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Macaristan 
Harp vukuunda bitaraflı 

muhafaza edeceğini Al· 
manyaya bildirdi 

Istanhulda z Hava Deneıneleri 

BÜYÜK ŞEF 
Kırklarelinde tetkikatta bulundu~ar 

lnönü, manevra sahasını 
şereflendirdiler 

Manevralar son safhasına girmiştir. Kahraman ordu
muz, yeni muvaffakıyetleı-le harekata devam ediyor 

\ 

İzmir enternasyonal fuarının Dokuz EylUl k:ıpısı . 

FUAR AÇILIYOR 

---

Dün gelen Cumhuriyet vapuru güvertesinde ziyaretçiler 

-· -İslam Tarihi
V E 

Hz.Muhamme 
--~~~----~oo 

M. Ayhanın alaka ile takip edi 
lecek büyük bir eseri 

Cahiliyet devri - Arabistanda hayat - Peygamber 
HZ. l\Iuhammedin doğuşu - Gençliği - Zaman 
şartları - İslarniyEt dini - Mücadeleler - Istırap 
:ve korku He geçen günler - İslamiyetin inkişafı -
İlk büyük İslam simaları - Peygamberin hususi 
hayatı - Kanlı muharebeler - Peygamberimizin 

zevceleri \"e o tarihdekj izdivaçlar - Beşyilz kocalı ka
dınlar - Nikah çeşidleri - İslam dininin içtimai cephesi 
ve koyduğu esaslar ....... .. 

yarın ANADOLU sütunl 
rında bekleyiniz 
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Japonya rFDK~A 

Hal.'-1a dair: • 1 

2 - Halk nerede? eci bir tren k Z3Sl oldu Evtenm~ 
de yer 

işlerin~ Ingilterenin doğru 
d ~ . hareketini beg"' en

~vv I . .. . • . BAHRİ SAVCI ~ 
.. : kı gun, ılmı bır muta olPJaktan ziy•de ı bµ~ppUp noksan tetkik-

lerı ıçın ve ~ir ~eziş hal~nde halkın ne olduğunu, halkın kim oldu~u· Bir amele öldü. Bir auıı .. , 
nu, nasıl tel kkı etm k lazım ceJdiği üzerinde düıünmüıtük. Bu suret- g 
le «Halk» ı fU veya bu kategorinin adamı olarak değil, ucu tarihe da- •k • h {. ~, / 
yanan bir mqnevi keyfiyet, vatan toprağı il!" karışmış bir yurd atmos- ı l a l ya a l var ilmühaber aranacak 
f~ri ve «Türk» hasletleri ile cevherlenmiş bJr duygu ve zeka idraki ha- Evv~lki gece 318 numaralı Buca med, kamyonun kasası içinde bulu- • 
lınde kavramak icap ettiği neticesine vanmıtık. ~olcu treni, saat 17 ,45 de lzwire ge- quyormuş. Zavallı 1'afatası parça- emır Var 

Peki, timdi diğer bir sual soralım: Bu manadaki halk ne~ededir? lırken Buca - Kızılçullu geçidinde !anmak suretiyle ölmüştür. Şoför İs- E\•lenme işlerinde yer değiştirme 
Om~ hana-i. iklimde, hangi diyarda hımgi ~oğ:-ı.fi §artlarda, hangi sosyal tarım satış kooperatifleri birliğine ait mail a~ır surette yaralanmıştır. ilmühaberi aranmasının usul ittihazı 
zaruretlerın ve muayyeniyetJerin kucağında bulacağız? Göğsümüzün kamyona çarpmış, kamyonu on bir Kamyonda bulunan İsmail oğlu hakkında dahiliye vekaletinden ,::;eh-
~n kuvvetli nefesi, hançeremizin en uzak meııaflere ulaıan gür perdesi metre kadar sürijklemi~, pemirypJu- yedi yaşında Necmeddin ile şoför rimizdeki ali'ikadarlara bir ta~im 
ıle o:onu bağıralım: «Yerin neresidir, aen neredesin». nun sol tarafında iki metre yük.sek- muavini Ahmed Akar da hafif su- gelmiştir. Parasız nüfus cüzdanları 

Kuleiımııa gelecek cevap hangi istikametten uçarak gelecektir? Ve ten hendeğe yuvarlamış, bir amele- rette yaralanmışlardır. Ahmedin ya- }:>undan böyle mal sandıklarınca de-
hiz çığlıklarımızın cevap halindeki akıini hangi muhittera ıılacağı:r: 1 nin ölmesine, bir ki§İnin ağır suret- raları yüzündedir. . ğil, nüfus dairelerince verilecektir. 

Onu ıimdiye kadar o kadar yanlıo ve ters yerlerde aradık ki.. Çok te yaralanmasına, iki kişinin pe ha~ Makinisit Vasfi Özkurt ifadesin- Paralı evlenme nüfus cüzdanları ise 
defa ayaklarımız onun İçinde saklı olduğu topraklar Uzerinde dı:>laıh f!f yaralanmasına sebebiyet vtrmiş- de, trenin ağaçlar arasından geçtiği e\·lendirme memurları tarafından alı-
fakat gözlerimiz göremedi. Trenimiz Jlemen d~lma onun t~rlalan ara- tır. sırııda kamyonu hiç görmediğini söy- mp bedeli mukabilinde al&,kadarla· 
aından geçti .• Ve gitti •• Fakat biz vagon penceresinden bakarken, 11azar- Kamyon sahahleyin ~ereste nak- !emiştir. Hadise tahkikatına müddei ra verilecektir. 

egış-

tirme 
• 

mı yor 
Tokyo, 1 O (A.A.) - Siya.si meha

fil, irıgilterenin bugüne kadar tqtu -
lan eşns dairesinde Tienj~in mese}esi. 
nj görPşmekten imfinqını ve l'llÜZa· 
ket'elere P.aş}qı. flevJotl~ri, hattrı. do
kuzlar muahedesini imzalıyanlnrı dı; 
i~tirak ettirmek istemesini hayr~tl~ 
karşflamıştır. 

!n~ilterenin bu hatt1 hnreketi Tok 

yo iinlaşmasıpıp ihlali suretinde te -
lakki edilmekte ve mııtbqat bundaıı 
icap eden neticeleri çıkarmasını hii

kYm~tten istemektedir. 
Öyle zannediliyor ki, Tokyo kon· 

f eransı akim kaldıktan sonra Tient. 
larımız ancak, çorak bir toprak, birkaç aöğüt ağacı veya bir ırmak gör- liyfltl yapmış, ak§am üzeri uzum umumi muavinlerinden B. Kemal Evlenme vakalarında kadının er_ 
dil. Lakin onu ıöremedi. Halbuki o, bu ıijğüt ağncının altında oturuypr- yüklemek için Cumaovası nahiye- Berkanda tarafından el konmuş, has kek hanesine nakli esas olup ayni ka- sin meseleleri askeri makamat tara 
du, yahut trenimizin demir bir köprUden geçtiği bu ırmağı, o, paçaları sine gitmekte imiş. Kaza, kamyonun taneye nakledilen şoför İsmailin ifa- z~ halkından olan çjftlerden kadının fından hal olunacaktır. 
sıvalı, elindeki değneği ile ve yüklü merkebi ite, ite geçiyordu. demiryolu Üzerinden geçtiği sırada deııi alınmıştır. evlenme ilmühaberi ilzeripe kpcası ' Londra, 19 (A.A.) - Çindeki 

Bazan onu vapurumuzun yanaıtığı küçük limanlarda, harap ilkele vuk.u bulmuştur. Soför lsmail treni görmediğini, hanesine yer değiştirme muamelesi- gtimUş v~ para meselesinin Tokyoda 
Üzerlerinde aradık ve sanda Jile vapura ekmek, peynir, üzüm, karpuz Ölen kooperatifler birHRi amele· gürültüsünü de duymadıilını söyle- nin de yapılacağı nüfus klavuzunun yalnız iki de\•let arasındaki müzake-
getiren kayıkçının yüzüne acaba «Halk> bu olmasın diye baktık. Fa- sinden Trabzonlu Ahmeddir. Ah - miştir. 82 incj sahifesinde tasrih eı.;lilmiştfr. relerle pallediJemiyeceğine dair ingi-
kat sadece baktık .• Onu göremeden anlamadan, duymadan, kawama- c~c *>n Gerçi ayni sahifede ayrı kaza halkın-d ..... Jiz hü}cQmetfni11 japonyaya yaptığı 

an.. Uzu··m satı~Qla~ı N~ fec·ı? dan olanlar için yer değiştirme ilmü-Halkiyatç•ınızın ve aan'atki.nmızın cebine tren ve :vapur pasolarını \" • ....... haberinin aranması bildirilmiş jse de tebligatı mevzuubahis eden Times 
koyalam. Çantasına bir ıiıe mürekkep ve birkaç not defteri yerleıtire• / ç k{ d 3686 sayılı kanunun üçüncü maddıı- gazetesi, İngiliz hükfimetinin ekono-
fün.. yapı ıyor ocu ar ar asın a si edenme akidlerinin evlenme işleri mik meseleleri görii~mektel} imtin~ 

«Haydi onu ara, bul ve §U defterin içinde bize gelin. b memurları tarafından doğrudan doğ- eylemecliğini, ancak bu me~elelerin 
Diyelim, ne kadar yanıldıiımızı çok geçmeden anlarız. Çünkü Yarın ihrac rıtcılar i r cinayet rUJ-'a niifus idareleriııe bildirilmesi- miizııkeresiııe poku~lar muahegeşini 

•Halk» not defterine aığmıyacak bir ceııamet ve kitledir. Onun muhitini ' Evvelki gece Ödemiş kazasının ni amir bulunduğundan ihbar keyfi- imza eden ve diğer alakadar devlet 
hendeaenin mikyasları ile ölçmeğe imkan yok. fakat onu duymak fop/anncak 'nr n1·,.g1· nah~,uesı'nde Gu"velı' ko"yu"n..ıe hı·r ~i·et_i kocada_n evlenme memurJuğuna 1 , ,, µ t-t t k ı erin iştirakini istediğini yazmakt 
lazım. Onun için, böyle bir duygu cihazından mahrum bir hassasiyetle Dün Manisa ve Salihli mıntnkala- cinayet olmuştur. Kışla köyü halkın- n ı .a etn:ı~ ~e PU .vaz.iyet karşısın-
on~ bulmağa giden halkiyatçı ve aan'atkar , geri geldiği zaman aora- rında kilo u 10-16 kuruş fiatle biiyü. dan l 5 ya§larında Mehmed Yılmaz da l ~r degı§tırme ılmühaberi arıı- dır. 
cagınız cHalk nerede?> Sualine hiç bir cevap alamıyacak11ınız. Ve o cek partiler halinde üzüm satı§lnrı adında pir çocuk, Aptullnh oğlu Mu- mn~ ımkanının k~l.mamış olması hn- Daily Ekspres gnzett?si, jnponyay, 
yorgun ve ıvilcudunun ağır bir hareketi ile ayni suali size soracaktır: yapılmıştır. Haber aldığımıza göre sa Oneralı bıçakla ağır surette yara- ~ebıyle kazay ~n:ıcmde kayıdlı olan- ingjltere ile miizakereleri tamamiyl< 
«Halk nerede?» l\Ianisadr. iki çuvaldan ibaret olan lıyarnk öldürmüştür. Katil çocuk tq- arı~ yer Qegıştırme muamelelerinin kesmesinden korkmaktadır. 

Ev

1

et _-Halk nerede?» O, ister köylü, ister kas balı, ister çiftçi, ister ilk üzijm satışı, ~iloı;;u 22 kuruştan tulmu§, hıl<lise tnhkikatma adliyece ~n~ı ~ul~u~ ve _ııarçsız evlenme il mü- Daily Espres gazetesi, japonyay, 
ame e, ıater memur olsun, bu yµrdun içindedir. Bazan bir •ark vilaye- vapılmıştır. 1 k t a er erı fizerıne yapılması zaruretj k . kr: b' ı· k l . .., " e onmuş ur. hasıl olmu~tur. Binaenaleyh evlenen arşı azım c.ır ır ısan ullanı mas: 
tınde çiftçidir, bazan Bozkırda yol amelesidir, bazan Egede çift çu- İncir pi}•asnsı 2S ağustos çarşam- oo*oo 'f 1 nı istivor ve To,,'-·"nun ı'ngiltere ale" b k h'b'd' Ql terden birinin kaza haricinde kn- " f\,,"' r " 

b~ •• ı ıdır vbeya tütün işçisidir, hazan Karadeniz sahilinde küçük bf\, ügüm pjya,şası da 24 ağustos per- Nu ... fus mu·· du·· rıu·· gv u·· yıdlı olması halinde de bu suretle hindeki hasmane hattı hareketine j. 

~r memur ur, azan cenup Anadolusunda bir kaymakam, bir haki~- şembe günil borsada açılacaktır. Fu- munmele yapılacaktır. dır, hazan Trpkyada bir nahiye müdürü Kocailinde bir jandarma ça- arı açmak için bugün izmire gelecek v d "h. şaret ederek japonyanın bugilnkü bı 
V 1 

&a rosuna l l memur Evlenen riftlerden kadın hanesı'ne vaz·, tte d 1 y .Q 1 -
VUfu, an gö ü boygnda bir köy muallimidir. Veyahud bütün bunların ticaret vekilimiz B. Cezmi Erçin ih- • - :r ı~ e n ° a ı Plwman P acaınn 

k k d h l k 
naklini arzu eden erkekten pullu yazıyor 

anası, arısı, ardeıi ,ocuğudur. Yani o b·ı coğrafyanın içindedir. fa- racnt mevsiminin lıaşlıımak üzere ol- a l a ınnca yer değiı:ıtirme ilmühaberı· arnnm"Sl . 
kat onu bu coğrafyanın sade reel sahasında aramak beyhudedir. mnı:ıı hasebyle izmirde iktısadi işleri )' .. .. Diğer taraftan gazeteler, Hong · 

M 
Nüfuıı dairesindeki memur kadro- ve harr pµIu yanıı:ıtırması zr:zım.dır. J{ t ld ki h b l · t' 

ademki cHalk kimdin dediğiniz :zaman nncnk, «O» manevi bir ve bilhnssn ihracat işlerj üz~rinde ~ ı< )' " ong an a ı arı a er ere ıs ına 
k yf" t b" t f bi "d k '- mühim tetkilde'" '·· parnktır. Vekı'l, ım fnzlalnştırılmt hr. lmtihanla ve =oo den japon kuvvetlerinin Kovlos ht 

e ıye , u- a moı er ve r 'l ra hr cevn4uını v rebiliriz ve a e i ... ._ 10 Jira mun 1 ııslt'ile iki memuvun _ 111,,- 1 onu anl mak için «onun genit u nı içirıde, ondan bir zerre ha1inde Oµ ın ıı cıw'l..ınıpenn:un:r, ıc::~Auzımuı - lınmttsı kararla tır mu~ ..Ye -yttt'lll J\1 K ... '~ ~--- -- ' -- nP~lP1}lU .. i;ııtnJi:ni.j>jtirmüLQ).QJ1)SlıP:ı 
yaııyarak onu içten keıfetmek lazım .. » diyoruz o halde bu halkı 

1
u veya dırma işleri üzerinde de meşgul ol n- memurlar için imtihan yapılması Ja. Kemalpaşa kazasında Yiğitler 1uka edilmesi tehlikesinin baş göste 

bu dai l>aıında, ıu ıchirde, bu köyde, ou pazarda, bu tarlada değil; cak, istihsal ıpıntakalarını da ~e'l.e- zımgelenlere emrolunmuştur. köyünde Osman kızı Ayşeyi ayni di~ini yazıyorlar. 
--~~0000-----~ topyekun hayatın içinde, yani kendiıi içinde aramak lazım. Fakat bu rek müstahsillerle görüşecektir. oo*oo köyden Ali oğlu 30 yaşında Mehmed knçırmı§ ve zabıtaca yakalan -

kolay değildir. Onun hüviyetinin saklandığı bu manevi ülkeye gidebil- Ticaret vekilimiz için İzmirpalas Af o k · · A/ y ı e ~pres n n mıştır. 111an ya 
mek için onun hayat selinin akııları içinde ~varlnnmak, onu bu hayl'tm otelinde hususi daire ayrılmıştır. l G K 1 dekonı irinde canlanan dram ve komedinin derinliı:.inde aramak ge- g "'C: ('Trnsi ene emn paşada Kuyucak kö· S' k J d 

s ıs Yarın sant 10 da ticaret odasında v" d Al' k r. t ö d · · Ah C V 1 ya ya rı 
rektir., o ancak oradadır. Evvelki ~nbah Afypna hareket e· "un e ' ·ızı ~·a m~. z emırı, - • t-• 

1 
, .. cutt*n> İzmir ihracatçılar111ın yapacaklprı den ek pre~, Yi!rlırını Kemal istaıı _ durralıman oglu ~uleyman Avcı yer /eşiyor 

F A 
toplantıya ticaret vekilimiz riyaset ~'onu c'varında bir köprünün yıkıl. zorla kac~rmıgtır. ~u suçlu da tutul· l 

· mu~ ~dlıyP-ye ıl · t' Berlin, 19 (A.A.) - yj haber 

Dar Çı 1 O 
edecektir. ınış olmasından Uşnkta kalmış ve ge ı.:• .. :ver mış ır. · ~=+---=- alnn mahfill~rde söylendiğipe gqre 

b 
ceyi oruda geçiı·mıştir. Köprü, gön- Slovakvn topral·l~rının Alman or· 

"k b' k f ı kt d a ·ı d ı t a · 11 ı · Z raat ın:ıkin.oJrrı· hakkında J... ,. ... ••• 

- Baıtarafı 1 inci hifede - Fransa büyük elçisi M. Massigli yu ır ma .~ .~ u unrna a ır. erı en ev e emıryo arı ame esı " duşu tı:ırafından işgal ve taqkim edi-

d b 1 F da butun hazı 1 kla tamam t.nrafından ~·npılmış, tren bu sabah Zirıınt \'ekııletı'nden ·1~ t pısı önün e u unacak, sonra bele- ve Mm. Massigli hususi bir tayynre • uar r ı r - - " " vı aye e ge- le bilecek olan kısmınıp tahdidi için 

d
. f k 1 Afvon" l1areket etmistir. len bir cmı'rde zı'raatta k 11 l k b" ıye ve uar omitesi reisi Dr. Beh- ile, Romanya büyük elçisi ile Polon- anmıştır. " .. • u anı ma Almanya ile Slovakya arasında ır 

U b
. k d d k B h b k H k.. · --*-- Uzere gönderilecek ziraat mak=ne. 

