası itibaren başlanacaktır. Yoni kanunn 
alarak Roma - Berlin mihverine il- iç:n. teşriki mesai eylemek istediği T ay)'Gie si göre, mıntaka ve zümre ıfade eden 
tihakına dair olan fıkra mm ehem- hı kkındaki beyanatına temas eden kulüp ve cemiyetler .c cemiyet adı 
m'yetini bilhnssa kaydetmektedirler. bu gazete diyor ki: y enİ b"r rekor tes·S etti altında do,";;rudan doğTU.} U kazan.; 

Yan resmi Rumanya gazetesi, bu 1\lacaristanın bu usullerle ne toprak- Port Vashıngton, 31 (A.A.) - temin eden dini \e ecnebi biltün te-
hattı hareketin Budapeşte tarafın - lar:ından ne ele haklarından zerre c:Vile - de - Saint - Pierre> ismindeki şekküller dağ"ıtılacaktır. 
dan Polonyaya yapılmış olan ezeli terkini istemiyen Romanya gibi mem Fransız deniz tayyaresi diln öğleden Bunlardan başkn kil'selerin idar" 
do tluk beyanatlariyle nasıl telif e- leketlerle yaklaşabileceğini samimi sonra burada denize inmiştir. Tay- si için kurulan te ekküllerin de ka -
dHeb:leceğini soruyor. olarak ümitl edeceği aşikardır. yare, Lizbon ve Hortadnki tevakkui patılmnsı takarriir c>tmiştir. Y. M. C. 

Macar nazırının, Macaristanın bir müddetleri de dahil olmak üzere Bis- 1. cemiyetinin vniyeti, dahil ye ve-
------«<•***>:u carosse Port Vaş'ngton arasındaki kalctince bir raporla bildirilmiştir. 

Şurası müşahede ve tesbit edilebi· sonra devam edilecektir. Yarı resrr'i 
lir ki, müzakere diplomatik realite - mahf ellerinde söylendiğine göre ja
ler sahası!la okulmakla, uzak do - ponya Tientsin meselesinin müzake
ğuda bizim menfaatlerimizle müva - res ne başlamadan evvel iktısadi mt
zi olan ingiliz menfaatlerin ·n tesirli selelerin milzakeı e ve hnledilmesin
bir surette müdafaası için en iyi yol de israr edecektir. İngiliz - japon 

seçilmiş bulunuyor. İngiliz hariciye - müzakerelerinin iyi bir tarzda neti. 
sinin politikasında A vrupadakinden celenmes: bu ilk görüşmelerin alaca- H 
daha fa~ıa olarak hakim olan ticari ğı şekle bağlıdır. u 
menfaatler mevzuubahsolduğu za -ı Tiyençin, 31 (A.A.) - Çindeki d çarpışması 

mesafeyi 399 saatten biraz faza bir Ecneb" hastaneleri, muayyen bir ce
müddet zarfında katetmek surctyile maatin ismini taşısan ve yardım ga
Fransız - Amerikan rekorunu tesi.:; yesiyle kurulmuş bulunan hayır ce
etmiştir miyetlerinin vaziyetleri incelenmek-

man, İngilizler boyun eğmezler. Bu- japon ordusunun sel5.hiyettar bir mil 
aunla beraber japonları da herşer - rnes ili japon ordusunun igiliz aleyh
den evvel ilgilendiren cihet budur. 

1 taıı hareket karşısındaki vaziy.ef';li 
Filhakika. J ııonlaı·ın Tiyençin hadi- 1 anlatarak kanuni çerçeveden dışan 
ı1esinden istifade ederek temin etmek çıkmadığı müddetçe ordunun bu ha
istedikleri şey, İngilizlerin Çin parası rekete karşı tedbirler almıyacağım 
na müzaheret etmek suretiyle Çan - bildirmektedir 

------~-ece**'*>>>---------

garistanın 
• 

Basvekil • 
Köse lvanof, gaze-

•• 
tecı ere beyanatta ba -un iu 

Sofy::ı., 31 (Radyo) - Başvekil Kö- kendisini idare edenlerle birlikte hak 
::e lvanof; bugUn ma buat mümessil- kını alacağından ümidvar olarak a
lerini kabul etmiş ve beyanatta bu - tiye emniyetle baktığını söylemiş ve 
unarak, Bulgari tanın harici siya - Bulgar:stanın sülhü sevd:ğini ilave 

_etin· izah eylemiştir. eylemiştir. 

Kose tvnnof ; Bulgar milletinin, 

** 
o 

U çuş müddeti 34 saat 53 dakika tedir. 

R 
sürmüştür. Saat üçe doğru tayyare- Hariçle alakadar olmamak şnrti-

frf acar askerleri, zorla Umen açık denizde c:Normandiye rastgel- le ecnebilerin kulüb veya cemiyet 
• _ rniştir. Bir Fransız deniz tayyaresi- kurmalarına müs, de edilecek, nn -

topraklarına gecmek ıstedıler nin kendi kumpanyasına mensup bir cak bu teşekküllcr'n ecnebi propa-
B 

1 
d 

31 
(R d ) M .

1 
' k la la d gemi ile denizde karşılaşması ilk de gandası yaptıkları sabit olursa fan-

. e gra • 
1 

a yo - ac~- 1 e arşı şmış r ır. .. fa olarak vuku bulmaktadır. Deniz 

1 

liyetleri menolunacaktır . 
rıstan - Romanya ... \ududlarında hır Rumen hudud muhafızları, mu- tn"·yarcsı"nı"n yakı t v d h b E b" t' t d 1 · t ... . l . . ., jlaş ıgın an a er- ene ı ıcare o a arının vazıye -
çarpışma olmuşt .. ·r. Alınan malu - tecavız Macar ara 60 top mermısı dar olan Normandt"e haf'fç 1 1 · · d t tl 'k' 10 l ö lll n .. . l . .. w ı e yo un - ermın e e n ı zum u g r muş·· 
mata gore, Macar as~erler.ı Rumen atmıslar ve .on ar~ gerı donmege dan inhiraf ederek tayyar.enin kendi- tür, 
topn.ı.klarına geçmek ıstemışlerse de mecbur etmışlerdır. sini görebilmesi için biltiln ışıklarını ------------------------___,. 
Rumen hudud muhafızlarının ateşi yakmıştır. 1 yare de vapurun 50 metre kadar U:!e• 

<«<***U> A. . k"ld kl . ynı şe ı e ışı arını yakan tay- rınden uçmuştur. 
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lerinde ten1iz:eme Lüzu lu 
Paris, 31 (Radyo) - Danzigde 

Yahudi düşmanlığı 
hareketi 

Londra, 31 (A.A.) - Deyli He- Yahudiler aleyhinde yeni tedbirler 
rald lngil'z müstemlekelerinde te- alınmış ve bugün zenginlerden sekiz 
mizleme hareketine tevessül etmt>.k ailenin bütün gayri menkul eşyası 
üzere fevkalade selahiyeti haiz yeni musadcre edilmiştir. 
bir parlamento müstemleke komite- ooooo---
si ihdas edileceğini haber vermekte- p T k l 
<lir. iki meclise ve bütün partilere aya 5- . s en ( er un 
mensup azadan müteşekkil olan bu h İ İ 12 A '"' t t 
komite daimi bir te~ekkül olacak ve: a ı gus os a 

KASABA HATTI z 

İzmir - İGtanbul • Ankara yolcu treni her gün ıaat 6,30 da hnreket 
eder. (Bu trende Pazar - Cuma _ Çar4amba) günleri Ankara için bir 
yataklı ve Eskişehir için bir yemekli vagon vardır. 

İzmir - Alaşehir yolcu trer.i her gün saat 16,40 da Basmahnneden 
hareket eder. (Bu trenin M:ınisada aktarma edilmek ı;uretiylc otoray. 
la Somaya devam• vardır.) 

İzmir - Bandırma sürat treni Pazartesi • Çar~mba Cuma günleri sa
at 7,30 da hareket eder. (Bu trenlerle lıstanbula gidecek yolcular için 
Bandırmadan vapur vardır.) 

E · · 1 b 'T l\R l - T eLlcikat için müstemlekede- b • k ugun manevra ara aşlı yor. rıan?V· ki valileri Londrava çağtrabilecek, ıze geçece 

İzmir • Bandırma yolcu treni Salı - Perıembe - Cumartesi - Paza1' 
ıünleri aant 10.05 de haroket eder. (Bu trenlerle lstanbula gidecek 
~olcular için yalnız Perıcmbe ve Pazar günleri Bandırmadan vapu1' 
vardır.) 

l " -1 k d b. l 1 2 - Müs•emleke nezarerti me Ankara, 31 (Hususi) -Şehrimize 
ra a.. gt~SİOSUn 00 "11Zll:1 4a l e ce.- murlarını azil selahiyetini haiz ola- gelen malftmata göre devlet dem:r-

AYDIN HAIT: 
İzmir - Knrakuyu - Afyon yolcu treni Pazartesi - Çarşamba - Cuma 

·Cumartesi günleri saat 22,50 de hareket eder. (Bu tren Karakuyuda 
Burdur - lıpart~ ve Eğirdire giden trene mülaki olur.) 