çet z ır nutu ira e ece tir. e - ya üyü elçisi de tayyare ile şehri- atay oşeıı - - itilaf irpza edilmiştir. r r k T h ı· ! k !erinin hangi viliieyette kullanılacak- 1 
çet ~z, nut unda fuann tarihçesini mize gelmişlerdir. Elçiler Cumaova- Fuarda büyük sergi sarayının ır an ımanımıza ge.ece Bir Alman aşkeri heyeti Bratis a-

k l k k d k 
sn o vilaye~in ziraat müdürleri tn- " 

yapacf'l , ~~ter~a~yona ~ra teri a- sın n i devl~t hava yolları jst~sy~- mütena bir yerinde 1Hatayın şük _ D~vlet denizyollarının Tırhan v~- ı-afJndan bu hususta birer vesika :ve- vada bulunmaktadır. Heyet dnimı 
lıncaya ve §ımdıkı hale gelınceye ka- nurda beledıye VI! fuar komıtesı reı- ranı> ko'·şes'ı tanzim edilmiştir Bura- puru, çarşamba günü ilk Akdenız rilmes· . b tt'~. bild' .1 . t Alman askeri heyetinin vazife ve se· 

d 
• d·~ · fh 1 l k 'k · D B h U F 1 · k · 1 ıca e ıgı ırı mış r. Bun- l"h. 1 · · b' ed k · ar geı;Jr ıgı sa a arı, mem e et ı - sı r. e çct z, ransız genera d Eh d" Ş f A .. k.. b.. ..k b. seferini yapaca ve lımanım1za gele- dan b" 1 . . . a ıyet erını tes ıt ece tır. 

t
. d' 1 . w b.. ..k k l R p 1 a e ı e tatur qn uyu ır b . . t oy e zıraat memurları bu gıbı B l d b Al k ,.. ku ısa ıyatına, zmıre yaptıgı uyu onso osu, omanya ve o onya cektir. Vapur, u seferıni Mersın ha - vesjk 1 . ' ratis ava a ir man as erı 
faydaları iznh edecektir. Sonra Ti- pevlet payiyonları için lzmire gelmiş Profili vardır. Bun~ı: i~inde ~~akta tıpa yapacak ve bir defaya mahsus a arı veremıyeceklerdir. ;mandanlığı teessüs ettiğine d~ir Ti· 
caret Vekilimiz B. Cezmi Erçin mü- olan heyetler tarafmdan karşılan - d.ur~n ~.ul~mur Reısımız, .Mıllı Ş~- olmak üzere Kıbrıs adasına da uğ- --=*=-- ınes tarAfından v~rilen paberlerin 
him bir :nutuk irad ederek hükümet mışlardır. ~mız ~~o~~kne Hat~yı t~msıl eten d~ır rıyarnk oradan fuara gelecek Kıbrıs- Zehirlenrn · şler aıtlı bu olduğu ayni mahfellerde ilave 
adına fuarı açacakt.ır. Evela fuardaki Elçiler, dün fuara giderek pavi _ ızS ı~ §U ran çe ~n~ı ~ek~~ t~t 1.r. ltları izmire getirecektir. Torbahda Tepeköyde oturan Ha- edilmektedir. . 
ecnebi devletler paviyonları ziyaret 1 'k . 1 d' ergı sarayının onun e ı vı rın o san karısı Fatma, kızı Mu"ru"•,,·et ve Diğe. r cihetten «AJman bahPY~ 
edilecek müteakıben vilayetler ve te- yon arı tetkı etmış er ır. Hatay mamulat ve mesnuatının teşr -

1 
.. . y' g~zetesı~ Alman )'e SJoyak ?skerlrrı 

şekküller, müesseseler paviyonları Cumhuriyet vapuriyle dün ls - hjrine tahsis edilmiştir. Bunlardan Posta tayini eri ~g u Dundar, evvelkı gece yedikleri ara:ıında fef!tisip.j tanzim 
görülecek ve fuar komitesi tarafın- tanbuldan, Konya vapuriyle Mersin yalnız ikisi Hatayın turistik güzellik- Posta sen•ar memurlarından B. ışkembe çorbasının pişirildiği kabın eden bir k.iJrarnarnenin metnini pe~· 
dan Ticaret Vekilimizle şehrimizde hattından şehrimize fuarı ziyaret için lerini aöııtermektedir. Bürhnn Eşrefpaşa posta ve telgraf kalayşız olmasından zehirlenmi~ler- retmekt~dir. 
b l b

. . . k k h 11· l · · Filistin ve Yunaniatımdan şefliğine, E~refpaşa posta ve telgraf d' ,7 -h· 1 1 ** 
q unan ecne ı devletler sefırlerı şe- pe ,o a ~ ge mt§br, l kl ş . fl·x.ine tay· ır. LJ! ır enen er, hastaneye kaldı- = . . . . H l l ge ece " şefi B. emsı levazım şe ılJ ın l d refıne Ada gazınosunda bır zıyafet atayı ar u b ld - .. y . edı'lm·ıı:ılerdri. rı mı§ ve te ~vi altın:ı alınmışlardır. ZABITADA 

• • • • • ~ ,1a er a ı~ımıza gore, unanıs- '!f 

verılecektır. Antakya Tıcaret Odası reısı Bay tan ve Filis~inden, Suriyeden İzmir =o=- =oo W 

Ticaret Vekilimiz Şükrü Meleğin reisliğind~ H~tay- fuarını ziyaret için kafileler halinde B. G;,ljp Gültekin Tas gjansı ve Sovyet Silah taııyanlar 
F~arı hükümFt adına açacak, 0 • dan yedi kişilik bir heyet ıehrirnize zjyaretçiler a-elece}dir. Konya mebusu B. t!alib Gültekin, ticaret mµ .. messi/ı" Bahribaba par.kında Mehmed De· 

lan Tjc!lret Vekilimiz. bugün Eie gelmiştir. Bu heyet, fuarın açı}rna Eğlence ~ıımı ~ A k mirbile~. Tepecikte Şevket özlü ve 
vşpuriyle lstanbuldan şehrimize ge- merasiminde Hatay adına buluna- Fuarda i}dısadi varlığımızın tam dUn iehrimize ~elm~i ye n arapa- Tass ajansı mümessili B. Vlodimir !tfustafa 'Yılmaz, J{arşıyakada Ji{.lsC· 
le~ek ve saat onda rıhtımde mern - qıktır. Heyette Antakya Ticaret O- manasiyle tebıırüz ettirilmesine bü- !asa inmi§tir. !fihaylov '\·~ Soyyet tic!lret mUmeıısi- yjn Hakyemez, Ahmed ve Apti \'ıı· 
simle istikbal edilecektir. dası umumi sekreteri B. Fuad, Ha- yük bir kıyınet ve f!hemmiyet veril- o= 1i \f orobyof dUn tayyare ile 1stan - kµtların Üzerlerinde birer bıçak, '{1e· 

Y 
. ıı-

Ege vnpuru ile luarm ftçJlrna tay iktısad rrıiiııaviri 8. Celal Akyü- miştjr. Fuqra gelecek ıiyaretçilerin angın uuldnn şehrimize gelmişlerdir. Fu _ ppcik pazarında Ahmed DeJidUJll 
merasiminde bulunacak bir çok da- rek te bulunft1aktadır. her tijr}ü eğl~nce ye istirahat ihtiy(\· Dün sa\>ah @aat dörtt~ KenıaJpasc.ı arın ııçılıpa werH~inıinde bulunacak nın Üzerinde lıl~ t~banca bulunJlltlŞ· 
ve~liler ve ~uar ~iyaretçile~i.d~ lz~3- . lz~ir fyarının b__ütün memleket cı içjn ~e hazırl.ıkla~ tllmamlpn~ış ve kazasının Parsa köyün~e Kazım pa- tardır. l'l}iisaderc edilmıştır. 
re gelecektır. Tıcarç~ Vekılımız, o~- ıktumdıyatına yaptıgı faydalar çok atrakıJıyon tesıslerı ço~ ıengınleş - n mahalles'nde Halil oglu İbrahimin ua11s1111•a----

leden evvel fuar sahasını ~Ç?recektir. büyüktür. Bu sene, görüleı:ek istifa- tirilmiştir. i ,•inden ya ı g n çıkrnış, bir dam bir H 
Sefirler geldil~r de, ~ççen yıllarp. nazaran daha çok Belediye ve fuar }<omi~esi rçisi ~da yaqrpış~ır~ Yaniın esncısıl}d~ ev- em suçlu, hem güç'ü 

Dün lstanb4ldan linmnımıza ~e- olacFıktır. Dr. Bei)çet U~. dün gec5! saat bjre de kimse yoktu. Sebebi tahkik eClil· Eyye}ki gece. Basmalrnne ciı.•arıq. 
len Cum~u~iyet .:v.apuriyJe ~oyyet ~uara on pir devlet iştirnk etme~- kadar fu rda ~~ışmış, fua_rın en kü- wektedir. da bir vnka olmuştur. :\Itıhmud oğlu 
Rusya buyuk elçısı B. irentıyef ve tedır. Bunlf1r, Sovyet Ruşya, İngıl- gijk 11ok§aJ!ı bıl~ bırakılmapıı~tn', .-- - Siileym~n ~üyqJE O~~lı aP,ında biri, 
Mm. Trentiyef, Yurıanistan büyük tere, Fr<ın;ıa, Iran, Yunanistan, Ro- Fuar çok mükemmel bir eser halinde Z:::ıvcıllı yavru yanında urkada~ları hulµndıı~u hal-
elçisi B. Refael ve Sovyet Rusya 1~- mapya, Polonya, Almanya, İtalya, bugün ziyflretçilere açılacşktır. ı.t el~ yoluna devam etme~te. olan _Rn. 
tanbul konsolosu B. Georgiyevki Filistin ve Lübnan devletleridir. Ay- Şehir tiyatrosu artistleri · Evvt!lhi i\ki.ı:ıqı ş~~ ~:ın ~}hql') Kuş- li"atma Gökçenin rnnındnn geçtiH"j 
şehrimize gelmiş, vapurda belediye rıca pek çok paviyonlar da P.cnebi Jştpnl:>ul Senir tiYfitrqsµ artistleri adasının 5.f")Gµk n ıy~sj çivarınd!ı sırada bacağını &imdirmiş, kızcağız 
ve fuar komitesi reisi Dr. Behçet U;ı ll}Üesııescler emtiası teşhir edi101f!k· dün Cumhllriyet ı:ppuriyle lstan - Mehme,d AJiriı.1 h' hcesi.~de anıele - da mitpfeil o}arak: 
ile lzmirdeki Sovyet Rusya ve Yu • tedir. bı.ıldaq ~e}JTlişlerdir. Bu Ak aJ'l"\ fuar- lik rqen fbr?.hJfll ~Jzı lly yapında - Vııhşt ndnttt: PIY 'Qa~ırmış, 
nan konsolosu taraflarından istik - Fransa P-aviyonunda Manisa için dH açık }\avp tiyatros4nd~ t~fllsille - Zeynep, l:a~tn ırn .k.uyustma düş- pül~vm~n Biiyij}< Qkalı, tokatla F~ı-
bnl edilmişlerdir. in§D. edilecek Atatürk abidesinin bü- ripe paşlı~;acaktır • mil§, hoğu}JllUf,jtUr. mayı döymüştür. Sı.:ı;lu ~tulmuştur. 

Dövmek 
;p.f uS· 

Kahramanlar mahallesinde tl 

tnfa kızı Fethiye ve Apturrn11Jll
1
n e c· 

o~lu Süleyman Cnkıc11 saat ırıes 11• 

sinden t\aci}'eYi dövdüklerinden ı 
bıtaca >•akalanmışlardır. 

Gürültülü bir kavga ,Ahrflrcl 
'Basmahane istasyonunda alil' 

4ydokP.n. Rıza Oral ve Mustnfn Jıft11 
c:rzer bir kavga neticesinde f'ebıın' 
l{iremitci. Ali Ye Xazire Bnl 
dôvdHlr1er1nden yakalanmışlardır 
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Fuar açılırken 
- Baıtarafı 1 inci aahifede -

'atmaz bir barometre hizmetini aö
t'ecek, Türk kabiliyeti ile ecnebi ka
bi)jyetinin bir randevü noktası ola
caktır. Pek yakın bir atide Türk ze
lci.ııının, Türk irfanının, Türk fenni· 
nin, Türk tekniğinin hula~ Türk ka
biliyetinin en ince nümunelerini ec~ 
nebi mümaailleriyle burada mukaye
•e etmek ve çalıtma ölçülerimizi ona 
!Öre tayin etmek imkanını bulacaiız. 
Pek yakın olduiuna iman ettiiimiz 
bu atide bir çok sahalarda bizden 
i)nde olanlara yetiıtiğimize ve hatta 
onlan seçtiiimize ıene burada ıahid 
olacağız. · 

İtte hedef olarak aldığımız f zmir 
tntemayonal fuarinın istikbali... ~u 
hedefe en kıaa yoldan en kısa bir za
ltıanda varacajımıza en büyük tahid 
Ve teminatımız ÜÇ aene sibi çok kıaa 
Lir çalıtmayı müteakıp bugün bütün 
dünyaya kartı göjsümüzü gere gere 
lcapılarını açmakta olduğumuz fuar
dır. 

ı lzmir enternasyonal fuarı kelime
nin tam ml'lnasiyle bir eaerdir. Onun
la yalnız bizler, lzmir ıehirlileri de
iil, hepimiz memleketçe övünebili-

..... Hamdi Nüzhet ÇNAÇA~ 

*ti 

(ANADOLU) 

1 Düşündüklerim 1 

Moskova müzak\ 

l .l . r. · h d b k relerine bir bakı 
ngı tere ve r .ransa, er ar eye arşı PolonyaO~~:=~~::~~C~~:ı: ·• ·~· _ . . ~ . ... . . . . • l d • ve kapatma faalıyetleri var. 

k · · tııJ t Macar • Rumen hududunda da Oymaga azme mış er lr tük ıilah ~ealeri ititilmekte~ir: 
Kont Cıyano Salzburl'e l'lttı, ' 

Vaziyet ciddidir. A1manyanın. askeri hareketleri ve Macaristan Hariciye Nazı· 
rı Kont Sakinin İ3e.rlin ve Roma SPyah<iti bunu gösteriyor 

Paris, 19 (A.A.) - Mihver dev - eylemektedir .. 
!etlerinin geniş diplomatik faaliyeti Kont Sca~ynin Alm.anya ve italya 
hakkında tefsirlerde bulunan selilhi-
yettar Fransız mahf ellerin~e 

denilmektedir: 

şöyle 

cİngiltere ile Fransa nerede vuku-
bulursa bulsun her yeni darbeye şid

detle mukabele etmeğe azmetmişler-
dir. Vaziyet ciddidir. Aşağıdaki ha
diseler Londra ile Pari:sin son derece 
müteyakkiz bulunmalarını i:ılilzam -

seyahati, 1\fussolini]lin italyan .ordu
sunun şefleriyle görü9mesi, Almanya

daki son askeri hareketler, Alman 
matbuatmın Polonyaya karşı hücum

larının gittikçe şiddetlenmesi.» 
SeHlhiyettar Fransız mahf ellerin -

de ingiltere ile Fransanın büyük bir 
sükunetle hareket ettikleri ve zikre
dilen hadi~elerin yeni tehdid teşeb-

PoJonya-Fransa l 
ı:.. 

büslerine veya kuvvet tecrübelerine rında devam etmekte ve orada otu -
delalet ettiği takdirde giriştikleri ta- ran Almanlara yapılan muamelenin 
ahhütleri yerine getirecekleri .söy. tahammül edilmez bir hal aldığını 
lenmektedir. yazmakta<lır. 

İngiltere ile Fransanın \'Oziyeti sn- Gazeteler, Alman oldukları ıçın 
rahaten tespit edilmiştir. Bu vaziyet- kitle halinde yapılan tazyik vakaları
te bir değişiklik yoktur. İki memle - nı sayarak bu Yaziyetiıı artık devam 
ket ne şekilde olur;:;a olsun her dar- edemiyeceğine işaret ediyorlar. 
beye mukavemet etmeğe azmetmiş - Budapeşte, 19 (Radyo) - Kont 
!erdir. Sakinin Roınada italya hariciye nazı-

Berlin, 19 (A.A.) - Alman mat- rı Kont Ciano ile yaptığı mülakata 
buatı, Polonynya şiddetli hücumla - Lılylik ehemmiyet atfolunuyor. 

ihtilaf yoktur 

di. Gene de aitmek üzere... Hem 
bir Amavudluk ziyaretinden ao 

Almanya ailah altında mühim 
kuvvet tutuyor ve ikide bir, aela 
yetlilerin aiızları ile Danzig meat 
aini katiyen halle karar verdii 
söyliyor. 

İtalya, Arnavudlukda tahtida• 
artırdı. On iki. adalardaki faali 
ise, eıaaen malum .• 

Berlin ve Roma matbuatı , bü~ 
demokratlara ıiatematik bir teki 
hücum etmekte, Balkanlarda siı 
bir fa9iat faaliyeti, Arabistanda 
devamlı bir Alman propagandaaıj 
ze çarpmaktadır. 

Slovakya batvekili , Roma yol 
luğuna çıkmıt veya çıkmak üzere 
Slovakya orduıu, Almanya emr 
verilmektedir. 

Macariatanın Roma • Berlin a• 
keri ittifakına aireceii söylenmeli 
dir. 

Mısır kabinesi - l d C'. D M k .. k 1 . h kk d . . Yani, kartı cephe, manalı ve k 
y,. Jlll.uahedesı· ,·mza an ı. r rıansa, ro- os ova muza ere erı a ın a gaze- diıine ehemmiyet atfettirmek iıtiy n.ahire, 19 (A.A) - Yeni kabine lY.ll 

Şu suretle teşekkül etmiştir: / ' 430 ·ı .L". kl k İ } . d • ..., • h b J d patırtı ile karııık bir hareket h~ 
Başvekil, hariciye ve dahiliye na- Onya ya mı yon 'TTQn l e erın Ver ıgt a er aSl SIZ lr lindedir. Buna mukabil, demokr 

~ltları: Ali Mahir paşa k d • Moskova 19 (A.A.) - Polska yetleri arasında ihtilaf çıktığına dair lar cephesi Moakovada, bütün A 
Maliye nazırı: Hüseyin Sırrı paşa re l açıyor Sbroina, Ek~press Poranny ve Kur· bir haber neşretmişlerdir. P~ ve hatt~ dünya meaeleleri, eaa 
lir . .. . · k · "'' k. d d k" p 1 T · b bır sulh nızamının muhtaç oldu 

aarif : Nokraşi paşa Varşova, 19 (A.A.) - Polonya- ehemmıyetle tebaruz ettırılme te - ıer "'al rs.zewS s ı alı~ a ı k o onkya d k~s ba1anhsıb, şubnu eyabna mezdun- kuvvet aarantiaine bağlamakla m 
Münakalat: Mahmud Şaleb milli müdafaası için bir kredi a- dir. gazete en, ovyet erın uza şar ta ur ı, u a er aştan aşa uy ur· ld'" 

8
. w h • 

1'icaret ve sanayi nazırı: Saba Ha- nın p l b' h k • kd' d 1 'lt d fl d 'h 'l''f b"" b'" gu ur. lr yıgın areket ve faalı ııeı?j çılmasına dair olan Fransız - Polon- Paris, 19 (Radyo) -. o .o:ıl:fa Fır arpçı tıgıdta ır e. ngdı .• ~redve ~a hır vke bı ~n mevlcu ı .tı al us uk· te mukabil bu tek hadise, muvaze 
v ya nlaşmasının akdedildigw i haberi ile Fransa arasında akdedılen ıtı a ~ ransanın yar ımını ıste ıgın en tun aş a ır mese eye aıt o up uza k~f . d Ih 

1 
. 

Adl" M t f El b . a . S f ·1· F k " h k . . l k . l" k d d w 'ld' ~ esın e ıu perver er lehıne eı ıye nazırı: us a a şur aıı burada derin bir memnuniyetle kar- nameye göre Fransa, silah ve .saıre ovyet, ngı ız ve ransız as erı e· şar ışıy e atıyen a a a ar egı ır. sen mevcud olan aiırlıiı bir kat d 
Ziraat nazırı: Hifnani şılanmıştır. İki memleket arasındaki almak Ü.zere Polonyaya 430 mılyon ** ha arttırarak totaliterlerı· balon gi 
Sıhhiye nazın: Ahmed Mahmud k f k k d h d ı-.;afıa : Abdül Koni Ahmed sam~miyet ve müza~ereleri? çok ı~ ran re i açmıştır. H d t A e e yukar-ı çıkartmaia kafidir. 
Milli müdafaa nazırı: Salih Harb sa hır zamanda netıcelenmış olması u u a ıs e Si . lnaanlıiın vicd~ı ve müıahedel 

l>aşa 00 r~, aulh meaelelerınde Sovyet Ruı 
. Evkaf nazırı: Abdurrahman Azan D • ' l • yanın daima en ileri safta bir haaaı 

İçtimai muavenet nazırı : Şazli anzıg mes . e esı ;~::k~~~terdiiini aıla inkar ede 

naşa Romanya, Macaristanı protesto Tarihi dostumuz, ıimdiye kad Parlamento işleri için devlet na -
Zırı kl ettr·. Muhtelı•t komı·syon gerek Milletler cemiyeti kanalında .,,' ı arına İbrahim Abdülhadi ve 
41
f ehmed Ali Alluba paşa tayin edil- V k d b • k "[ • • • gerek bu müeasese haricinde çıkmı 

tnielerdri 1. Q ın a ır arar XJerı mesını ıcap ~-L L:L-1-,,, ı.~.-J..,...J, ve çıkl!'!aı m~hteme.ı. hadiselere ka 
1 U. t:Ll.lTt:l:t:K Ut:Tt:l:e Yl DU!QU • tı teıkıJath bır aulhun lüzumunda 

l\YU lllUZaKt:• . . . . Bükreş, 19 (A.A.) - Romanya Hadise Romen topraklarında vu- ideal denecek kadar alakalı dav 

releri• Londra, 19 (A.A.) - Bu sabahki m~l ıtıdalı medıh ve sena etmekte - hükümeti, perşembe günü Salon ta ku bulmuş, ölen iki Romen· askeri ranmıı ve açık mülahaza haneleri t 
ingiliz gazetelerinin müşahedesine dir. mıntakasında vuku bulan kanlı hu- tek bir kurşun atmamış ve arkadan ,ıyan, aedikli, kaypak sulh faaliye 

/rıkıtaa mı uğr.uyor? göre, Alman - Polonya gerginliği ya- Alman matbuatının Polonya aley- dud hadisesini Budapeşte hükümeti vurulmuştur. lerine karşı daiına itirazlı harekete 
"'l Tokyo, 19 (A.A.) _ lngilterenin kında bir karar verilmesini icap etti- hindeki mütezayid hücumlarını kay. nezdinde şiddetle protesto etmiş ve Macar hükümeti bu talebi kabul rnlıtir. 
" k d · b 1 t 'l\I tb hakikati mahallinde tesbit etmek eylemiştir. Muhtelit komisyon bu- Moıkova siyaai müzakereleri epi~ ..... rn.-ış. olduğu son hattı hareket japon rece ereceyı u mu .. ş ur .. u a uat, deden gazeteler, ingiliz _ Rus müza- h l k .. b d 
..... J-h p 1 Al f t h h . iizere mu te it bir emisyonun tah· gun saat on ir e işe başlıyacaktır. ce uzun ve dedikodulu safhalar ge a ıyettar mahfellerince Tokyo o onyanın man u u at ırsının kerdel'i hakkında b:ızı sabırsızlıklar k'k B"k 19 (R d ) R 
ttıü k ı at yapmasını istemiştir. u reş, a yo - omen- çirdi. Diplomatlar Moakovada bu 
i la erelerinin inkitaa uğramasını kurbanı olduğunu yazmakta ve Var- g:'ıstcrmektedir. Yapılan araştırmalardan şu neti- Macar hududlarındaki hadiseyi tah· .. k'" d" 

1 
. . .. 

t?\taç edecek mahiyettedir. J
0 

aponla- qova hilkumetinin gösterdigv i mükem. k k'k · · t kk"'l d h 
1
. k run u unya mese elerını mutale• 

ırı f ... ce çı mıştır: ı ıçın eşe u e en mu te ıt o-
l ikrince ekonomik meseleler ile D misyon bugün vaka mahallinde tah- ederken, kend iumumi efkarlarındııı 
ttı'entaindeki nizam meselesi ayni za~ Son akika: kikata başlamıştır. hale ve İstikbale aid bir takım ide 
fj~nda halledilmelidir. japon mümes 

0 
olojik tezahüratı da gözden geçir 

u' ıne son lngiliz muhtırasının tevdii lVl . k ' z· v k ı mek zaruretine dütmüıler ve bu va 
v~htine vaziyette kendisini gösteren acarıstan arışmıyor. Jraat C İ İ ziyet, herkeace bilinen müzakere sü 
ıı e arnet dolayısiyle başvekil Hire· T k k h rüncemesİni tevlid eylemiıtir. Faka 
l'tılırnka hafta tatilini sayfiyede geçir- ,l et i seya ı:ıtinden erkanıhar-biyeler, daha realiat bi 

c ten vaz geçmiştir. döndü kavrayııla meseleled, aıkeri ve tek-

Belgrad'da K S k • LJ• / • •k • ., Jt.4 • ' İ nik ıahada baaitleıtirerek kaybedi Onf Q l, .rılf erın fQZ)ll zne ragmen lY.laCQTlSfan in stanbul, 19 (Telefonla) - Zira- len zamanı telafiye baılamıılardır. 
Sı J ·ık b at nkili Muhlis Erkmen bugün te~ Hepimizin zaman zaman, anla§mayı 

rp or usunun ı . itaraf kalacağını açıkça söyledi kik seyahatinden dönmü~tür. biran evvel bekleyiıimiz tabii iae de, 
?.Qf erinin yı/dönümü -=*=-- muhtemel bir harbin gerek Avrupa-
•1ı.~elo-..ad, 19 (Radt:•o) - Sırb or- R a 1n (AA) Al ıın ı· lduv .. l kt d' P . 19 (R d ) M . Mu·rekkep da, gerekse dünyanın başka cihetle-"" .,. ,, om , iJ • • - manyaı ı o gunu soy eme e ır. ans, a yo - acanstan 
lı08Unun, 1914 harbı'nde A\•ustur~·a t h · tt•v · t ·ı d.. t l ~ 'Iezku· r zı'\•aı·et"ın re ·m·ı hedefı' bı· Ha · · N K t S k' b k U / k rinde yapabileceii ;htilat, ilk göır " a sıs e ıgı ayyare ı e un !'aa o .t • ~ • ncıye azın on a ı, u a şam ~UZ ıyaca 
"•ta karşı kazandığı ı'lk zr,ferı'n yıl R l 'I h · · Jinmemekle, bazı su.\'ialara göre esa- R d · l .. 1 l h k tereceği safhalar ve muhtemel fekil-
~u ~ de omaya P'.f- en :..t acar arıcıye na- • o. m.a an şıma ı ta yaya are. et et- Ankara, 19 (Telefonla) __ ~"'aarı"f ı · k l ,~Oınu mu"nasebeti"Je bugu"n bil - l\I . t ·ı 1 Al .. u erı, uzama ve ıaa ması, bunu takip 
"rı; ın " zırı Saki, :\lussolini ile Ciano da ha- sı • acarıs anın 1 ayan · man as- mıştır. Omdan Budapeşteye gıdecek Vekaleti, mekteblere lazım olan mü- edecek sulhün fekli ve kat'i olarak 
tııe ~rasim yapılmıştır. Bu mera - zır olduğu halde rlört saat süren bir keri ittifakına girmesi teşkil etmek- ve gelecek hafta tekrar Salzburga rekkebin ucuzlatılma::;ı için tedbirler tesbiti gibi biribirine girift iktııadi, 

ta§ı.,' k.irnl naibi Prens Pol, Patr~k , mülakatta bulunmuştur. Kont Saki, le beraber, siyasi mahafilde, bütün gidip Hitlerle konuqtuktan sonra bir almı<:tır. askeri, mali ve aiyaai bir çok tefer-e 7 l ve bütün nazırlar iştirak ey -s :t 

J> tlıışlerdir. Başvekil Zdeskoviç, bir ihtimal bu akşam Roma dan ayrıla- Avrupa mukadderatının mevzuuba- kere daha Romaya gelip Mussolini ruatı da hesaplamak lazımdır. 
·~" 1• kt hı's oldLı· 1

• k dd t k ·ı "h" b' l .. k k Uydurma Sulh idealinde i•tirak derecelerı· ne ~~:"!~~ irad etmiş ve yıldönümlinün ~- ca · ır. • gu \'e uu mu a era ın ço ı e mu ım ır mü a at yapaca tır. ,.. 
t_ :ıtetini tenc.tti.~ ett:rt>rek, L : ı • Romanın siyasi mehafilinde, bu zi- karanlık göziiktüğü beyan olunnuı~:- Alakadar mehafilde söylendiğine oluraa olaun, devletlerin, ayni za • 
t 't(l y 1 ~ b yaretin bu kadar kısa sürmesi bazı tadır. göre, Kont Saki, Hitlerin tazyikine Habli!r/er manda kendi umumi menfaatlerini 'ıq ugos ·nyll:ı:!'! e:~ki .. ı!· :s b l l\I f de nazarı itibare almak istiyecekle-t\ 111.n do~duğl .J'. ~ııy:ern :~~İt'. _ hadiselerin pek yakında vuku u a- .. aama ih bazı kimseler, :\Iacaris- rağmen Macaristanın Polonya ile V . 19 (AA) -Al an kay. 
t' .:ı } cağına atfedilmektedir. tanın \'e bil ha. sa italyanın enternas- ve diğer komşulariyle dost geçinmek klarşo\:da, k · · ht ı·rm haber ri gayet tabiidir. Yalnız aulh nok -\('- aA.mentolar 1 · 1 · . ı·-· · · · · ·-· · na arın an çı an mu e 1 - ta d . t" ki 1 h il d"I . 1 <l Diğer taraftan, alelrıcelc yapı an ~ona geıgın ıgı azaltmak ıçm h ır te- ıstedıgını ve bir harp vukuunda bi-

1 
t k . 

1 
kt d sın a ıf ıra a mese e a e ı mı-

~f\ f bu ziyareti mevzuubahis eden ayni şeb büste bulunmaları ihtimalinden laraf kalacağını açıkça bildirmiştir. erE ~ zl~p Ko utntm~ da ~~·Alman k yor. Diğer esasları da karşılıklı bir 
\Jh eransı . . . k hl'k b h l kt d" -.ve a, a ovıce e J on- anlayıı .. aha ·ı t l"f t k 

'

t 'I mahafıl, vazıyetın karışı ve le ı e- 1 ıı sey eme c ır. 
1 1 

k 
1 

d b' . . t ve muaam ı e e ı e me 
'it'/ so os u memur arın an ırının ev- zarureti vardır. Moakova müzakere-

l ô.f /arın sulhen tas· kifi, leri, ancak zorluklar dolayisiyle u-
Sonra, Suvagiel adındaki Polonya- F k h .. d ı · b Viyesı·nı· ta.mennı· zamıştır. a at er uç ev etın, i-

~. h memurun katilinin işkenceler ne- ran evvel kat'i bir neticeye varmak 

Oaıo 
ediyor ticesinde öldüğü, karısının tevkif e- istediklerinden katiyen şüphe dile -

dildiği ve oğlunun da p encereden a- mez. Esas ve prensipte kanaatlar 
tıldığı: biribiri ile buluştuktan sonra tefer

Gene tns.rih olunduğuna g öre, ca- ruata hakim görünen projeler de ya

lıtı' 19 (A.A.) - Parlamentolar 
aıa konferansı bütOn devletlere 
ı~;1ndaki ihtilafları sulh yolu ile 
ti fllek bnhsındaki taahhütlerini 

ı ftk~ta.n bir karar suretini bugün 
ı'~Ull a kabul etmiştir. Konferans 

ıcrı Un Vehnrneti karşısında alınan 
hul'ta.r suretini telgrafla birliğe da

~ "'e Un rnemleketler hükı1metleri
~a~~tnanya ile Sovyetler birliği
~" i)ıl olmamasına rağmen Bay 

· "~l'ı e B . .M olotofa bildirilmesini 
ca karar altına almıştır. Fuar münasebetiyle şehrimize gelen Sovyet (Sağda) ve Yunan ııefirleri (aolda) 

t sus teşkilfıtının m~ydana çıkarılma- vaş yavaf ortadan kalkacaktır. 
sı üzerine, Almanların iddiası gibi Rusyaıun ; ,tiraki, aulh cephesinin 
bin kişi değil ancak 76 kişr tevkif o- buııünkü kuvvetini tam bir tekle so
lunmu şve bunların da 34 (i tahlive kabileceği gibi muhtemel harbin za
edilmiştir. Bittabi bunlnr adliyen.in man ve dağdağaııı gibj endişelerini 
emrinde bulunuyorlar. de cezri bir şekilde önliyecektir. İn

Nihayet, Polonyadaki Alman ekal. sanlığın, Ruııya gibi büyük bir dev· 
liyetlerinin fena muameleden kaça- Jetten bu sahada hizmet beklemeai 

~ rnk kitle halinde Almanyaya litica ne kadar tabii iae, onun da, bir par
etmekte olduğu hakkındaki haberle- çasını te,kil ett:ği insaniyetin ıulh 
rin uydurma olduğu beyan ediliyor. - Devamı 5 inci sahifede -
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J YE: Kı}·afeti fakira· 
ne, fakat 

Kadın hiç durma
dan para harcıyor 

1 Boır~©ı=!Pöy©ı~©ı ) [ O ] 
ÜZÜM BORSASI PARA BORSASI Bugünkü program Platin yüzük 

BugOn g ne nen var scvgil;m? Su- olamam doğrusu .. 
ratın çok a ık .. Muhakkak gene bir Fakat bu çok akıllıca düşiince, 

hediy c i Us or un.. • rcbilenin Selimin boynuna atılması-
- Ha:, ır; hi b ir şeyim yok.. na, onu uzun uzun kucaklamasına 
NC'bil n ·n bu kat'i lişanı Selimi mani olmadı. 

bir kat daha iırkutmeliydi. Hiç birşcy Selim çok zengin bir adam tav -
olmad mı ve bir ey istemediğini rile: 
soy is en kadının herhalde birşeyi - Aman sen de Nebile, diyordu. 
vardır ,. e a i ted iği şey alınmıyncak 

1 
Senin küçük bir gülüm emen uğrun

kadar pahalıdır. Sonra, olabilecek 1 dn ben yalnız paramı değil, hayatımı 

Dün, 35 yaşlarında, üstu başı peri
şan bir kadının şehirde pek fazla pa
ra sarf ettiği zabıtaca görülmüş ve 

t Z f\11 R 
300 ç. H . Levi 7 
151 ~. U. j. Taranto 10 
47 c. F. Solari 11 

7 ç. R. Alazrak 9 50 
bu kadın, şüphe üzerine tutulmuştur . .....,,....._ _____ _ 

Fatma adını taşıyan .Pu kadının 505 
bir otomobile binerek istasyona git- 213247 
tiği, orada şoföre beş lira verdiği, şo- ---·---- ' 
för paranın üzerini vermeğe tcşeb- 213752 
bü;o; edince: Zeytinyağı 

ANKARA 
16 Sterlin 
17 60 Dolar 
14 F. Frangı 

9 50 Liret 
İsviçre !<'. 
Florin 
Rayşmark 
Belga 
Drahmi 

G 98 
126 675 

3 355 
6 6612 

28 60 
67 9125 
60 835 
21 5175 
1 0825 
1 56 
4 335 

1639 M. 183 Koa./120 V 9* 
Kw. 

T. A. Q. 19.74 M. 15195 Ko•./20 
Kw. 

T. A. ~. 31.70 M. 6465 Kos./20 
Kw. 

TORKIYE RADYO DIFOZYON 
POSTALARI 

TORKIYE RADYOSU 
ANKARA RADYOSU 

Öi le neıriyatı: 
12.30 Program 

birşe~ i. tcyen kadının sözlerinde bi-, da fedaya hazırım. 
raz nazla. mn, tatlı bir yumuşaklık Selimin yüzüğü kaça aldığını söy
vaı-dır. Ontınla anlaşmak, belki lememesi çok kibarca bir hareketti. 
mumkün olabilir. Fakat kuvvetli biri Fakat Nebilenin merakı ve tecessü
hayırla reddeden ve hiçbir şey iste- sü de tatmin edilmiş olmuyordu. Va
miyen kndınln anlaşmak çok güçtür. kıa paraya kıymet ve ehcmmiret ve
Se im, kadın ruhunun ne kadar çok ren bir kadın değildir. Fakat kadın

- Senin olsun. 
Dediği, istasyon kişesinde kasaba

ya g itmek üzere bilet aldığı sırada 
da kişe memuruna da bütün bir on 
liralık verdiği, tren bileti aldıktan 

1000 kilo A. Llifont 35 35 eski s. 