noma, 31 (Radyo) - İtalyan or- jnpon askeri heyetleri manevralnrı cak, yollan işletme idaresi tarafından 
dusu, yarın biıyuk manevralara baş- takip edecekler ve manevralard .n 3 - H'"kü ·n ma rem Vesika- gönderilen delegeler cenup demiryol 
lıs acnktır. l\1 anenalar, ağustosun 9 sonra Tur:noda yapılacak geçid l'es- larıııı tetkik edebilecektir. lan idaresi delegeleri arasında Pa. 
uncu gilnu akşamına kadar devam e- minde hnzır bulunacaklardır. Çemberlayn bu komitenin ihdı:ı- yas - İskenderun demiryo}unun deYir 

lzmir - Nnzilli yolcu treni her gün saat 15 de hareket eder. 

dPf'ı>ktir. Alman, Macar, İspanyol ve sını çarsamba günü parlamentoya ve tesellümü işine ait muhteri mese-
--~---<cc***~·u 'ld' 'l:k . leler üzerinde müzakereler devam t-

İzmir · Nazilli otoray her gün ıaat 18 de hareket eder. 
İzmir - Denizli yolcu treni her gün aaat 10 da hareket eder. 

uğla'da 
Zeytinlerin neşvüne· 

i 

1 ıre<:e tır. -000- mektedir. Payas - İskenderun hattı 

O 
cenup demiıyollar ıidaresi tarafın-Le brun dan 12 ağustosta de_vıet demiryol1a-

lznıir - Ödemiş yolcu treni her gün saat 18,10 da hareket eder. 
lzmir • Tire - Ödemit muhtelit yolcu treni her gün aaat 5145 de ha· 

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

. . ... 
m1sz zyı =-ıı 

Muğla. 31 (A A.) - Zes tin mm· 

l.ıkasındaki zeytinlerin neşvünüma-

ı çik iyid'r. Ye hiçbir hastalık yok· 

tur. Mahsu!Lin fazla olacağı anlaşıl

maktadır. ıleı yıl olduğu gibi bu y1l 

da zeytiule,.in toplanmasını mütea

kıp kursl .. r açılacaktır. 
1\Iuğla zeytin mıntakn ına Aydın 

da ilave edılmiş ve onkım memurluk

larının rıd di ona. çıkarılmıştır .. Mın· 

takamız zeytinler"ni Ayvııhk ve Ed· 

r{!mit zeyt'nleri derecesine çıkar -

Yeni kabineyi 
teshil etti 

' Burgos, 31 (Radyo} - General 
F ranko, bu~ün yeni kabineyi te~kil 

eylemiştir. Kabine az:ısınin kim?er 

olduğu, yarın intiş~u edecek olan lis

teden anlaşılacaktır. 
--00000--

av·s kupası 
Yugosla vv:ı Aln:anyc .. 

y ~ galip g ?idi 
mal~ için lazım gelen tedbirler ~ıın- Zngrep, 81 (A.A) Davis kapa-
mıştır. 51 maçında Yugoslavya Almanyaya 

--ccn» ·ı 3-2 galib gelmiş ve Avrupa mınta -

d ·<ası finalini kazanarak Amerika a mıntaka 1 galibi ile mmtakalar ara-

Bi: konferans akdet ti 
Roma, 31 (Radyo) - Amiral 

Kavaıinanın riyasetinde Polada bir 

konferans akdedilmiş ve ltnlyan do
m:mmasının kd~nizdc yaptığı ma· 
nevralann neticeleri tesbit edilmiştir. 

Bu konferan ta Alman amiralı Drag 

man ile İspanyol ~miralı Negola da 

hazır bulunmuslardır. 
---===o 

Fransa ·ispanya 
M ·· nasebatı inkiş .• ( 

ediyor 

51 finaline ayrılmıştır. 

-0000---

Mitler 
Bir m ·· ddet clah.1 Bay

reu 'h' da kalacak 
Berlin, 31 (A.A.) - Selfihiyattar 

mahf ellerde söylendiğine göre HitlC!' 
büyük bir htimalle bir kaç gün da
ha Bayrutlıda kalacak ve Vagner 
festivalinde hnzır bulunacaktır. Bay 
reuth üzerinden uçmak memnııiyeti 
1 O ağustosa kadar temdid edilmiş -
tir 

Dünya 
Paris, 31 (Radyo) - Altınların Esporanto l o~gresi 

i .. ' sinden sonra, ispanya - Fransa Bern, 31 (A.A.) - 9 temmuzda 
t .. nasebatı ı •asında bir kesayiş hu- burada açılan 31 inci dünya Espe
sule pı>Jmi ve bugün telgraf ve pos- ranto kongresi 5 ağustosa kadar de
t.,. • ..ıhtkberelerinin başlamasını mü- vam edecektir. Kongreye 25 memle
te:l'-ıp, mülteci ispanyo!Jarın sevki- kete mensup yüzlerce k"şi iştirak et-
:\'Ot'ııa da germi verilmiştir. mektedir 

.Doğduğu yere gidip 
istirch'1t edec?k 

Par·.:;, 31 (A.A) - B. Lebn.ın 

bi ray tatil müddetini geçirmek üze

r~ doğduğu yer olan :M'ercy Le Hayt

ya hareket etmiştir. 