Zahire borsası 
fZMIR 

Leva 
Çekoslovak kr. 
Peçe ta 14 03ö ,12.35 Türk müziği. 
Zloti 23 845 Okuyan: Mustafa ~ğlar. 
PengU 

5 25 Ley 

· 24 4525 Çalanlar: Ruşen Kam, Re• 
268 ç. Buğday 
596 ç. Bakla 

10036 kilo yapak 

4 50 O 905 şat Erer, Vecihe Daryal. 

\·e ne kadar çabuk değişen birşey ol- dır nihayet.. 
sonra on lirnlığın üzerini de memu
ra bıraktığı göriilmüştiir. Zabıta, el
biselerinin fakirliğine rağmen etrafı- ---« ««00>>>---

3 50 Dinar 
53 50 Yen 

2 8925 
34 62 
30 5625 duğunu bilmediği için bu cevapların Yüzüğün kıymetini ogreninceye 

hakiki manasını anlamadı ve rnem- kadar iyi olacaktı. Bir tek rakam, 
nun oldu. kullandığımız eşyaya yeni bir husu-

Nebile odanın bir köşesine çekil- siyet izafe eder. Hele sevgiliden ah-

na para savuran bu kadın hakkında A vrupanın bu·· yu·· k 
tahkikata devam etmektedir. 

İsveç kr. 
Ruble 23 90 

ESHAM ve T AHVlLAT 
ANKARA mişti: nan hediyenin kıymeti aşkın derece- eder. 

- Halimi anladı.. Kendisine bir- sini ölçen en yanılmaz ölçüdür. Son- Nebile olduğu yerde sıçrayarak ve 
şeyler röylemek istediğimin farkın- ra konuşmalarında Jakayd bir tavırla boğuk bir sesle tekrarladı. 
da .. Fakat buna rağmen israr etme- yüzüğün fiyatından bahsetmek Ne- _Yüz elli, iki yilz kuruş mu? Nv.-
di ..• :riçin surat astığını öğrenmek bile için ne son::;uz bir gurur vesiles! sıl olur? 

mes'elesi: 
------

Danzig 
1933 Tilrk borcu 2. 19 85 peşin 
1938 yüzde 5 hazine tahvili GS lira 

~~--~~----~--~ .. 
Gelenler 

istedi, şu halde bana olan sevgisi için olacaktı. K k" f k d uyumcu es ı i rin e israr etti: Berliner Börsen Zeitung Danzig Konya mebusu B. Galib Gün tekin 
değil.. Fakat Nebile bu suali tekrar sora- Kat· f 1 t F k t b · d. k. 

· - ıyen az a e m{!Z. a a e- çın ıyor. ı: Konya dan, Tarsus parti başkanı B. 
Evli olanlar, böyle dargın dar~ın mnz. ÇClnkO kocasının bu israra ga- nim de anlamadığım bir nokta var. cDanzıg, A n-upanın büyük rnese- K dd . T d 'l\Jf" • 1t l -

bir köşeye çekilmenin manasını pek rip bir mana vermek ihtimali vardır Bu kıymetsiz taklit taşı, neden bu esidir ve Almanyaya avdetine ka- u usı arsus an, .ı.uer.sın a yan 
ly1 bilirler. Bu hareket karıkoca ara- Neb!le o günden sonra, yüzilğü kadar kıymetli bir pUltin yilzüğün dar bClyük meselesi olarak kalacak- Vis konsolosu B. Aloiz Katano l\1er-
sında bit fırtına koparabHir .. Bu fır- parmağından çıkarmadı. Her gece üzerine takmışlar? tır. Parisin hiçbir manevrası, bizi ve sinden ~ehrimizc gelmişlerdir. 
tınadan sonra hazan uyuşulur, bazan yatağına giderken yüzüğü çıkardığı Nebile, düsünceli düşünceli çıktı. ltalyayı, bu meseleyi halle mani ola- --00000--

anlaşmamazlık devam eder, gider .. vakit bir sevgiliden ayrılmış kadar Selim, bu yüztiğün çok kıymetli bir mıyacaktır. Bizim için, Danzig mih- Dövmüş 
Nebile Selimle tam iki buçuk sene müteesfr olurdu. şey olduğunu zannettirerek kendi- ver politikası çerçevesinde birinci 

evvel tanışmıştı. Biribirlerini deli gi- Bu yüzük birçok konuşmalara, bh c:;ini aldatmıştı ha 1 Nebile şimdi Se- plilndadır l ·te Salzb rgt t •t d. Bayındır kazasında Dere başı kö -
b V Çok tebriklere vesile oldu. Nebı·ıenı·n · ~ u a eyı e ı- ·· d lb h" ~l H 1 · 1\1 h i sevdiler. c altı ay sonra evlendi- !imin yüzüğün fiyatını söylememt!k len, bu keyfiyettir ve muhasımları- vun e ra ım og u asan rı, e -
ler. Bu akşam iki senelik evlilik ha- akrabaları, arkadaşları, terzi i, yi\- hususunda gösterdiği azmin manası- mız buna alışmalıclırlar.> med oğlu !drisi alacak meseleı;in -
yatlarının ilk kavgasını yaptılar. züğü çok eğendiler, hatta icler indc nı ;ınlıyordu; Selim yalan söylerken Machtausgabe diyor ki: den döğerek bıçakla yaralamıştır. 

Ogece evde yemek yenmedi .. Se- Nebileyi kıskananlar da oldu. Nebile -:;onuna kadar gitmek istememişti. «Danzigı Avrupa emniyetini, Al- Suçlu, tutulmuştur. 
lim b:r köşede somurtarak gazetesi- yilzliğü etrafındaki bu umumi nlilka- Şimdi Nebile kararını vermişti artık; manyanın ve Alman ırkının §erefine 
ni açtı. Nebile öteki kö§ede homurda. dan memnun, çok memnun göründiı. bugünden tezi .rok, yalanını Selimin ~Hikadar eden bir meseledir. Danzig 
narak örgüsünü ördü. w .,Arad~n~ ayla: geçti. Nebile yüzü. yüzüne vuracaktı. Sonra düşündü, mihver siyasetinin kendisine hedef 

A NADOLU 
Diraz sonra canı sıkılan Selim de guyle hulu rnngrurdur. Artık bu yü- bu kararmdan vazgeçti. Çünkü bu iş- ttihaz ettiği ve bundan evvelki buh

kanapeye büzülerek uyuma~a çalış- züğü kQcasımn kaça aldığını dü Un- de kendisi haksız çıkacaktı. Selim yil- ranlar esna~ında sulhu muhafaza et- •----- ---------
tı .. Selim sabahleyin kansiyle barış- müyor. züğün taşının elmas olduğunu kati- Sahip ve Ba,muharriri 1 

k · t •· N ktl k d mek suretiyle yerine getirilen diğer HAYDAR RÜŞTU ÖKTE'9 ma ıs eaı. eza e apısını vur u. G 0 -ı.T b'l b. w d yen söyl::-memişti. Bu haberi alınca ~....,, 

K . . . eçen g n •~eg ı e ır magazn :ı vaz·f 1 ·b· · ff k u , .....J t • l ımse ses vermeyınce kapıyı açıp gır . . . ı&illecek: ı o er gı ı aynı nıuva a ıyetle munh u ,, .ra tı• 1,-.ın il m 
mek istedi ... rebile haykırdı .. Selim kumaş beğeniyordu. Güzel ıpeklılerı c- Ben o yüzüğü alırken, diyecek- yerine getireceği bir vazifedir.> tRfidCrll 
kızdı. Hızla evinin kııpı ını çekip işi- ince parmnklnriyle yoklarken yllzU- ti, günün birinde işlerim iyileşirse, Deutsche Allegemeine Zeitung di- HAMDI NÜZHET ÇANÇAR 
nin başınn gitti. ğUn taşı birdenbire fırladı. Yere düş- tnşını de~i tir irim diye düşünmüş. ~;r ki: 

Selim, Nebileri çok sever. Onu tU. Ve pırıl pırıl ı:ıarladı. tüm !:.O vakitte rnahcub olacak gene «Danzi.I?' meselesi, harnsiz halle-
gucenafrdi&i için akşama kadar a- Nebile heyecan :çersıncıc f(!J • .BU ebıle olacaktı. OJJtılJJJH Ç'{: l>JU uı.muau u"vı.-:..r•ua ..... 

züldü. Vakıa kans.ını üzecek hiçbir kaza sokakta olnbili,.di, otomobilde Nebile selime hiç bir şey söylememe Almanya ve 1talyn, bu meselenin hal
§e · ynpmnmışf:ı. Falrnt ne olursa ol- olabili~di, merdivendcu inerken ola- ğe karar verdi. Fakat tabii kocasının }edilmesi lilzım geldiği fikrindeclir
sun, kadın zayıf mah!Qktur. Gönlil- bilirdi. Kendisi farkına varmamış karşısında hareketleri eı;kisi gibi ol- ler.> 
nü ~lmak ıazım.. bulunabilirdi. O vakir. Selime ne di- mıyacaktır. Kendini kalbinde saklı- ----0--

0
- k--t· o--r---· 

Selim akşam eve gelirken bir ku- yecek, bu dikkatsizliği nasıl affetti- racak, zaman geçtikçe intikamı da 
yumcu diikkiinının vitrininde alb ay recekti. kini nisbetinde büyük olacaktı. B. Bc-hcet UZ , 
evvel N<'hilenin pek beğenmiş oldu- Taşı dUşünc\:: Nebile riıziiğil pnr- Akşam Nebile suartı asık gazete Ç Q C U K 
ğu bir yüzüğü aldı . Mahfazası Ne - mağından çıkarmağa mecbur oJdıı . okuyordu. Birdenbire haykırdı; Ga
bilenin önünde açıldığı vakit genç Fakat bu aşk tılsımından ayrı olarnk z~tede gördüğü bir isim Nebileyi bir 
kadın nz dnha sevincinden çıldırıyor- gezmeğe yüreği razı olmadı. Doğ!'u çok şey anlatıyordu. Birçok evlerd~ 
du. kapalı çarşıya çıktı. Ve ilk rast gel- hizmetçilik eden bir kadın, bir hır-

Bu ince bir plAtin halka idi. Üst diği kuyumcu dilkkanına girdi. Ku- sız çetesine mensup olduğu için po
tarafa doğru halka gUzel bir elmasa yumcu yüzOğe taşı takmak için pens· lisçe yaklanmıştı. Bu kadın evden 
kaide olabilmek için epeyce j'eniele- lerini hazırlarken Nebile altı aydan- hakiki mücevherleri alıyor, taşlarını 
mişti. beri kendisine merak olan meseleyi değiştiriyor, yerine adi ta~lar koyu-

Nebile yüzüğü görünce çok sevin- kuyumcudan sormak istedi ve sordu: yordu. Bu isim, geçen kış evlerinde 
di. Fakat her kadın gibi, kocasına bu - B u büyüklükte bir taş çok pa - hizmetçilik eden kadının ismi idi. 

Haatahkları mütehaasıaı 

Hastalannı 11,30 dan bire kadar 
Beyler sokağında Ahenk matbaafil 
yal'lnda kabul eder. 

Mücellit 

iDAR E H A N E Sİ 

1::-Y-aık J 'P-ariw Dfiimüı iÇi1ıd; 
Telgrd: lzmlr - ANADOLU 

TEI~EFON: !776. Poıta kutmm:..ıo • 

ABONE ŞEliAlTl 
Y..U.6' ı.ıoo, Alta arlığa 800 

runlftvr. 

Yabancı memlekııtler f~fn ııenelft 
abone Ocreti 27 Jfradır. 

Günü geçmiş nüshalar 25 kuruştur 
AN A.DOLO JIATBAASINDA. 

BASILJfl$TIR 

Ali Riza 
kibarlığının da kusurlu tarafını yüzü- halıdır değil mi? Nebile kalktı. Kocasının boynuna 
ne vurmaktan çekinmedi: Bu cümleyi söylerken kalbi hızlı sarıldı. Ve vak' ayı anlatarak koca-

- Buna düpedüz israf derler Be- hızlı çarpıyordu: sından af istedi. Fakat vak'ayı anla-
lim .. Böyle çılgınca masraflar yüzün- Kuyumcu dudaklarını büzdü: tırlarken kekelemeğe başladı . Çün-

En temiz ve en z arif işleri çabuk y apar 

Yeni Kavaflar çarşısı No. 34 
den aile tıüdcesinin delinmesine razı - Eh, dedi, yüz elli, iki yüz kuruş kü çok utanmıştı. ~--~---------------~--~---~--------------· 

~- .. . ~ . • t .. . .. ~ . . . : . . "' il . ~ ... .. ~' . 

ECZACIBAŞI 

1 - Ferahnak peşrevi. 
2 - Melekset - Ferahnak 
şarkı ( Titrer yüreğim ol 
güli ter bezme gelirken. 
3 - 111. Selim - Eviç şarkı 
(Bir sebeple gücenmişsiP 
4 - Jsak Varan - Eviç şar 
kı (Kalbimde açılmış) 
5 - Halk türküsü (Koyun 
beni yükseklere) 
6 - Halk türküsü (Çıka· 
yım gideyim urum ellerine) 

13.00 Memleket saat ayarı, ajans 
ve meteoroloji haberleri. 

13.15 Müzik (Küçük orkestra ~ 
Şef: Necip Aşkın) 

14.15-
14.30 

l - Gounod Ave Mariıı 
2 - Ganglberger Küçü1' 
toplantı (Revü - lntermeZ' 
zo) 
3 - Paul Lincke İtalyafl 
serenadı. 
4 - I tal o Azzoni Melodi 
5 - Freire Ay-Ay-Ay 
6 - Bizet Arleziy,en süif 
No. 1 

a) Prelude 
b) Menuetto 
c) Adagietto 
d) Carillon 

7 - R. Benatzky Grifl 
zing ve bir daha - Vals 

8 - J. Strauss Viyana or' 

manlarının efsanesi - Yal~ 

Müzik (Dans müziği - pJJ 
Akşam neşrıyatı: 

18.30 Program. 
18.35 Müzik (Dans müziği - pl.) 
19.05 Çocuk saati. 

(Fasıl he· 19.35 Türk müziği 

20.10 
20.J 5 
20.30 

yeti.) 
Neşeli plaklar - R. 
Müzik (Valsler} , 
Memleket saat ayarı, ajııl1· 
ve meteoroloji haberleri. 

20.45 Türk müziği. ·~ 
Okuyanlar: Radife 'eydı 
Sadi Hoşses. t' 

Çalanlar: Reşad Erer •. ~ıı 
fik Fersan, Kemal NıY_Jı.1 
Seyhun, Zühtü Bardako~ 
1 - Uşşak peşrevi. ~· 
2 - Rakım - Uşşak şar 
(aBna hiç yakışmıyor),_ı r 
3 - Uş§ak Müstezat (rı' 
retle bu şep) c(' 
4 - Şemsettin Ziyn -

- Devamı 6 ncı Sahifede -

Büyük Mikyasta iştirak 
Sarayı Pavyon B. Stand 109 

Ediyor Fuarımıza Bermutat 
Sarayı Pavyon B. Stand 11 O 
Sarayı Pavyon B. Stand 26 

4 : lzmir Vilayeti Ticaret Odası Pavyonu hususi standında 

1 : Sergi 
2 : Sergi 
3 : Sergi 

Fuar müddetince S. FERİT Eczacıbaşı Kolonya, Ruş, Krem ve Pudralarında o/o 10 tenzilat 
d 

... 
. :r • . 

' 

.. ·ı ... ... ,_ • . ••• • 
• •, " ... 1 ,.. w 1 
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(ANADQ{.l.J) 

KUMANDAN, HAİNSİN!J
1 

~~~:~~~s~n-
1'er&ip tden: ANT SVOKU l'78 Çevir~n: Kimi ORAL dan kauçuk alı· Dün lstanbui' . r-.. - .rdı. Memleketimİ!!-

Mısır hey' eti 
e 

aznun general, müdafqa Vekiline hücam etmiş ve yorlar de on beş gün ki;ılacak 
ordunun ha~,r;ında bulunanları hırpalamakla Fral - Londra, 19 (A.A.) -Caz~tele- lstanbul, 19 Cfelefonla) - Mı- Trakyş rpanevralarından spnra ya· 

rin bir çoğu Almanyanın Londra pi- sır askeri heyeti, bugün saat on al- pılacak geçit resminı:le buluqaı::aktır. 
' n fen alık ff • ., • • •• f • f • yqsasından yapmakta olduğu fllÜ - tıda gelmiş ve karşılanmıştır. Dost Heyet müteak\hen, Ankaraya gide-

SQ y..., e ıgını 80)1 emış lr him mübayeata işaret eylemekte - ve müttefik devlet heyeti, memleke- cektir • 
. Müdafaa vekili - Adaletin zafe- lerimi yanlıs tefsir etmeyiniz, haki- kellefim. dir. tjmizde on beş gün kadar ~alacak ve 

tiı)· f 
~ ır ki, ordu)'U ısmdıracıak ye onu, kat hal budur. Söylediklerim sizi Maznun general - Adalet ı:afer News Chronicle, şu malumatı ver- =** 
tıı~ ~encir haline koyacaktır. Fransız rencide ediyorsa, çok müteessirim. bulı>UJl d~, isterse her şey yıkılsın, mektedir: p 

Rus )·~ileti, asıl mesulleri görmek isti - Ancak ~u. salonda adaletin zafere u- öyle mi? cAlmanyanın dün Londra piya- apa 
~adalet muzaffer olmaldır. laşması ıçın vazifemi yapmakla mü- - Devam edeek - sasından satın aldı~ı üç bin ton ba-

lit. tamın aeperal - (Sansarı ve cc:c***>:U kır fiyatları ton. .ba~ına 18}ilin 9 Dünyanın kan:ı boyan· 
e."~l'erek) mym müdafaa vekili! Su T pens yükseltmıstır. Son gı..ınlerdc I' 

Tayyare havramı 
muhteş~m oldu 1'1\li\ hücum ettiğiniz kimseler, fran aarruz hareketı• Almanya Londr~dan 10 bin ton l:>a- mıyacağından emın 

A~ ordusunun başına bulunanlardır kır almıştır. Roma, 19 (Radyo) - Papa 12 
~~let ve hürriyete dayanarak bun Kauçuk piyasası da ayni canlılığı inci Piyo, bugün Venedik patriğini Moskova, 19 (A.A.) .....,. TFtS A-
lııtı hırpalamakta devam edecek o-ı göstermiştir. Almanya dünkü gün kabul etmi şve müteakıben bcyapfl,t- japsı pildiriyor: 

0~~nız, f ran&i!ya düşmanlık etmiş AT 4 bin ton kauçuk sat'n almıştır. A- ta bulunaruk1 v11ziyctin çok nazik pf- Dün Mpslcova civarında Tusjno 
Q~Cc\lcaınıı. Sulh halinde bulunmuş ıyerede ve ne olursa olsun, merhaFW ğustos ayı içinde Almanyanın Lon- duğunu, buna rağrpen deyletleriida- tayyare meydanında Sovyetlerbirli-
u "Ydık, bu tarzda müdafaada bu- ~ dr;ıdan aldığı kauçuk miktarı 17 bin re edenlerin, dünyayı kana boyamak ği büyük havacılık b~yramı şenlikle-
ıi~~anıı. çok doğru yolurdu: Cep~~ metsızce mukabele görecektir tonu bulmuştur. istemediklerinden emin bulunduğu - ri yapılmıştır. ::;ovyet havacılı~ının 
ııı· ~halde bulundugunu bılmedıgı- Paris 19 (A A) A . d 1 Al "lh k Bu mübayeatın tevlid ettiği en· nu söylemi,tir. bu muhteşem tezahj.irj.inü yüz bin-
~ lı 'y ~nda ise bu hareketiniz, va- yetin' t' tk'k d }1-:;:- vria va;.

1
• dan ~~·v_: mb~.n~a~·adı ha taı:~:su~ dişe, piyasada mevcud stoku azalt- 1 !erce Moskovalı seyretmiştir. Aero 

ııa hlamet sayılamaz. Heır :ar~ft: ;~sa~=~~· ~~~;ec:~ le~~şti~~unu n eıe a a e)ı ej- makta olmasından ileri gelmektedir. spanya kul~bün h~~?:'ük tri~ün}'übnde bSUtüJ"n 

tıı~Ud~f~a vekil! -. Fransız prdu- hadlere varılmıştır. Fakat ne Fran- cPeoque gazetesi de, şöyle diyor: u:coou,.--.... Pf r 1 kv~. u umet rıca ı aşta ta iq 
., \fn rnuft.erilerın elmde kalmşsına E-8 ne de İngiltere ve Polonya hiç Hitler sözlere değil icraatıı. ina - Ko t c· LJarpte bı.taW" af ~ rpa ·1 u;erLe yer aKlmıştır. ~olotof, 
\~ •Jıin, burada en ağır bir ~i::>hmet kimseye taarruz etmiyecektir. Karşı ıııyor. Esaslı ve kat'i icraat müttefik n ıano ftj • oro~ı 0 

' azar, aganovıç, Cer -

ta ~a bulunmanıza adalet riza gös- tarafın teca"üzü nutuklara "'e söz. F t ·ıt p ı Tii k. k f k bakov, ldanov, Malenkof, Bulganin •r • y ransa, ngı ere, o onya, r ıye a aca 8 · B d . M' l K . ' 
t~ez. !ere inhisar ettiği müddetçe yerimiz- \'{' Sovyetlerin hiçbir halde ayrı sulh Tir ana gitti erıa, u yennı, ışe aganovıç 
M den kıpırdamıyacağız. Fakat bir ta- imza etmiyeccklel'j taahhüdil ola ~ Paris, 19 (Radyo) - General Fran Bad~vde ~urada bulunu~.ordu. 

da··ı-anun general - Azap duyma- nrruz mahiyetinde yapılacak ilk ha- bilir. Eğer Almanya ve İtalya müt - Roma, 19 (A.A.) - Kont Saki- ko, harbiye nazırına verdiği bir c- avetlıler arasında yu~s:~. Sov· 
bıı tı ordunun başında bulunanlara reket, bu nerede olur a olsun, mu - t~fiklerin hepsine b:rclen karşı harb nin bu~ün Romadan ayrılacağı ve mirde, ispanya sahillerinin mümkün yet mebusları, Sovye~ler bırlıgı kah
~ .. 14erece hücum etmeniz, taham - lrnlıeJe derhal, umumi ıve merhabet- edeceklerine ve bir kısmını ezdikten Kont Cianonun Tiranaya yapacağı olduğu kadar tahkim edilmesini lü- ~arrıanı unvanını haız olan ~evat, 

li tdilecek bir şey değildir. eiz olacaktır. Çünkü l.ıunu izaha ha- eonra diğerlerine sulh teklif ederek seyahati tehir ettirmiyeceği haber zumunu bildirmiştir. taka~ovstler, alimler, muharrirler 
~ cet yoktur. muhasamatı isted:kleri zaman durdu verilmektedir. General Franko harp vukuunda ve artıstler de davetliler arasında idi. 

~I ijq§faa vekili - Şahsınıza karşı cPetit Pari ien, şöyle yazıyor: rnmıyacaklarına, ~OI}Una kadar
1 

son Ecnebi müşahitler beynelmilel i~panyanın bitaraf kalacağını söyle- Ayrıca kor diplomatik ile Mosko-
ıa· "inekte olduğum bütün saygıya Hiln·;yet memleketi olan Fransa şansa, son nefese kadar çarpı§mak vaziyetin vehameti dolayısiyle Kont miştir. ~adAa hbulura~ Fransız ve İngiliz as· 
ıı.f1ttı:n. hayatınız mukabilinde me- sulh istiyor. Hiç kimse aleyhinde fe- mecburiyetinde kalacaklarına kani Sakinin Romada uzun müddet kala- 1 · ı· k b en .. ~.yet erı. azası d~ burada idi. 
~t erı bu derece örtmek istemenizin na dilşUnceler beslem~lor. Fakat Av- t•lurlarsa, belki o zaman felaket işa- madığını beyan etmektedirler. ll gı iZ a İD esi . ~u~uk geçı~·~esm~e Ossoaviakiıı 
~ıı •ıı.ç teşkil ettiğini söylemekten çe- rupa kendisine veya dostlarına na - retini vermelrte tereddüd ederler, Roma, 19 (Radyo) - Hariciye Y. h sı.~·ı RY~'flrecı 1 te§ ililtı filosunuıı 

Jlııyeceğim. kfae verecek hiçbir hegemonyaya Oeuvre gazetesi de diyor ki: N~zırı Kont Ciano, bugün tayyare arın mü im hir top· y.uzJerce mektep ve spor ta.n··arele-
~ müsaade edemez. Berlinde bilinmelidir kj

1 
Fransa , ile Draça gitmiş ve oradan Tiranaya /anlı yapacak rıylekb~~llm~ı~tır. Bu tayyareleri A· 

~ıı h~nun general - Saçlarım va- cEkselsior şu haberi vermektedir: kendi kuvvetini ve müttefiklerinin hareket ederek öğleden sonra oraya ~~o -~ u~lerı~ı~ tnlebesj. olara~ ~erıı 
~ ı~rnetinde ağardı. Neyi müda- Gayet emin bir menbadan öğren - kuvvetini tam~mjyle müdrik olarak varmıştır. Londra, 19 (lladyo) - Hariciye c ı şa si J§le_rmı ;v~ .. ~aalı)':e.tlermı b~ 
i •ttığirni müdrikim. Esef ederim cliğimize göre, Macar hariciye nazırı hadisatı derin bir sükunetle takib --ece**•» nazırı Lord Halifaks, bugün Borksır- ra}fmadan pılotluk ogrenmış olan mil 
·~~akaadınıza ulaşmak için ara • Csaky, Hitlerin bir mektubunu ha - ı?tmektedir. Fransız hükumeti me - L hJ dan buraya dönmüştür. Başvekil Çem hendisler, teknisyenitır, işçiler, mc -
'"Qa)d q ı d L ·ı b l d b k e i miif ettişler berlaynin de pazartesi gilnü İskoç - murlar, kadınlar idare ,edi~·ordu. 
tvıu··d ost uğ~ . ani unuttunuz. mı u ~~uyar u :·o. u ~e tubu dün suliyetlerini ve memleketi namına gi Yadan dönecegy i ve kabin ev. i toplı'-'"'- 0 k' b k 
l •faa vekılı - Aramızdaki Mussolınıye :vermıştıı•. Hıtler mektu- riştiğj taahhütleri tamamyile müd - - ""' sso\·a ıme ınensı.ıp ir aç filo 
~ Uhia riayet etmekten hiç bir za- bunda, Danzigi Nuremberg nutkun- riktir. T ah/iye edildi rak mühim müzakerelerde bulunaca. da bu arada akrobatik uçuşlar yap -
t ali kalmadım. Bununla bera- · **- Danzig, 19 - 14 ağustosta Dan· ğı söyleniyor. mışlardır. Bu akrobatik uçuş yapan 
tunu da beyan etmek mecburı'ye 1 - . ı· t ft' •t'kl . d D .. 'i grqplardan Qiri tamamiyle kadınlar 
ıve Vata d gı iZ Leh ı ttf k z~ ı_m~.t!.~~-e __ ı~ ~--:~:._:,sı;:_ a anzıe e tarafından r>ilote edilmekte idi. :Şun. 

~tla ··tırnın ostuyumdur. Bu - a 1 çakçılık suretiyle şehire sokmakla Dün toplandılar dan sonra plinörcülerin geçidi b!!Ş-
l kyu sek mahkeme huzurun-ı r _ • lamış ve bunun arkasına takılmı.ş oıı 
11ay ırıy k itham edilerek tevkif edilmiş olan \ ar~OVfl 19 (Radyo) t:J ı l'ııah orum i, adalet, ne mü- . . ' - us ar biı' planörden mürekkep bil rqk b · 
~. a ve ne de ihmal kabul eder. iki Polonyalı gümrük müfettişi ile şo sosyetesının fevkalade komiseri Bor- hava katarı göz .. k 110 b ~ k ıt 
'Ylaan JI ;f h J / k h ,. f h .1 p 1 • k . . . u mu:1 ve u ço alkış 
iıt;t1c e~: ge?~ralk-.Bu demagoji- lt'lUa eye, ge ece afta 1mza Ve örleri tahliye edilmiştir. aro .ı e o on~~ . omıserı Sudaı ve lanmıştır. Müteakıben geçen l>ir ok 
'VJ.''d ·••Cnızı ço rıca ederim. Polonya hükümetinin bu tevkif- Dan~ıg ayan. reısı .Grayzer arasında planörler de mahirane akrob tik ~u-

··ı u afaa vek'l' ş d f f • d •ı k • 1 . 'dd l . . bugün Danzıgte bır toplantı ''apıl- ma 1 . . . ~ ~ 'b· ı ı- u an a ne mü~ ea l e l eçe tır erı o zaman şı ete protesto ettığı .. '"k 'ht'JA J ra aıı ;}apmıştır. Nıhayet sıra as-
Q bf!ıt Vaziyet içinde bulunduX.unu h l d mış ve gumru ı ı afları konuşul- keri ta'l"'a "''l 1 1 • • 

d'~ · . . lS • L d l9 (A afır ar adır. Mevkufların tahliyesi muştur. Bu to in t d t tük d • _ "" re ıı o arınn ge mıştır. Ev-. ıgırn ıçın (demag "') k ı· .. 0 .. n ra, .A) - Perşembe mqşaviri Sir Malkin ile "'Örfiı::müştür. P n ı a s a o a 1- t ı ff d' • OJı e ıme. • ~ dün Chodaki ile Creiser arasında ya- me··zuubahsolmuı:: . d h , 'e il anınmış. tal.'Ynrecj yüzbaşı So-
tu c ıygrum. Fakat müsaadeniz- gunu Londraya gelen Polonya hü - Öğrenlqiğjne göre, ittifak gele - 1 b' "rk d k l • ~ ı .. e e ,..,u me' zu- lokov çok serı hır avcı t . . . ·ı 
~/lfu söylemek isterı·m kı', adaletı' kiimetinin askeri mU§aviri .Kulski ceı. haf+a zarfında Lort Halı'faks ı'le pı an ır mu a at esnasın a arar aş dan bir takım ihtiluflarla "lkmıı::tır k b t'k a}J aresı ı e 
"'lıll t 't- ~ tırılmıştır. ' ::r -ı • a ro a 1 yapmış bundan sonra yüz~ 
" ft@ otmek h' b' d dün akşam ngiliz - Leh ittifakının Polon~·a .ı:efiı·ı· kont Raczı'unskı' tara D ·· ·· d · · k I b K h • iÇ ır zaman ema- " " u Şll n u er,· m . qşı p.sv.ov da b.aşl>a tip bir tnyyare 
l4 ~Yılama ~ihai metnini hazırlıı,mak üzere İn- fından imza edilecektir. 

00000 1 
··'ta z. B •• •• k Ş f J ~ aynı nkrobası hareketlerini gös _ 

0 
nun general _ Vazifeniz ne giltere hariciye nezaretinin hukuk U yU e -Baıtarafı 3 ncü Sahifede--.,., terfniştir. 

~-nfuı·· .Yapınız! Ancak, vatanın ** B • . . davasına koıacağı hakikati o kadar Albay Knticev de ve bı"nb G 
."ltl ı ı-- - aftarafı 1 ıncı sahıfede - 'k· d H A h • aşı O -
~Ud::onı unut~a. yırpzl Ih aıı ar ır. atta ve atta, §U yakın- lo\·panın idare ettikler· '}c' . 
lft ... faa ıvekılı - Bu münakaşa- ata e e akşı durağı, aelfektö~ü, mlbanddıra aakumğlık Iarda anlaşma olmadan harb bile tnprareginin büyük me~:r~:ı:r~:;~~~ 

"'arn d k 1 k h s 1 yas e tı oruyucusu, ennı na an ı, o a patlasa, Rusyanın mevkii bellidir. hklı vaptıkları 1 h b . :. e ece o ursa ni ayete d d la b . . kö" • ıava mu are esı o;•u-
~ttıi2: . k" k ' o ası ve ra yosu o n u ıırın - Onu kendi !deolojik vaziyeti tayin -t- nµ pek zivade t kd' 1 >~ e ım an yo tur. Vatana .. al l d ·ı . h k . . ;- . a ır o unmuştur "net ba:h yup Ç ı§ma arın an ve ı en are et- mııtır. Halbuki bu ideoloji, büyijk B .. . · 
. S· sinde kanaatlerimiz ayrı- lerinden büyük haz duyan Milli Şef Sovyet Rusy11y1, sulh mücadelesine ,,. unu muteakıp kanatları kırmızı-'\lj;: ~.~nediyorsunuz ~i, hılkikf Bu siyaseti takip eden demokrasi- halka memnuniyet ve iltifatlarını İştrake davet etmektedir. va boyanmış beş seri av~ı tayyaresi 
bidtı or_tmı:k maksad,yle dava· bildirerek İnceden ıürekli Jlkıılar a- O takdirde ise, Roma ve Berlin çok. alçaktan uçarak s;e~miş ve gurub 
~ d:Y~tınden beri tut:uğq~pz /er deg., il fota/iter/er_ir rasında ayrılnııttır. ile onların peşine dü§ecek milletlerin hnlınde ~krobatik nuıparııJarı yap 

İf Yam ~tmek.le \'Atanı vazıfe- ' Milli Şef Kırklareli havali•İnde vaziyeti, b:r haylj aiır olac~ktır. nııştır. Bıraz so11ra yaqalrmda avct 
~~k.~İyorsunµz. Ben de ~anne- Varşova, 19 _<A.A.) -Alman -Slo Alman kıtalarmın ve malzemesinin hüdayı nabit olarak bulunan ,ab11n Fara, nüfus, iptidp.i madde, stra - tayyareleriyl.e birço~ ?0mbnrdınıan 
,\' . ı, böyle bir tarzı hareket, ya- vak muahedesı hakkında tefsirlerde takviyesine yardım edecektir. İhata ~rik ağaçlarını gelecek aene iıtiva e- tejik mevki ve silah bakımından ka- tnyyarelerj fılolnrı görünmüş ve bun 
~~~~et ,:!eğildir. Zira, bu, müf- b.ul~na~ ~oldony~l hükkuma·et mahfelle- siyasetini takip edenler garp demok- riğine aşılanması ve aşı kalemlerinin ti bir faik~yet kazanacak olan sulh lar hava meydanının bir tarafına 

ıçın bir zafer temin ecler. Söz- rınA~ şoy 6 enı me te •11·: rasileri değil, Almanlardır. Polonya- Eajrne ziraat bahçesinden verilmesi- cephesi, mihver ve müttefikleri i mket olarak tesbit edilen fabrikalar 
man - Slovak asken ittifakı esa- lılara taarrµz etmek üzere değilse ni ~rettilderinden cumhur rei•imi- rahat rahat, liir kaç ay i :nde tarih~~ v.e t~~·yaı:eelri bombardıman etmiş -

k 
sen çoktanberi filen mevcut bir va- bile, sarahaten onları korkutmak zin bu direktifleri derhal tatbik sa- kaydetmedigy. k f • 9b. • tır .. .Nı~a):~t .. tayyare dafi toplarının 

O ZJ·yetı' tev::ıı·k t kt d' B 1 b k · ı b' b' 1 ço ecı ır vazıyete ~alıvetı goı·ulmu"ş ı. d · 
S Ova ., e me e ır. unun a e- ma sadı.r ~ ecne ı ır memleketin iş. hasına konacaktır dütürecektir V b' .. 1 ı· ki - . . v e.ı.ıun nn sonr4kı 

raber bu ı"ttı'faka Plo 'h t t l' 'h k l' · ' · e ıze oy e ge ıyor • bır "Ok tav,·arelerd .. l 

D . ' nyayı ı a a e - ga ıne 1 ata e ımesıııden ba§ka bir Dün geceyi hususi trenlerinde ge. cKabak daha zi ade hal anın ba. ·~ · • "' en YUZ erce na -

U
a. •• k meJt gayesıyle Slovakyada bulunan isim verilemez. çiren MillAı Şefin Kırklarel' d d ti kty Y raşiltçü bırden athyarak JıaJkın sid-n muza e e ın e u • 4m a pa ıyaca ır.» detli alkı 1 ,.. l «««***»> mulmıyacak derecede görülen büyük Orhan Rahmi GÖKÇE d ş arı arasınga. tay~~r~ ıney 

J d Ş • ı • ı • "" • ~ • • k • f küçük imar hareketleri ve yeni ya- LJ anının tam ortasına ınmşı~ır. 