---=oo 

cneral ore dün 
öldü 

rına tamamen devir ve teslim edil
miş bulunacaktır. 

-=*=-
M l \ "'ı piyango ida
re hey' eti teşekkül 

etti 
Ankara, 31 (Hususi) - Milli pi

yangonun idare heyeti teşekkül et
mistir. Heyet Maliye Vekaleti adına 
varidat umum müdür muavini B. 

TELEFON NUMARALARI t 

Yangın ihbRn 2222 - 2532, Karfıyaka: 6055 imdadı aıhhi : 2049 
Müddeiumumilik : 2455, Polia : 2463, ,ehir telefonu müracaat No 
2'200, tehirler araısı telefon mürace:ıt No. 21 o; Elektrik ,irketi : 2091 
Hava gazi : 2326, hava gazi fabrikası : 2294, Karııyak su idnreai : 
5105, Bsrnahane istasyonu : 3638, Ala.ancak iatasyo-:ıu : ~134, Pasa· 
pt'rt vs.pur jskelesi : 2854, Denizbank acentesi : 2674. İzmir au şirketi 
3015, Taksi istemek için : 4040 

KÖRFEZ VAPURLARI : 
lzmirden Karşıyakaya ilk vapur saat 5,30 da Pnaftporttan ge\.e son 

vapur 11,30 ~a Konaktan knlkar. Karııyakadan lzmirc ilk vapur saat 
6 da, son vap r da 24 tedir. Gündüzleri her yarım snntta bir karşılıklı 
vapurlar hare'ket eder. 

Brüksel, 3 l (Radyo) - Umumi, Nihat Ali Üçüncü, Ziraat banka~ı 
h t "h t k B 1 ·k k 'dına merkez müdürü Mehmed Ali ŞEHiR DA-~tU NAKiL VASITALARI ı arp e şo re azanan e çı a o-
mu ta nlarından general More, 67 ya- Temey, Cumhuriyet Merkez banka- Tramvaylar t labahleyin ilk tramvay Glizelyalıdan 5 te, ildnci tra 

ı h l sı adına muhasebe "'d" .. •ay 6 da harek&t eder. Konaktan 5,20-6,20 dedir. Gece son tramvay 
_ında o duğu n de bugün ölmüştür. . . umum mu uru 

Abldın E k d ·· kk t" M"l Güzelyalıdnn 24,tlS te, Konaktan l de hareket eder. GlindUz her bet 
C · · l k ld r er en mure ep ır h-
enazesı yarın merasım e a ırı- · dakit ... ada bir tra~vay vardır. 

lacaktır. l~ piyango idare heyeti rei liğine va- 0 b 

** 
rıclat umum müdür muavini B Ni- tho üal~. : Buo,., Bornova:. Baa?'ahnne, T_epecik ve Abancak hat• 

- - _ · tına er gun munlıazam otobusler ı•lemektedır. s 3 ti e tahkikatı hald Ali ~çün~ü seç.il~d iştir.. . " llllllllll~lllllllJllll.~111111111111.ll~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll11111111111 
are eyetı, yem. ı ~rı_:nı~ te.~kıla- İzmır 4 üncu tapu aıcıl muhafızlı- · z. • 

Evrak bu hafta mah· tını ~apmak ve yem mıııı pıyangoyu 1'mdan. ayı 
tetrtıp etmek üzere çalışmalarına Bornovada Ergene mahallesinde Tırazlı köyüne ait muhtarlık ınülı-

e mey"'.> veri'iyor başlamıı1 bulunmaktadır. Aşağıçay sokağında 61 numarah sn- rünü znyiinden dolayı yenisini temin 
İstanbul, 31 (Husu~i) - Deniz • asasasasas ğı Hasan oğlu Mhme<l ve Cemal eY- edeceğimden eskisinin hUkmü Icnl-