~ov .. ~ ~:,1 ~İngiliz V• l epçı ıgımızın ID ışa ı ~~.d~;::~.:J:·c':'.:.~: ~~-~!f~~m~r:.,~;_u L_~brun 
h ~skerı heyetleri ile Sovyet --~ zım Dırikten izahat almıılardır. ret .koymuşlardır. MaJıno hattını 

\~r ~·eteti arasında bugün görilş- Hükii t • ·~ } t J k } lst~?~~I, 19 (Telefonla) -Milli Mitralyözler ve dafi toplar,, tay- d• 
\"-iıu'llllm~mış .ve bugün 2 iraat me yeni Şıtep er Sa in a aca yo • Şef İno?u, Kırklareli istasyonundan yarelere rnüterqadiycn ate§ etmiştir. gez 1 

l'. n .Q'ezılmesıne tahsis olun- CU Vapl rJa 1 t k oto~ob~le ~anevr.a. sahaaım şeref- Hava filoları, iki eevelandan sonra Paris 19 (AA, _ R .. 
l rı ma aşı mı y acq, l~ndı~ışlerdır. Reısı cumhurUfllUZ, şehrin afakından uzaklaşmıştır. h L b' . d. M eısıc~m -

lstnnP.ul, (Telefonla )- Münaka- göre yeni şilepler satın alınacak ve bır akmuddet harekatı takip etmişler Fatih ' Bayezid \'C Eminönü mey- mur de ru}J:nınh İd ~.ask~~: k~-
Uo1ıtor 

A Balcteryolog 
• Keqıal Tonay 

.. ı~ Jaa~]Jklg 

( \! \ •ltehamm 
-._ ... erem ve saire ) 
~fte polie brako.ha ya

Jtmda 74T 

r P 1efon: 4115 

ıat vekili Ali Çetin kaya şilepciliği- yolc~ vapurlarının yOk tn 1 ve §am Üzeri tekrar Kırklareline danlarına muhtelif bombalar atıl _ an danıMo .~guh a e ıon_vı. e cı-
. . . k' f • şımama a- avdet boyu k ba k'l d kt varın a aJino attım gezmıştır 

mızın ın ışa ı hakkında tetkikat yap- rı, tedrici surette Uımin olunacaktır . ru~ , ıve ı o or mıştır. ,ZfiS zs ZL • 

makin meşguldür. Haber verildiğine · Refık ~aydam ıle Nafıa Vekili gepe· Emniyet umum müdürü Ali Riza, ~mır hastalıkları mütehassısı 
----ccc***•n ral Alı Fuad Cebe.oyu kabul ederek hava genel konumantı ve Hulusi Doktor 

S~ k . _ konuı~u.tlardır. Onnl, denemeleri teftiş etmişlerdir. ( • z· 
,ngapur ta vıye D~ş Tabıbi .. R~ı~ıcumhur~muz, göçmenler Denemeler, saat 10,45 de düdük şmaıl ıya Tregul 

d,, J. koylennı de gezm11ler ve göçmenler- çalındıktan sonra sona ermiş ve halk e 1 ıyor Cevad Dağlı le yakından alikadar olmutlardır. sığınaklardan çıkmıştır. Memleket hastahanesi Emrazı 
L 1 (R . . _ lstanbul, 19 (Telefonla) _ Ma- Komutanlarımız, neticeden çok akliye ve eıki asabiye mütehauıaı 

ondra, 9 adyo) - s :ngapura lkıncı Bevle k - '-'1' 65 l t 
ı " rso agı '""'o. nevra ar aon safhasına mll'ft'littir. memnun ı-almııılardır. Dr. •mail Ziya Tregul lkincibey. 
ngiliı ve Fı-ansız harb gemileri gön o"!..... " ""° ':il 

T P 1Af0 .... 3055 Kahr_apıan ordumnı, yeni yenı' mn- ;Emninniın•ıe Un+;,..,.. adında bir ka sokağında 25 Numaralı hususi mua-
derilmiştir. Singapurun bir kat daha '- · • Pi' "" '

11 
"' ı-+ Hr~t"""' 

l ~~--.~~~~~~~-.. - ı vaffakıyetleı: O"ÖJ~r~,,.L. har•-tJ1' a.u. qın, t-orkudan ijr f1'-'lık A.)Cuilıınu ~u" - yenehaneainde. hasta.J,ırmı rnuaye-ta tViyesi kararlaştırılmıgtır. i 1"'1" " ~ff' f~T'. rnr ,. 't ·r 1# " r . l"l'ft~ l't , •• 
rette larskata devam eylemektedir. şUrmüştilr. rae ve tedavi eyler. 
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Ye n i zengin kuyumcuda ..• 
- Bu inciyi alınız. Hindistanın en büyük mihracelerinden bırlne aittir. 
- İstemeyiz. Biz kullanılmış mal kullanmak taraflısı değiliz. 

** Kurnazlık 
Adam yatakta karısını uyandırdı: 
- Kalk karıcığım, çocuk ağlıyor. 

Kadın, uykusu arasında söylendi: 
- Bu gece belki on defa kalkbm. 

Ara sıra da sen kalk bari.. Nihayet 
çocuk yalnız benim değil, yarı yarı
ya hem senin hem benim demektir. 

Kocası cevap verdi: 
-.;- İyi ya işte, şimdi çocuğun sana 

aid olan kısmı ağlıyor! 

- ----** 
Berberde 

Berber, traş ederken mü::jterinin 
yüzünü kesmişti: 

- Merak etmeyin efendim, dedi. 
Bende bi rilaç var, sürdüğüm zaman 
kesik belli bile olmaz. 

' 
Yumu~ta 

- Taze yumurta ses güzelliği için 
çok iyi imiş. 

- Tabii. Tavuklara baksana ki, 
taze bir yumurta yumurtlar yumurt
lamaz nasıl nasıl bağırmağa başlı

yorlar!. 

(ANADOLU)· 

Kumarbazlar kra
lı da öldü 

~u Ağustos 1939 PAZAR 

--T o~ ika fil ü fi1 ü-----"1 

-Aşka Dair-
_ Lord Roslyn 

* iyilik edenlerin fanalık gö - Yalnız l ngil terenin 
receklerine inandığımıza göre, fe-

· Meşhur san'atkir faşis 
rejimine aleyhtardır 

nalığı ortadan kaldırmak için be- değil, dünyanın da 
hemehal iyiliğin kökünü ku rut - meşhur kumarcısıdır 
m ak lazımdır. * Aşk sevdikçe çoğalır, sevil- Yalnız İngilterenin değil bütün 
dikçe azalır. dünyanın en meşhur oyun meraklısı 

* Y 1 ı k 
· yani tubir caizse kumarbazı Lor t Ros 

a anı söy eme hakikatı 
söylemekten daha kolay, fakat ha slyn b"r kaç gün evvel öldü. 
kikati gizlemek yalanı gizlemek- • Lort Rosslyn yirminci asrın başla-
ten daha müsküldür. rında kraliçe Viktorya . devletinin 

* M 
· son zamanlarında İngilterenin en 

ecburiyet, mevcud olmı -
k 

tksantrik, en ne~eli adamı idi. Lort 
yan aş ı meydana getiremediği Rosslynin en büyük ihtira-;ı kumar-
gibi mevcud olmıyan aşkı da or- d ı. Bilakis at yarışları, kağıt oyun-
tadan kaldıramaz. !arı ve rulet ziyade.siyle sevdiği eğ-* Aşkın dışında bulunanlar lenceler arasında idi. Bu münasebet
içine, içinde bulunanlar dısına Je kendisi Monte Karlo gazinosunun 
çıkmak isterler. ~ tanınmış simaları arasında bulunu -* İnsan kaç gün yaşıyacağmı yordu. 
öğrenebilir, fakat kaç gün yaşadı- Lort Ro~slyn erkeklerinin güzelliği 
ğını öğrenemez. ile maruf bir a :lenin reisi idi. 1932 * Aşkı anlamamak sevmemek ::;enesinde yazmış olduğu bir kitapta 
demektir, anlar gibi görünmek bütün maceralarını hülaseten anlatı 
sevmeyi istememek demektir. yor ve bir çok siyasi şahsiyetler hak* Tabiat muallim, beser tale- kında notlar koyuyordu. Bu meyanda 
be, hayat öyle bir mekt;,ptir ki, olmak üzere temasta bulunduğu kim 
mezun olanlar kadar betbaht bu- !"eler arasında yedinci Edvarddan 
lunmaz. da bahqediyordu. 

* Aşkta göz yaşları her zaman Lort Ros;slynin başlıca maceraları 
kahkahadan daha tatlıdır. izdivaçları oldu. İlk karısı hakkında * Aşkta bir taraf güler, diğer çok eğlenceli bir h<idise anlatılmak
taraf ağlar. Her ikisi gülerse aşk tadır. Lort Rosslynin ilk karısı ikinci 
kalmamıs demektir. Her ikisinin bir kere evlenmiş ve I\1. jarot namın 
ağladığı zamandaysa aşk güler. <la birini almıştır. Lort Ros~lyn karı* Mazimizde meçhul olan is- sının l\lonte Karloda hasta olduğunu 
tikbalimiz, istikbalimizde is e ma- haber almış ve derhal ziyaretine ko 
lum olan yalnız mazimizdir . ~unca yeni zevç kendisini eve dahi 

, _____ ...,.. ___ ;,;,;,;,;--,;,;,;.;... __ , kabul etmemiş ... Lort Rosslyn bir 

Fransız fıkras ı müddet tereddüt ettikten sonra, ga
yet sevimli bir tebessümle: 

Her orkestra şefi, muzisyenin yazısını 
ayni aynine çaldırır ; lakin bir 

T oskanini olamaz 

Be ynelmile l orkestra şefi Toıkaninin b irkaç pozu 

Şişeyi aradı, bulamayınca çırağına --...ı ..... ..::... ~ı 

. eslendi: 
- Bu sabah dolu getirdiğim ilaç 

Tenor, berbad bir :-;e~le teganni edi
-~ ... ,...,.. yordu: 

- Müşterek karımızın sıhhatı na
sıl diye sormıya geldim .. Demiştir. 

Bu defa Almanyada Bayröt şeh - duğumdan dolayı memnun oldum. 
rinde yapılan büyük musiki müsame- Toskanini, sakin ve müt~bessiıtS 
relerinde, italyan orkestra şeflerin- bir halde karşımda duruyor. Üzerill' 
den Vittoriode Sabata B. Bitlerin ha- de tüylü bir ceket var. Kaşları evvel· 
raretli tebriklerine mazhar olmuş- ce olduğu gibi karmakarışık değil .. 
tu.. dir. 

ne oldu? 
Çırak cevap verdi: 
- Öğleyin bitti. 

--ece**>>>- --

Kadın mantığı 

- Etıkiden Cemali deli gibi sever
dim. Şimdi yüzüne bile bakmak iste
miyorum. 

- Ah şu erkekler, ne kadar may
mun i§tihalıdırlar yarabbi! 

- =*=-
Pahalı 

Otel k atibi müşterilere izahat ver
di : 

- ·Birinci katta beş, ikinci katta 

- Luiz_ ... Seni görmek ve ~onra öl-

- mek hıterim. 

File alışık Hint mihracesinin oto- Salondaki dinleyicilerden biri aya. 
mobilde rahat etmek için bulduğu ğa kalkıp bağırdı: 
çare 1 \I - Luiz salonda ise lütfen ten on 

00000 görllnsün ! 

Jstirahat 
Mağaza sahibi, iş istemek üzere, 

gazetede ilanı görüp gelen adama: 

- Sanırım ki dedi. Sizi hizmetimi

ze alabileceğiz. Çünkü çehreniz mü
said, bize daima duygulu görünen 

biri lfızım ... 
Muhatabı merakla sordu: 

- Vazifem ne olacak? 

- Gayet ba~it karyola ve şil~c SH· 

tı~·onız. Yntul·:l~'rı" .• ın rahatlı*ını 
göstermek üzere vitr;lıi t:rnzim ettik. 
Oradaki karyolada yatı9 rahat ra
hat uyuyacaksın. 

- Fena değil. İşim :;;aat kaçtan ka
ça kadar sürecek? 

- Saat dokuzdan biı·ı! ve :kiden 
beşe kadar .. 

Talip itiraz etti: 
- Üç saat hiç istirahat etme -

den mi çalışacağım! Ben bu kadar 
işe dayanamam. 

- - -••«O<\•••- -

-.0000000---

- Korkak! Şatoda kalmış! 
- Fransız karikatürü -

o 

.lrlübalağa 
Lokantanın sahibi servisin fenalı

ğından şikayet eden müşteriyi mem-

Kitapçı: nun etmeğe çalıştı: 

- Buyurun bayan, dedi, şu ki ta- -Garsonu cezalandırırız efen-

Bir kaç l'\ene Ronra da bir oyun sa
lonunda Lort Rosslyn tesadüfen eski 
iki karısı arasındaki sandalyaya dü
şer, evvela ilk karısına, sonra ikinci 
karısına icap eden iltifatta bulunduk 
tan sonra vazif es;ni yapmış bir adam 
tavriyle üçüncü karı~ını bulmağa gi
n ı:ır 

Meşhur opera ve muganniyelerin
den madam jermen Lübenin Jocası 
da Alman devlet reisi tarafından çi
çek buketleriyle doldurulmuştu. 

Ancak bütün bu gösterişler, Lu
cernde yapılan hakiki musiki hafta
sını söndürmekten ziy8:de bir ka:~ da. 

ÜÇÜNCÜ iZDiVAÇ Çiinkü dünyanın gözü, eskiden ol-
Lort Rosslynin üçüncü izdivacı az duğn gibi Vğnerin ve diğer üstadla

daha mümkün olmıyacaktı. Milyoner rın musikisini Bayrötte değil, isviçre
lort , müstakbel üçüncü karısını Av - de dinlemek için Lücerne çevrilmiş
rupada takibe koyulmuş fakat Os - ti. 
tend,de oyun salonlarının cazibesine Şu anda Lucernin kralı, bizzat _ı\ r . 
kapılarak ~evgis'ni unutmuş ve bu turo Toskaninidir. 
~ekilde hem müstakbel karısını, hem Toskanini, faşizmin ifratına tahanı 
de yanındaki bütün parasını kaybet- mül edemiyerek italyadan aile:,,iyle 
miştir. Fakat bereket versin bilahare birlikte ayrılmıştır. O, Alman~·aya 
İ!i l er gene yoluna girmiş; Lort Ros - da gitmem eğe yemin etmiştir. 
slyn çok güzel bir kadın olan üçüncü Bir taraftan italyanın, diğer ta -
karısı ile evlenmiştir. raftan Almanyanın ortasında sıkı-

Lort Rosslyn 1,90 boyda ve yüz şıp kalan, fakat, topraklarının üstün
kilo ağırlığında idi. hkoçyada fev ~ deki insanlara verdiği hüriyet nokta
kalade bir şatosu vardı . smdan baha biçilmiyecek derecede 

bir kıymete malik bulunan isviçre, 
~imdi üstadın yeni vatanıdır. 

O, Lucernde ilk beynelmilel muzik 
müsamerelerinde güzide bir orkest-

Lort Rosslyn macera hayatı sıra -
sında bir çok işlerle uğraşmış ve ez
cümle, gazetecilik, Boers harpleri sı 

rasında cenubi Afrikada husu;;i ınu 
habirlik ve bir müddet te askerlik ra heyetinin arkadaşlığına mazhar 
yapmıştır. Lort Rosslyn maceraları olmuştu. Konserde ikinci kemanları 
dolayisiyle iki kerre hapse girnışitir. bile çalanlar büyük üstadlardı. Bil
Her türlü kumara para batıran Lort hassa kemanlar, çok eski ve zengin 
Rosslyn bütün hayatı müddetince ~1- kolleksiyonlardan çıkarılmış; müzi
H milyon franktan fazla kaybetm.ı ş: siyenlerin, yalnız konser müddetince 
tir ki, bu da bizim paramızla ıkı ellerine teslim edilmişti. 
milyon kadar tutmaktadır. .. Bu kolleksiyonlar, gerçi gündüz 

Onun bütün <lünyaca maruf oJa!1 
nsabiyetlerj sükOnet bulmuştur. ?Jt" 
sela Toskanini, kendi arkadaşların• 

dan, prova edilecek müzik parçall' 
rının on defa tekrar edilmesini art11' 
istemiyor. Bir gün üstad Bostond• 

prova.J.~::.J:al?JlF~.Itz .. mHl:!Kin .. ~şt~~~ 
kalfıde asabileşmiş ve yeleğine tıı.tcıl• 
olan saatini havada dolaştırdıktı'1l 
\"e clıvara fırlatarak onu tuzla buz et
tikten sonra şöyle haykırmıştı: 

- Tekrar baştan efendiler, istel'' 
seniz tekrar başlan ... 

* Lücern ~okaklarında Toskaıfı111 

gezerken, halk dizilerek onu hüı111el 
le selamlıyor; ve kendi de ağır ai11 

şunları söylüyordu: 
- Slazburg, nazi çizmeleri nttıl1' 

dadır. Naziler, Mozartın mezarın• 
lekelediler. Halbuki Mozart şiitİ11 ' 
letaf etinin ta kendisiydi. Eskide~ 
musikinin vatanı yoktu. Şimdi i.' 
Rasizm, musikiye hudud vazetmiştıl'· 
Şükür ki Lücernde insan hüriryet htı' 
vası teneffüs edebiliyor. 

Toskaniniyle kiliseye gidiyoruz· st 
Onun kilisede idare edeceği orke 

raya dahil müzisyenler, şefi katŞ\: 
dan görür görmez birdenbire sars 
lıyorlar. Bu işte en çok yıpranmış ~ 
]anların bile Toskanininin filsUJl : 
cazibesinden kurtulamadıklarına ş 
hid oldum. ııJI 

Üstadı bu kadar kuvvetli yaP 

dört, üçüncü katta üç liraya odaları-

mız var. 
bı alın. Ev idaresine dairdir. O kur- dim. Demek istediğiniz yemeği ça -
sanız ev işleriniz yarı yarıya azalır. buk getirmediler? Hangi garsondu? 

İşte dünya bir kaç gün e~'vel boy~ değişen nöbetçilerle bekletilmektey
le ince ve maceraperest bır adam di .. 
kaybetmiştir . Geçen sene ayni orkestra, To~ka-

sırrı nerede aramalıdır? tıl<• 
O, bazı orkestra şeflerinin :raP A' 

ları müfrit jestlere iltifat etme~· id~ 
yak ve el hareketleri To~kan~Jl sıl' 
mutedil olduğu gibi şiddetli bıt ·ci• 
rette başlıyan asabiyetleri de geçı 

\' - Başka ~·ok mu? 
~ - Fiyatlarımızı çok mu yüksek 

buldunuz efendim? 
ı - Otelinizi kafi derecede yük -

sek bulamadım! 

*** Takım 
Muallim sordu: 
- Dünyanın en meşhur adamla

rından on biri nedir? Sana bir liste 
yap demiştim, hazırladın mı? 

Sporcu talebe cevap verdi: 
- On isim tesbit ettim efendim, 

yalnız kaleciden henüz mütereddi
dim . •. 

---~xx---

Ki na ve 
Pansiyon işleten kadın telaşla mut

faktan fırladı: 
- Mutfakta fare var! Şimdi ben 

ne yapayım? 
! Pansiyonerlerden biri atıldı: -. 

- Yakalayıp kilere kapatın, aç
lıktan ölür, kurtulur.:unuz. 

Kadınsevindi: 
- Sahi m i söylüyorsunuz ? 
- T ahit değil mi efend im. 
- O ha lde bana o k itaptan 

Lane verin. 

Beyaz saçlı Y!lşlıca. biri mi? 

- Belki olud. Fakat benim sipa

iki rişimi aldığı zaman siyah saçlı ve 

gençti! 

** 

Sümer bak 
nininin idaresi altında Vağnerin Si
egfriedini Tribşen villasında çalmış· 
tı. Unutulması mümkün olmıyan bir 
hatıra! 

Köylü giyim eşyası satışlarına 
başlamıştır. İstifade ediniz. ı..,:;;;:~;:;;~.:..;;:;,:.;:.;.;,----ız .... _ _. Çünkü, yirmi beş yıl önce güneş-

R A D y O li bir sabah içinde, bu parçayı Vağ-
. ner orada karısına takdim etmişt:. 

- Battarafı 4 ncü Sahıfede - Karısı ona, küçük bir siegfirerl dü;ı-
şak şarkı ( Ol şuhu sefaper- yaya getirmişti. Siegfried idyll par-
veri gördürrı. ) çaı:ıı bir nevi teşekkürnamedir. 
5 - Lemi - Uşşak şarkı - Toskanin, 
(Neler çek tim neler) - Bir daha tekrarını arzu etmiyc-
6 - Lemi - 'l!Ş~ak şarkı - ceğim derecede, o sıralarda muzik 
( Siyah ebrulerın) heyecnniyle yaşardım. 
7 - Kerrıençe taksim i. D~di. 
8 - Birrıen. Ş:n - segah şar- Lücernin köprüsü üzerinde gl?zi~·o-
kı (Sun da ıçs~n Yar elinden ruz. Burada mütenevvj resimler var-
9 - Selaheddın Pınar -Hüz dır. Resimlerin bazıları ölümü tcm
zam şarkı (llnceliyen udum sil etmektedirler. :\Ie~eın bir iskelet 
mu?) kemanı ve bir kemik de kemanın aı--

1 O - }-{alk Halk türküsü şesini gföıtermektedir. 
(Seherde ağlıYan bülbül.) Tosktl'lini bana, 

- Resmini istediğine bakılırsa kendisine çılgınca aşıksın ga!iba? 21.30 
-Yok canım. Yüzümü iyi tanısın diye resmimi hizmetçiye vererek Dir 22.45-

Müzik ( Cazband - Pl.) - Şimdi villfıclnn geliyorum. c!o -
di: Vağnere eserlerini ilham edeı1 
ayni havayı. ayni dekorn ayni ağaç . 

ları bozulmamış bir şekilde orada bul daha ~eldiii zaman benim evde ol madığımı söylemesini tenb_i!ı ede::- ı 23.00 
1 

ğim. 

Son ajans haberleri ve ya
rınki program. 

dir. 1c~ 
Böyle olmasına rağmen, dinle) 110· 

lerine dahi kuvvetli bir otoriteY1~ JJlO 
fuz eden Toskanini, orkestrad~~ı 

b 1 · ı:el'lr · zisyenlere u suret e emır 1 5iı• 
- Hazırsınız değil mi bayla: cC) 

·rnıZ 
siz ne yapıyor,;unuz? Jiepı JJllır yaZl . 
den başlıyoruz .. Notada ne nedi' 
sa onu icra edeceğiz. öyle ~a~Jtlııs" 
yorum ki, bu çok güç bir şe) 0 

gerektir. burııclll' 
Filhakika musikinin sırtl 

dır.. . zrıt'~" 
Kompozitör eserinde ne ) 

8 
0ıarll1' 

onu ne eksik ve ne de fazla 
ı.t' 

ça 1 ma k '. Jllelc JC 
Lal·:n her hangi bir nşçı ye ,.etı1r. 

k • çt· 
ı:.ullerine dikkatle bakara 

1 
tır !lş 
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Askerlik Salzburg Alma) 
vapuru , Alman tayyareleri Civril 

' 
mektubu Giresun Sularımızda karay 

oturdu 
ilk tecrübelerden beklenilen 

neticeler alınamamıştır Ş • • b • k İlk fındık mahsulünü Pasiç acentesine mensup ve Hal 

irin lr aza idrak etti burgtan limanımıza gelmekte ol 
. Alman bandıralı Salsburg vapu 

. Gıresun, 19 (A.A.) - Dün evvelki gece körfezde Çamaltı t1 
_ ~enı fındık mahsulümpzden ilk par- lası önünde karaya oturmuştur. 

Al 1 1 k "" f k ç· ·ı •h } d·ı • } - tı 475 çuval fındık içi Tarı vapuru- purda 2500 ton çimento ve bir manya, ta yayı as erı itti a akdi- ıvrı , ı ma e 1 mış o masına rag- na merasimle yükletilmiştir. tık yük- eşya arasında izmir belediyesinin 

b men tabı•"ı •• ıı·kı } d } d leme gününü fındık bayramı olarak manyadan satın aldığı yeni otobüs 
"rC-..,.. ne nİÇİl1 meC Ur etti? guze l er e 0 U Ur kabul eden Giresun, bu münasebet- de vardır. 
Mareşal Göring «Alman tayyare Bu tayyareler 12 silindirli iki mo- «Evrile, çevrile geldim Çivrile .. > Noter, ve icra memurluğu işini ~e sabahleyin b~ştan ba~a ba~raklar- ' Vapurdaki milhim miktarda 

günü~ münasebetiyle irad ettiği nu- törle müteharri~tir. Makineler Demiş, Adanalı şair Ziya. Bir başkatip ifa eder. Bütün bu adliye a donanmış Lımandakı Tarı :rapu- mento, şatlara çıkarılmak sureti 
tukta, cAlmanya, dünyanın en kuv- 660 _ 888 beygir kuvvetindedir. Sa_ arkadaş söyledi. cihazının noksanlığına rağmen; iyi ru da alay bayraklarını çekmış bu- tahliye edilecek ve vapurun kurta 
vetli hava filolarına maliktir!> De- atte 350 va:)ati sür~ıtle uçar. Azami Zaten şair Ziya, kuvvetli kıtala- işlemesi, memleketimizin her tarafın Iun~yordu. Saat doku~?a al a~las~~n masına çalışılacaktır. Bunun için 
ınişti. Mareşal bu cümleyi söylerken sürati 410 kilometredir. 800 kilo_ riyle temayüz etmiştir. Kaleminin da olduğu gibi, adliyecilerimizin kıy- ve ıpek .. kordelel:rle suslenmış dort zımgelen bütün tedbirler alınmış 
acaba bir diplomat gibi mi yoksa gram bomba yüklenir. Frankocular ucunda, bir iğne bulunurdu. metini, ehliyetini ve feragatini teba- çu~al, onde şe~ır bandosu bulun- Çimento yükü çıkarıldıktan sonra 
bir' asker gibi mi söz söylüyordu ? Ebre nehri üzerindeki son muvaffaki Hakikaten burası bir yabancı rüz ettirir. Adliyemiz zaten mümtaz, dugBu halde ~ehırde dolaştırıl~ıştır. puru kurtarmak belki mümkün ol 

· · f k ı·d ı·k F k t '"k k k'" · d · h f unu takıben saat onda Tıcaret caktır . .d Maksadı propaganda mı yapmak- yetlerini IJu tuvyarelere medyundur- ıçın, ev a a e ı arzetmez. a a Y.U se mev ıını aıma mu a aza Od .... d b · l 
. ç· ·ı .. ld" Y 'll'k . l k" f . . "k k. "'l t kt b ası onun e andonun çaldığı is-tı; yoksa inkar edilmez bir hakika. !ar. ıvrı guze ır. eşı ı tır. n ışa a etmış, gıttı çe te amu e me e u- tiklal mar .

1 
·ı .. .. satış kooperatifleri birliği tarafın 

ti söylemek mi? Fakat hakikati itiraf etmek ıa - ve tarakkiye müsteiddir. lunmuştur. 1 1i kıle tdorene başlabnmış, soy- 60 kişilik bir ziyafet verilmiştir 
U • h l ç· ·ı V b G 1· Y I enen nutu ar an sonra u yıl fın . Fransa ve İngilterede ordu men_ zım gelirse İtalyan bombardıman tay mumı attan ayrı an, ıvrı e e sonra, aşta a ıp azıcı o - dk b h . . . . . . - Giresun, 19 (A.A.) _ Fınd 

.. h' b" 1 k b . k .. N . Y lb h' ı a çesını ıyı ımar etmıs ve har-
supJarı arasında Alman tayyareci - yareleri Alman bombardıman tayya- kmunte ıf hır tren ~ll'ka.sa Maya g~er- ~a kuzere

1
, kec~~ dazıcı vek·ı·ra ım manını güzel yapmış ve ~fındığını Tarım satış kooperatifleri birliği, 

liğine yOksek kıymet verenler çok - relerine faiktir. Fiyat 20 modeli İ - en etra ep yeşı ı tır. ezru ur. oş un o ara uç ava ve ı ı var - k t . I k h yedi ile on sekiz kuruş arasında 
tur. Hatta bu iki memlekette kendi talyan tayyareleri (Sovyet ordusu Küçük güzel bir istasyonu vardır. dır. k~ruk::e1 .. emı.~ to har~I Ta_zırlamış se- tılmakta olan fındık fiyatlarını 01 

K b 1 b . h ld d" y· . b' İd A 'h 1· b ız oy u mus a sı e ıcaret odası ı tayyare kuvvetlerini acı acı tehdid e da bu modeli kabul etmiştir) iki mo asa a topu ır a e ır. ırmı ın arı cı ete ge ınce; ay kayma - l d l" t f d .. . takları lehine yükseleterek bugü 
d .. .. . . ..f d Ah 1· . . ti k b k b' . d'ld' K sa onun a va ı ara ın an yuzer 1ıra . . . ' enlere de çok rastgelinir. Acaba bu torlu bombardıman tayyarelerının nu usu var ır. a ısı zıraa e meş- am aş a ır yere tayın e ı ı. a- "kA f t ·ı . t' den ıtıbaren ortaklarının getırecd 
t k" k ld'" B 1 · b-d kAIJ"d d'l kd' Thmuaaverımışır. b en ıdler yerinde midir. Almanya - en mü emmelidir. gu hur h aş ıcfa zerdıyatı 0uf~ ~dy, ar: z~ ve ~.edt .. e .~ are ef ıdme te ır. a - Ticaret odasındaki bu merasimi ktom

1
. ul fındığı 21, sivriyi 20, biri 

rıın dünyanın en kıymetli tayyare fi- 1000 beygir kuvvetinde olan bu pa, aş aş, a yon ur. ıs ı aresı rırat mu uru tara ın an.. . .. .. a ıte badem fındığını 20, ikinci k 
lo1anna sahip oldufu bir hakikat iki motör sayesinde tayyare saatte vardır. Toprağı çok kuvvetli olduğu Kaza alemi bir hoş .. Kaza ve kay. takı~en fın~ık çu.v~llar~ bu~un me- lite badem fındığını da J 9 kuru 
ıni(iit? 440 kilometre sürate çıkabilir. Bir için Uşak şeker fabrikosının yardı- makamlık bana merhum büyük şair murın ve halkın ıştırakıyle ıskeleye almağa karar vermiş ve bunu iU 

tSpanyadn devam eden otuz aylık havalanışta 2500 kilometre yapar. miyle bu sene pancar ekmişlerdir. Eşrefi hatırlatır. Kimbilir, onun ida- getirilmiş ve mavnalara yükletilerek e::ylemiştir. 
bir 2l1ilcadele esnasında general F - Yani İtalyadan kalkıp İngilterenin Mahsul idrak etmiş ve yakında sat:- resi altında bulunan kaza ne hoşluk- Tarı vapuruna götürülmüştür. Tarım satış kooperatifleri birli' 
l'anko ordularının hemen bütün tay- garp sahiline kadar gider ''e müşkü- lığa çıkarılacaktır ki yegane müşteri- lara sahne olmu~tur. Vapurda, bu ilk parti fındığı yük- nin bu güzel kararı, bütün müst 
Yareler) Alman tayyareleri miydi? Iatsız olarak İtalyaya döner. Hal bu si Uşak şeker fabrikasıdır. Şimdiden Mesela, Atça nahiyesi müdürü, lemiş olan firmalardan Fındık Tarım silleri sevindirmiştir. 
Almanyanın İspanyaya gönderdiği ki He 20 sistemi tayyareler:n ceve - bağlanmışlardır. Fabrika, istasyonda ~air, Jbiş~i Ahmed Cemil.. Onun için rş'''''''''"'''''''''''''''''" 1 ' 11 '''''11 '''' 111 ''''''''''''i::)''''''''''''''''''''' 11 '''"''''''''''''''''' 
Yüz muhtelif tipte tayyareden 60 1 lan saha:-;ı ancak 150 kilometredir. kantar mahalli yapmıştır. ın::.an buralarda şair ruhlu idare a - ~ y fil dan 1:1 ı. B lbJJ fil da lfl) 
hava harbinin icaplarına uymadığı i- İtalyanın üç motörlü S. 81 sistemi İstasyondan schre dog~ru biraz damları arıyor. İşte tahrirat müdürü : 
Çin pek kısa müddet içerisinde harb bombardıman tayyareleri ise mihver ilerleyince göl gibi bir manzara ile bay Lütfi de bu ruhta muhterem bir ··"s""'k"'""'"ı"'"""""'"'h'""""ı"b""''"h"":'":"'"'"::""'d"':':""::"ı':':"""'""""'' 
~afhalannın dışına çıktı. 12 si gayet kuvvetlerinin en mükemmeli sayılır. karşılaşırsınız: Burası sıtma menbaı- sima .. Kazanın asayişi iyidir. Jan - Ua 05 ta İe a Irl yuz UrU yo-
tnUkemmel bulundu. 23 de orta halli Bunlar 12 kilometrelik bir sahayı iki dır. Sıtma mücadele heyeti burasını darına teşkilatı mükemmeldir. Ku- 23 mayısta beyaz ada yanında batmıs olan Amerikan donanmasına 
ta:ı,,·\'.·areler olarak kabul edildi. d ld t ki ld"' H k mandan oay t "f · b' Sk ~ o ur ma a meşgu ur. er es, . t'> e vazı eşınas ır genç- mensup ualus denizaltı gemisinin kurtarılması faali'-·etine de'\'am edil dakikada aşar ve bu müddet zarfın - t N k ı d " 

Eski Almanya imparatoru ikinci hatta köylü muayyen bir miktar top- ır. eza ete i areyi mezcile inzi- mektedir. İlk teşebbüsler müsbet neticeler vermiştir. Fakat cezir hft-
\rilhelm cistikbalimiz denizdedir> da lOO kiloluk 14 bomt~ atabilir. rak getirmekle mükelleftir. Seneler- batı yoluna koymus ve maiyetleri ile disesi clolayısiyle çalışmalar durc.lurulmuştur. Mnlfım olduğu üzere 
deınişti. Amiral Tirpiç cihan harbin İtalya ordusunun bu tayyarelerden denberi devam eden bu ameliye be- be.ra~er, herkese kendisini sevdir - kırk metre derinliğinde bulunan Skualus denizaltı gemisinde yirmi altı 
tel d İ çok zengin olması lazımdır. Çünkü nüz bitmemiştir. mı~tır. . . . bahriyelinin cesedi.eri bulunmaktadır. e enizaltı gemileri ile ngiltereyi N h ı k ı h 

15 eylül 1938 İspanya harekatı es- Yol üzerinde biiyük natamam . a ıye erı, oy eri enüz gezme- iki yu"'zdürme teıebbüaü 
muhasaraya .kalktığı zaman birkaç _ı Ik d A k b J 
h nasında bu çok pahalıya mal olan bir bina var ki sorarsanız ha evi, ım. yrı .~yrı ~ezere inti a arımı Bundan birkaç hafta evvel ilk yüzdürme teşebblisü yapılmıştı. Ge-

afta içerisinde İngiliz filosunu yok tayyarelerden 420 si hpanya sema- binası olduğunu ve maalesef bir tür· ~azarı.~. Şup!1esız pek yakında Çiv- minin bir ucu kaldırılmış \'e yavaş yavas yilzdürillmeğe baslanmı!'l.ken 
edebileceğini gururla iddia etmişti. 

1 
d .. . ·· .. 