ban 1.:ın Fındıklıdaki Satie hinası alım }reni rapurlar leri, solu Ali ~avuş ve Hüseyin oğlu madığ1 ilan olunur. 
satımı tnhkikatmda, müddeiumumi- Mustafa evlerı, ark<ası Armut soka- Tırazlı köyil muhtıı.rı 
!iğin isteği üzerine dördüncü sorgu Londra, 31 (A.A.) - Royet A- ğı, önü uzun sokağı ile çevrili üç oda Ali ôzcan 
hakimliğince tahkikatın tev ii, dün jansmın diplomatik muhabirine gö-1 mutfak ve kuyuyu havi bir ev Ah - 2756 
sabah bitmiş sayılmaktadır .. Bu i~ te, Scedsden Hariciyeye Moskova gö med kızı Emine Tofurlunun malı ola. ayni hakkında ilgisi oldu~ 
tc en son olarak b:r i tilfima bekle - ri.i_ş~eleri hakkında yen.i rap?rlar gel rak satışı istenilmiştir. Tnpuca kaydı eden varsa o gün mahallinde tnhl<i
nilen cevab vardı. Diın sabah bu ce- -nıştır. Bu raporlar tetkık edılmektc- b 1 lı . .. . . . k dıır 

b d 1 .... H Ey üt k'b f dir u unmıyan u evın mulkıyetı hak- kat memuruna yahud 0 güne ıı il 
~ad ~ gc.~~Y~~·k ~er tmk ea ı'-· sa · «c**n> kında 9-8-989 çarşamba günü mahal- izmir dördüncü mıntaka tapu sie 
~ .~1 evsıı ı~ 1 

!ada e r
1
ar kuzbu.m lindo tahkikat yapılacağından. mül- muhafızlığına belgeleriyle birliıcte 

g-oru meıse, .uu yo a yapı aca ır- }ngı·ıı·z Kra1ı · · 
k l t 

kıyetınde, sınırında, her hangi bir müracaatları lüzumu bildirilir 
şey a mamış ır. 

l .Ieselede müddeiumumiliğin ha - Lord hafif, k ı /ıa u 
zırladığı mütaleaya gel"nce, bunun • 
bir kısmı yazılmış bulunyor. Başka- ett1 
ca tahkikatın tevsiine lüzum görül- Londra, 31 (Radyo) - Kral al_ 
mediği takclirde, şimdi kısmen hazır tınc1 jorj, bugiin Pokingam sarayın-
mütaleanm bu hafta içerisinde sonu da har'ciye nazırı Lord Halifaksı ka Konak caddesi meserret ote.i 39 -40 

Mehnıed Etiman 

1 • • z e 
getirilecektir. Mütaleanın mufassal- bul etmi tir. Lord Halüaks, umumi evC':imf k en f!{ z f kumas. far ne/miştir 
ca olduğu, mecmuunun yUz sahifeye ·azlyet etrafında krala nıaHlmat ver f"' 

ynklaşacaiıs~lenmektedi~ ·m~tir lJ~~~~M~•cÜ~st~e~ri=l~r~im~lz~i~n~b=i~ı~k~e=·r~r~o~e~~~·rmm~e~J~erRi~n~i~t~=v~;y~e~e~daemri~z~··~~~-



9 
10 

.............. _ ... 
~iıliı~llııllıılJı .. alhır m ihtiyip olan IOJOOQ kilo ,.W P. 

........... -- .b-..lctat. 
11•..aa·IWlldl ..... 21 ....... "' ........... , ......... 

llllllllıi-'talıllıH J ''° ıu..m . ........ .. 2, kmuıtur . ......-.ı ~ _.. 

• idil atma toaundmn: 
1 - Kayeeri hutaneei ~ 40 lira iclMle 6 Ut. tayin bedeli ile 

iki biıi'M i flpW vo }0 - .iicr'1 8 lira -- bed.U - -
iW»çi uıuf ~ Ye )'inDi bef Jiıa ücret V• 8 Jira tafia ~ 
ı.ıı ile iv hutalıilmt ahnacak11t. 

2 - l.tekliJerjıı ellerind~ vesaik ve hünıiilaal kiiıtıan ile Kay· 
-.ri aake.ti .. twtfl bat heki1"iiM ~tlan 

----~._... ..... ______ ,:.~•;;...;6 9 2162 
llonacwa tthaea aaba ~ Is..,..,..; .. . 
....... s.. -- ............ ~ ...... , 

ı - 800.000 Jdlo llUB&Jl •tın alınacaktır. Tahillfn edilen b .. elfn 
4GOO liradır. 

1 - Saman ıvutı ü~ ~ aahllli ve eanl~ ~ 1azıb.. 
dır • 

...... •-•• *" ~-~-"'11lif!niMM; :b-ı-.---ı 

ı.e 

1.00 

2230,54 

l49JA4> 

Saat D. 

IS 00 
IS IS 
15 30 
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,,11n11111111 11 1 11111111111111111111111mnıı ıııııı ıınııı111111111111111111111mııııım1111mııı' ~11111111m111mıiı-ım-1111-1111-1111-ım-1111-11 11-1111-11~-1111-ımı-1111-1111-mı-mı-1111-1111-111R-~! De u tsc he Le- F r ate ili Sper.c"'o 
~ A lsaneak vapur iskelesi civarında ve = ~ Taze, Temız, Ucuz vante Linie Vapur acf!;nteai 
~ deniz sporları gazinosu karşısında = = • A G M. B H ADRIATICA. s. A. ot 

.=~-~== ~,e_n! Hayat Aile Gazinosu . =_-====- ~- 1 L A ç = . Hambu~g Lero motörü~~~~~o~eı .. 
~ - rek ayni gün Baat 19 da Patmo, L .. 

- DEUTSCHE LEVANTE LI~TJE ros, Kalimnos, istanköy ve- Radosa 

H t •• ı ·· t ı t •tı • - G. M. B. H. HAMBURG hareket edecektir. -
~ S ~ ef Ur U U Va e çeŞl eri = Lero motörü 31-7 saat Sde.gelerek 

=-
-=-- == Hamdı· Nu··zhet Çançar . «Mik'S> vap. 20 temmu'.7.da bekle- 1-8 snat 17 de Pire, Korfo, Saranda, = nıyor, 22 tenımuza kadar Anvers, Brindizi Valona Draç Ragoza Spa-- = Roterdam. Bremen ve Hamburg için ' . ' . ' ' - Sıhh h · = ük 1 kt lato, ara, Fıyume, Trıyeste ve Vene· at C ..,. ane;) l - v a aca ır ·-= -- - e Ma O. = • • w ._ dlge hareket eder. = lla durak Bft Gk &le io~lu hanı ka-ı"nıdı c_Herakleaw > vap. 3 agus.osta bek- ROYALE NEERLANDAISE KUM-- - _ ~ Y pç ô ~' - lenıyor 5 agw:~tosa kadar Anver.s 
=: - ~· ıll lllHllilllllllllllll l lllllllllillllllll lll Ulllllll lll lll lllllllllllllllllll lllllf lf lfll ... Roterd~m Bre~en ve Hamburg içi~ T't·· p ANY ASI . 
- - yük alacaktır. ı us vapuru elyevm lımanımız -

- - r~ 'i .... r-t zı•raat h~~-kası Tahliye: da olup Rotterdam, Amesterdam, ve = - 1 ... ~ _ rl''"'!, __ Hamburg limanları için yük alarak 

- '-- t «İthaka» vap. 10 ağustosa doğru hare.ket edecektir~ . . ·· . . 
- K.Uı ... ;Lc~ r A Q.tH t 1888 bekleniyor Hamburg Bremen YC Py gmalıon ınotoıu 3-8. tarıhı'}de = Sermaye:;i: 100,00u,:JJJ l''ütk lira&ı Şııb• Anversden

1 

mal çıkar~caktır. gelerek yükünü tahliye ettikten on--
- ARMEl\IENT DEPPE ıa Burgaz, Varnn., ve Köstence 1imAn 
- ve ajan adedi 262 c:Espagne> vap. temmuz sonlnrınn lan için yük alarak hareket eaec~-

--
1 Z irai ve T icari Her Nevi Banka Muameleleri doğru bekleniyor, Anvers (doğru) tir. 

- için yilk alacakhr. Hercules vapuru 7-8 tarihinde 

-----
-
--

- J - ..... 

= = ----= ı " I = = . '!1/1', -
~ Sahibinin Seıi ve Kolombiya plaklarında değerli bir şöhrete -
=: mazhar olan Bayan REFAKAT ve arkadaşları Sahibinin Sesi plak· 

larında meşhur okuyuculardan Bayan Nadire ile alafranga ve ala-
=: turka Kolombiya plakları okuyucularından Bayan Hikmet Muzaf -_ 
;;; feri fstanbuldan getirtmis olduğunu müjdelcrnckle şeref duyar. -= Mevcud yüksek saz ve Necmiye ile Mualla gibi tanınmıs oku= yucu bayanları mutlnka dinleyiniz. Saf hava, nezih saz ve eğlence_ 
iE ile ucuz bir vakit geçirmek için f zrnirin yegane aile gazinosu olan 
;; müessesemizin en müşkülpesend ehli zevki dahi tatmin eder. := 
~ S · · t · ı • · • b f t - Para biriktirenlere 28800 Er a ik ramiye verecek 
§'§ ayın ffi l_!Ş erı_erJ ffi l Z J O ll JTSa l = Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf he.saplarında en = k ] t · d • = az 50 lirası bulunanlara senede dört defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 

açırmama arını a vsı ye e erı z. = plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 
=.:111tlllllllll1lllllltlllllllltllllll1lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllft 1111111111111: 4 Adet ı .ooo Liraııı.- 4.ooo lira 

4 « 500 « 2,000 « 

T k • A d 1 b ı 4 , 2so « 1,000 c a sım yazpaşa a stan u 40 ~ 1 00 « 11.000 c 

k 
100 c 50 c S,000 c 

l• andarma satın alma omis- 120 c 40 c · 4,soo « 
160 c 20 c 8,200 c 

YODU dan: DJKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde elli liradan aşağı 
.. dilşmiyenlere ikran1i)"e çıktığı takdirde 7o 20 fazlasiyle verilecektir. 

l - jandarma ihtiy:ıcı için sekiz bin yedi yüz seksen kilo yüz ço
rap ipliği kupa!ı zarf eksiltmesiyle sntın alınacak \'e eksiltme

ı si 16 ağustos ::9 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 15 te 
Ayaspaşada oıı sekizinci jandarma mıntaka komutanlığı bina 
sındal\! ko:ni$ronumuzda yapılacaktır. 

2 - :Muhammen bC'del yirmi beş bin yirmi üç lira \'e ilk teminat bin 
sekiz yüz yetmiş nltı lira yetmiş üç kuruştur. 

3 - Şart kağıdı her gün komisyonda görülebildiği gibi yüz yirmi 
altı kuruş bedei muknbilinde alınabilir. 

4 - İsteklilerin Tophnnede istanbul le\'azım amirliği muhasebeci
liği veznes:ne yatırılacak ilk teminat makbuzu veya banka 
banka kefale<: mektubu ve şart kağıdında yazılı vesaiki d e ha
vi teklif mcktup!arın ımczkt1r günün muayyen saatinden bir 
saat evveline kadar komisyonda bulundurmalar ılizımdır. 

1 4 8 12 5ö98-2724 

Kur'alar senede dört defa, 1 eylı11, 1 biriııcikanun , 1 mart ve 1 ha
ziran taı iblerinde çekilecektir . 

Muğla belediye riyaset inden 
Belediye Elektrik fabrikası ihtiyacı için 40 ton mazotla 3 ton 

vakum yağı alınacaktır. 
Mazotun beher tonu seksen beş liradan vakum yağının beher 

kilosu 32 kuruştan fabrikada teslim 15 gün müddetle ayrı ayrı mü· 
nakasaya konmuştur. 

T em inat Mazot için 51 lira. 
Vakum yağı 12 liradır. 
İhal~ 8 Ağustos 939 Salı günü saat 16 da Belediye encümenin

de yapılacaktır. Fazla tafsilat almak istiyenlerin Belediyeye müracaat 
etmeleri ilan olunur. 27 30 1 3 (2681) 

·T. Bankası·'nın 
Tasarruf ikramiYe Planı 

32,000 L İ R A M Ü K A FA T 
-----===============a =::==:::====::====::=::::=---~ 

K ' J 1 Subat, 1 Mart, 26 Ağustos, 1 Eylül, 1 ikinci 
ur a ar: ~ tesrin tarihlerinde çeki,ecektir 

,111111'' 
-----------------------------------------------

lKRA MI YELER ·•11111 1111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 '1\ 
1 Adet 2000 liralık 2000 lira § 
5 • 1000 .. - 5000 .. ~ 

8 
16 

• 
• 

60 • 
95 .. 

250,, 

500 .. 4000 .. ;; 
250 • 4000 .. ~ 

100 • 6000 • 
50 il 4750 ,, 
25 ,, - 6250 " 

---
Mevsimin en y enilik· 

= /erini bayan kumar 
--
~ farının erkek kumaş· 

435 32000 ~ /arının en eyisini 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~11~1111~111111.111111~ 11111111 llJllllllll ·!ımnu1ı = Ih rahim Kara kaş 

beklenmekte olup Rotterdn.m, Ams· 
ARlfE:\IENT H SCHULDT terdam, Ye Hamburg limanları için 

cDuburg» vap. 26 temmuzda bek- yük alarak hareket edecektir. 
leniyor, Anvers, Roterdam, Bremeıı SVE~SKA ORIEN'T LINlEN 
ve Hamburg için yük alacakhr. Yasaland motörü 28-7 tar ihiriile 
DEN NORSKE ~11DDELHAVSL!N' JR gelerek Rotterdam, Hamburg .y:e 

cBalkis• mot. 26 temmuzda Dün- Skandinavya limanları yük . alar~k 
kcrk ve Norveç için hareket edecek- hareket edecektir. . 
tir. SERViCE MARITlM:E ROUMAlN 

«Bo~phorus> vapuru 30 Ağustos - KU:i.\IP ANYASI , .. ·~ 
tan 1 eylülle kadar Dicppe ve ~or- Alba julia vapuru 3-8 tarihi~de 
veç lim:uıBarı için yük alacaktır. gelerek ~falta, ·Cenova ve Marsilya 

c:Balkis~ vapuru. 25 eylOlden 28 limanları için yolcu ve yük alar~k ~a 
eylOle kadar şimali Framıa Anver~ "ekct edecektir. 
ve Norv-eç limanları için yük alacak- HOLLANDA AVUSTURYA HATii 
tır. Springfontein vapuru 30-9-939 ta-

«Dosphorus~ vapuru 25 birjnciteş- r'lıinde c:Avusturalya ve yeni Zelan
rinden 28 birinciteşrine kadar ~ima- ,la limanları için yük alarak fiare~et 
li Fransa ve ' Norveç limanları içir. edecektir. · 
yük alacaktır. 

İlandaki hareket tarihleri ile nav• 

A?ı.fJ;":RİCAN EXPORT LİNES, İne. lunlardaki değişikliklerden dolayı 
acentemiz mesuliyet kabul etmez. 

«Ehmo.on vap. 23 temmuza dolr Daha fazla tafsilat için i.kinmcikor
ru beklenıyor, Nevyork için yük ala- d da FRETELL! SPERCO vapur a-
caktır. on 

centesine müracaat edilmesi r ica o-
D. T. R. T. ' ; 

lunur. 
«Ti~za. mot. 27 temmuza doğru 

bekleniyor, Tuna limanları için yük 
Telef on - 2004 - 2005 

alacaktır. ----
cKas~u mot. 12 nğustosa doğru Olivier ve . 

bekleniyor, Tuna limanları için yük 

alacakhr. Şürekisı . 
cKas~fJ.> mot. 27 temmuza doğru tiMıTf.'f 

bekleniyor, Beyrut, tskenderiye ve \ 
Por tsaid limanları için yük alacaktır. • spor 8CelllBS\ 

SERVİCE MARİTİME ROUMA!N 
cOituz> vap. 28 temmuza doğru 

bekleniyor, Kösten~e. GaJa3 ve Tun:ı 
limanları için yük alacaktır. 

cDurostor> vapuru 4 Ağustosa doğ 

Birinci Kordon REES binUI t 

TEL. 2443 
LONDRA HA Tt1 

cAdjuatanh vapuru 10 temmut 
da gelip Londra için . yük alacakt)f· 

LlVERPOL H ATTl 
r u bekleniyor, Köstence Galas ve Tu- cALGERİ.A N.. vapuru 20 teııı• 
na limanları için yük alacaktır. muzda Liverpoldan gelip yilk çıka· 

racak ve ayni zamanda Liverpol iç.ID 
Vapurların hareket tarihleriyle yük alacaktır. 

navlun lardaki deği,ikJiklerden acen- ----------~..:o--
te mes'uliyet kabul etmez. Henry Van der Zee vapur acentaW 

Daha fazla ta fsilat almak için ğına müracaat edilmesi rica olunur• 
Birinci Kordonda 150 No. da W. F. TELEFON: 2007 /2008 

1 .. . .. . . ' . :;. __ ~ .. . ,.. ' .. 

GÖLCÜK 
Gö!cük, lzmir'in yegane sayfivesidir 

Bol hava, iyi gıda, tam istirahat 

Gölcük otelinde her türlü konfo~ mev· 
cuddur. Yemekler v~ otel çok ucuzclur 

"' :~ .. 
, ') : 1 

lzmir iskan Müdürlüğünden: 
1 - Urla kazası merkezinde en fazla 20 şer adetlik parçalar ha

lincie ihale edilmek üzere J 00 adet göçmen evinin inşaası açık eksilt
m eye koıaulmuştur. 

2 - Beher evin muhammen keşif bedeli 476 lira 30 kuruştur . Bu 
husustaki keşif ve ~artname ve sair~ evrak her gün iskan dairesinde 
görülebilir. 

3 - Eksiltme:: 12/ 8/ 939 Cumartesi günü saat 1 O da iskan dair• 
sinde müteşekkil komisyon tarafından yapılacaktır. . 

4 - İsteklilerin talip olacakları ev adedine göre % de 7. 5 dan tU" 
tarı olan teminat makbuzu ile 2490 numaralı kanunda musarrah vtr 
saikle berab~r müracnatları. 29 1 5 9 (2728) 

Izmir Vakıflar n1üdürlüğünden: 
Hükumet caddesi üzerinde kain 364 / 46 No. lu ta~lıcı dükkanı rıı~~ 

yıs 940 gayesine kadar kiraya verilmek üzere müzayedt>ye cıkarılrnlf' 
tır. Senelik kirası 420 liradır. ':p y , 

ihalesi 5 18 ':939 Cuma günü saat 1 O dadır. Taliplerin % 7.558~ akçt"siyl~ Vakıflar ;daresine miirncaatları. 26 1 4 (26 
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