1
.. lü itmam ve ikmal edilemediğini öğ· rıl, muteced?.ıd, müteşebbis bir kay- birden zincirler k9pmuş, gemi 80 metre "derinliğ~ göm .. l .. \ .. : -:~ 

' ltar~al Göring de bugün Almanya aı::~.!~~~~u::r· .. - ...... tf 1 •1 renirsiniz. Fakat bugünlerde bir ~uç makama nııılıyetle bütün nobanları Geçen gün ,.L!nh~ıası· te~kila·t 1·ıe teşebbu··.c: tekKrnı·l u mu? ud. ;.;· ltı 
.. 1 --.. ----··· -·-·------ ----es-- b' k A 'tt'f K il<:d' "''ft' ı'"" -----·- -:s--,,- --...-···~···"' ~l!>·~v··"'·· . • -4 ,...... ~ .. ' -rr. t.. • (' ,:,-:..,. anmış \e e, ... 

soy ÜYor. Amiral Tirpiçin gemileri ır as erı. ı ı a a ıne an~a. 8 
- T ahsiııatın azlığı biran e\.'Ve( bit- 'Tlazhar olur ve sus;mıs ~ld~ğ~ t _ bü ·Uk b · ~- ... · ... n ... :·-- - ·~ ı~ 'A "'"" • 11.aı..ı ... ı ... -~ 6'-~ 

Yerine Göringin bombardıman ta'-"- panyadakı İtalyan tayyarelerının fa- . . 1 G l kam "l 1 . • e .} ır dıkkntle ufki \'azıyete sokulmuştur. Bunun üzerine zincir 
,, . . . . .. .. mesıne manı o uyormus. eçen er- u yo una gırer. !erle ku .. ti' b. k'ld b ~ 

1 
~ 

Yareleri kaim oldu ıkıyetını gordukten sonra ısrar etme d H Ik . h · .. f . . l Ç'v ·ı . 1 . b. h d' ne ı ır şe ı e ag anmış olan Skualus denizindibinden yirmi 
. _ e a evı, mu terem mu ettışı ge - ı rı . ış enmemış ır cev er ır üç metr · ff d 

. Binaenaleyh müstakbel harbte şe- ge başlamıştır. d' G" d'" C h . ba Gelecek mekt b d b l d" . · e ır ı !l a ve suyun sathından 60 metre derinliğinde yüzdürül-
hırlerj mahv, orduları tahrip ede- Şu halde Gör ingin beyanatı askeri k ı.d 0

.rk u. l u~ burıyet .Y~aı:nına d · l · du um ~· e. edıyesın- meğe başlanmıştır. . ' 
Cek ·a ar ı ma es a ının temınını va- ·eı?t· su ış er~ı~ en ve zıraatın en taf- Sureti hususiyetle rnpılmrn olan gemilerin vecle''ı'ı1de ,·a··a<: '-·a~ ,..acı muazzam Alman bombardıman bir hakikat değil, bir propaganda va rıetti. sı a verecegım. . . .. · • . · o • • -s <{ • -s• 

tayyarelerinin kıymetlerini ve İspan sıtası olmuş oluyor. Çünkü Alman Maha7a, bu sene açılan, Halkevi, Alemdar Oğlu saa~te bır mıl surntle yüzdürülen Ye her llihza lıirnz daha ~uyun. sevi-
~·a harbinin verdikleri neticeyi tet - tayyareleri, müttefiki İtalyan tay - şimdilik dükkandan bozma bir oda- aaaıaauaı yesın~ .rak.laştırılan Skualusun yeniden kar:ara oturmaması iÇin f.evlfa. 
kik faydasız olmıyacaktır. n , _, Iade ıtıııa ıle hareket edilmiştir. · l 

y l yarelerinden daha aşağıdır. da, halka kitap sarayını küşada mu- ra r Sa q a F k t k · 
k ~ n.ız bu neticeleri tetkik eder - vaffak oldu. Her gün İstanbul gaze- _ ~~ ·a urtarma hareketi tamamlannrndan cezir zamanı yaklaşmış 

en ıkı noktayı unutmamak tazım - (Fransızca «VÜ» den hülasa olarak) 1 . l (A d l ) . 1· M oldugund·a· n gemi .kumluk bir yerde tekrar denizin dibine bırakılmış, 
dı 1 te erıy e na o u gazetesı ge ıyor. b J / 1 k 1 r. - Cumhuriyetçi İspanya or- e US artmlZln su arın yu se mesı beklenmeğe ba~1anmıştır. d Kitaplar da var. Halk, okumaya ve 

usunda hava taarruzlarına karşı Toskan ı·n 1• Sular yükselince kurtarma teşebbUsleri yenilenecek ve Skual·u~ k _ 
ko ı ı havadise te~ne. Hemen her kahvede l lk •k ·ı • rava çekı'lecektı'r. :j a . runma tertibatı yok denecek kadar • e t ge Zl erı ,, 
lPtidniydi. 2 - Cumhuriyetçi İspan- - Baıtarafı 6 ıncı sahifede - bulunan radyoların başından eksik K 
l'a ordusu son sistem bombardıman dır. olmıyorlar. Parsa, 18 (Hususi) - İzmir me- iZ mı, oğlan mı doğacak 
tay~·arelerinden tamamiyle mahrum * Burada hir ilk mektep var. Mü- buslarından Bn. Benal Eriman ile İ t'kb ld . 
b 1 k Toskanı'nı· Bethofeı1 ı·. dür ve muallimleri, ralışkan ve ço- B Ş h' y B R s ı a e ınsan tarihinde çok mühim rol oynayacak bir hadise bO-u unuyordu. Dün a ·şam y- n. e ıme unus, . ahmi Köken t" A "k 
İspanyada hava muharebeleri 11 Brahmsı, Debuss.}')'i, Vagneri büyük cuklarla, onların terbiye ve tahsille- B. Nazmi llker, B. Mehmed Alde _ un ~merı a ve Avrupa alimlerini bugünlerde fazlaca meşgul ediyor. 

hirinciteşrin 1936 da başladı. Bu İs- bir muvaffakıyetle çaldıı·dı. Üstadın riyle azami surette meşguldürler. mir, B. Sadeddin Epikman, bera _ 
1 

~o:acak bir çocuğun kız mı, oğlan mı olacağına dair şimdiye kadar 
Panyol harbinin başlamasının dör - hayranları onu omuzlannc.la taşımak Bu münasebetle şunu söyliyeyim beri erinde İzmir parti reisi Bay Atıf ~a ı ırh söz söylenemiyordu. Hl bu ki, ana rahmine düşen bir yavrunu?J 
do ı':-tedı'leı·. ki, Denizli ve mülhakatı çocukları j 1 ·ız, ya ut oğ'ian olabilmesi hakkında tıp füimleri bazı tedbirler alma. ncu ayına tesadüf eder. Madrid ., nan o duğu halde bugün Kemalpa· b t lıb" b 
l!oknklarında tavyarelere bakan mü- Lakin lıirdenbiı·e orkestra şefinin çok zekidirler. Çivrilden bir çoğu A Ö ya \'e u ı ı ted irler sayesinde hamile bir kadına istedikleri gibf 
tecessis lspan ... ·~llar havadan .Yag~ an kaşları çatıldı ve hiç kimse tasarla- leyli meccani olarak hüyük mektep- ~~· rmudlu, ren ve ]Padrsabyı 1teş- kız, yahut oğlan doğurtabilmeğe başlamışlardır. ' 

,, l . . ff k 1 l d rıf ederek halkla temas ar a u un- Uzun ~·ıllnrclıı· ı.tı do<•um h.d. . h kk d h 1 Ceb nan plimı tatbike cesaret edemedi. ere gırmıye rnuva a · o muş ar ır. l d'l ki . . d" . . " u ., a ıse~ı a · ın n ayvan ara yapılan tat .. 
d. ennemin manasını bugün öğren~ ç· ·1· 1 .. k"' .. d - H 1 mus ar, ı e. erını ınlemı<>ler ve ge bıkath tecrübeler olu"or·du A .k d b d w . 
ıler. Konserden sonra bir birahaneye ıvrı ın atmış uç ·oyu var ır. a - ·f d dd" -ı: • ..- • ' " • merı ·a a azı ogum mütehas~ısları 
Ancak bu bombardımanı yapan gittik. Eski ve yeni dostlar burada kı zürradır. ~en ~rtı~a anma d ı ~e manevı mu- ınsanlara da bu şekilde tatbikat yapmak teşebbü. üne girişmi>:lerclir 

J\1- toplaı1mı.-ıtı meşhur i"'ı>an~·ol oı·kest- Burada hayat, tabii inkis.af halin- teess'.~ 
1
° ~n vatank aşı arın1 ısdtırap ve İlk teşebbüsün neticesi 3. eyliilde belli olacaktır. Nevyorkta d >ktor İk: 

" 1an tayyaresi Yunkers sistmeinde ~ ~ ,, ee t d ~ 
l'Ski tayyarelerdi. l\ladriddeki !span- ra şefi Kallo Pasa! bira içerken Tos- de. Sinema yoktur. Hep gözler ve ssur erme or a 0 muş ar ır. sa~ın ogum hastanesinde sipariş üzere doğması beklenen bir nğlanın 
~·~1 topları bu tayarelerin üçünü dü- kaniniye ansızın seslendi: emeller, Halkevi binasındadır. Her, --ooooo mustakbel babasına ha:'tane hem!'irelerinrlen biri: 
Ş(jl'dü; bir tanesini de işe yaramıya- - Size hayranım Toskanini ! şeyi cami olan bu Evimizin inşasına, Af an i's a 'da - İstediğiniz ve beklediğiniz ;ğlan ciogdu; diyebilecektir. 
c~k kadar zedeledi. Almanya bu çe _ - Ben de size Pahla. Parti ve belediye reisi Bay Mustafa Doktor İksanın nezı:reti altında bulunan bir hfmıiJc kadın 5 cyliilde 
Şıd t - Bar.selon<.l, .... benim halk orkest- Çorbacı azami faaliyet göstermekte- u·· Z u··m bayramı çocuğun doğum güniinü tamnmlıyacaknr. el ... ayyarelerin hiç bir işe yarama- " 

2 1gı neticesine vasıl olunca Henşel ramı kimseye sormadan gelip idare dir. .. Manisa, 19 (A.A.) _ 21 Ağus- ~iğe~ Amerikalı alı ~1Jer de. doktor kada1· bu çocuğun oğlan cfoğ:ı-

ltı2 \'e Dornye 18 mode'1 bombardı _ ettigwinizi hatırlıvor musunuz dos- t · · ragilln manmc.ktadırh:-. Amenkatl.ı h:ty\'a'11al' Üt.eriı.d:? yapılan er-
,, . •:. os pazartesı gi.ınü üçüncü üzüm ı 1 a · } -

an tayyarelerini gönderdi. Bunlar tum? Adlı~~de .. yaz tatılı ol~amıştır bu bayramı günüdür. {C ~ mi, di~i ıni, tecrühe~i şim 'Y ..! ;:ıcla~· yi.izck d,.ks:ııı b~.; mü.~bet ne-
~ıarnı silr'ati ancak 235 kilometre o- Çok mükemmel bir orkestra \'ar- se~e. Çunku hukuk hakım m~htere' Ege mıntakasının bu değerli mah- tice vcrın\ tır. DoktoıJHa göre, ek~ı ; ·'.ye ·.:klcric besieneı; hamile ka-

t
an ağır tayyarelerdi. İspanya bu c.lı Pabla ! mı yalnızdır. Geçenlerde tayın olu- sulü ı"çin Manı'sad t t' d"] k dınlar ck~P.: Iyetle di~ ; ıtoğurn:\ki.ı t.r . C'; ı~n :1 •r,-::rtulması i~tmlen 
a h"'k' . H kl d"l a erıpe ıme te h. ·1 b ' d b''·"ı bon•·ı .. 
l
l-'Yareler için ilk tecrübe meydanı - Konserden sonra elinizi öpen nan ceza a ımı, ataya na e ı - olan bu bayrarh .. .. . b' "k amı e ı t~ a ına 1"' ~.' /\ '" ı h' u; d:-r .. ı .. • ı~ k••rıştın!ınh \'C· 

od . . C . 1 .. d B R h . ' gunu, genış ır mı - kl . kt d'r • z do- ' ,, . ~ u. Tecrübeler şu neticeyi verdi: Flütçü şimdi gözlerimin önündedir. mıştır. eza ış ermı e ay a mı yasta kutlu} kt me er V'"t'ume e ı · ,.,, g:H'a(' ak ~ad ı:ıa isı ? .~u LHi Vt! ~h ~ı ~·cmekier 

'ttı. u tayyareler müdafaa vesaitinden O gece, Bahı, Rimskiyi çaldırmıştı- rüyet etmektedir. Bütün bir kaza anac~OC:r. sedirilir. 
~ ahrum şehirler üzerinde taharriyat nız. davalarının bir hakim tarafından ida- Ş k K :Maamafih. tıp illemi müstakbel nesillerin kız \•eya oğJnn doğabilme-
ltı~Pacak ve kuvveimaneviyeyi tama- - Bu b~nim, ispanyada geçen· en resi, hem müşkül hem de yorucudur. ar l af ahi Sar da leri ilzerinde tetkikat ve takibat yaparken, içtimuiyntçılar, bu rnn'i 

1 'Yle kıracak en mükemmel vasıta- güzel hatıralarımdan birisidir. Ne Hakim, eski, tecrübeli, değerli dd doğurmnda nistikbalde beşeriyete gelecek zararların IJliyiik olacağını 
ardır. oldu şimdi o arkadaşlarınız? olduğu için bütün işlerin bir intizam şi etli yağmur söylmeğe başlam1şlardır. Çünkü, evlat meraklısı babalardan ek:;erhi 

l> :Su ikinci tecrübeden sonra Alman Pablo, bira şişesinin başında ispan- tam içinde cereyanını temin etmiş- doğacnk çocuğunun oğlan olmasını isteyeceklerdir. Fakat her devlet 
ı- al hükumeti Yunkers sistemi tayya- yayı düşiinmeğe başladı .. Toskanini- tir. Fakat herhalde bir ceza hakimine Ve Se 1 erkek cinsinin fazla ohnasını ister. Çalışan fazla erkek uazusu. harp 
'le erj tadil ve ıslah etmeğe karar ye bir telgraf uzattılar. Bu telgraf ihtiyaç kat'idir. Yüksek Adliye Ve- . edecek erkek kuneti liizımdır. Binaenaleyh erkeklerin düm·a yüzün-
b ererek ju 52 ve Yu 83 sistemi bom Alman orkestra şeflerinden Feliks kaletinin son beyanatı kalblere inşi- . Ş .. l<:arahısar,. 19 (~·~) - Dün den fazla olmasını her devlet arzular. Halbuki siparişle ço~uk. doğu-
d?tdınıan tayarelerini vücuda getir- Veimgartcnden geliyordu. rah ve ümid vermektedir. ılçemızın cenuöı garbı ıstıkametin- t~~ak ha.baların ekserisi oğlan istiyeceğine göre kızlnr az doğacak ve 
~~İ Bu tayyarelerin sürati 3~0-373 Üstadla onun arası epey bir müd- Müddeiumumi ile müstantik'i d.en gelen ve on dakika devam eden d~ınya yüzünde kadın kıtlığı baş gösterecektir. Bunun neticesinde de 
aı 0 rnetreye kadar çıkarıldı. Bınaen- dettenberi açıktı. Son zamanlarda ilave edersek bura adliyesinin kad- şıddetli yağmur, 0 istikamette dağ bırkaç erkeğin b rkndınla evlenmesi 'icap edecektir. Bu hiidised.e ev. 
ı-q~Yh müdafaa vasıtalariyle düşü - barışan Veingnrten, To!'kaniniyi rosu vücud bulmuş olur. eteklerindeki köylerde hasıl olan sel, lenmeden kalmış yaşlı kızlar karlı çıkacaklarsa da, içtimaiyatçılar 
le ~eleri veya zedelenmeleri ihtimal konserdeki muvaffakıyetinden dola- Her ikisi de mesleklerinin ehli bazı hasarata sebep olmuştur. bu mselenin tehlikelerini daha şimdiden düşünmeğe baslamışlardır. 
l':ı azaldı. Sonra He 70 sistemi tay- yı tebrik ediyordu. olan bu zevat vazifelerinde mukad- K •• ı ·· - Amerikalı fılimlerden başka Avrupalı alimler de bu mühim hadi e 
ta reelr tecrübe sahasına atıldı. Bu Toskanini telgrafı biraz manidar demdirler. Katip kadrosu noksandır. Oy U eşyası üzerinde uzun yıllardttnberi tehlikelerd.e bulunuyorlardı. Profesör 
ı-/~·~reler bugün bile Alman tayya buldu Ye onu şüpheli nazarlarla süz- Hele Bay Müstantik yalnızdır. Mev- Sümerbank yerli mallar Paza- Frist l.Jnterberg ile Londrada doğum mütehas ı ı i:loktor Gordan Ker-
ltl CıJığiniıı en mükemelm eseri sayıl- dü.. cud zabıt katiplerinden birisi de Ha- vin ynptıklan tecrübelerde yüzde 70 ve yUzde ... 4 nisbetinde istedik-

llktad j rında ucuz fintle satılmaktadır. 
ır. *** taya gitmiştir. _ leri kız ve oğlanı doğurtabileceklerdir. 
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L :; A L I Ö L 1 Es~::~:~E I Su spo;Iarı bakımından memleketi- hava~!;~~~:i mu. 
Nakleder.: ** yeni medliilleri Alman havacılık günü milnasebe-

En: ir Yunus: "Niknh A !ahın emrı· mizin cog" rafi durumu tiyle mareşal Göring cAlmanyanın 
~ aizim Mussolini, ansızın hastala- ahvacılığı bütün dünyadan kuvvetli-

Oe Pe-ı:gamberin rizasiied-r,, ·Jedi nıverdi.GerçiOrhanRahm;arkada- Abdurrahman Benlioğ[u dir.>Demiştir.JıiareşalGörina-asker 
J §ıın 17: onu, siyasi ıahsiyeti ile çoktan Yurdumuzun coğrafi vaziyetini gürültü ile yuvarlanan dalgalar için- sıfatiyle mi yoksa diplomat olard _ 8 __ v<>fat etmi§ gösteriyor amma, haki · mütalea ederken su sporları için çok de yüzmek için mizaçları müsaid de- mı konuşmuştur? Acaba bu heyeca

kattc, Muaaolininin hasta olduiu an- müsaid olduğunu derhal takdir ede- ğildir. Bunlar daha ziyade sakin ve mı konuşmuştur? Acaba bu beyanat 
Fakat emir Yunus, şehzade Meh- olabilmekti. Arazi tevsii gibi hülya- hıılıyor. riz. Anadolu ve Trakya üç tarafı de- rakit sudan hoşlanırlar. propaganda mahiyetinde söylenmiş 

medin, kızı Tayyibe için nezaketle !ara kat'iyyen kapılmıyordu. Maa- insan haata olabilir. Karnı ağrır, nizle muhat olan birer yarımadadır. Marmaranın diğer bazı kıyılarmda bi rşey mi idi: Yoksa inkar edilemez 
teklifte bulunduğunu farketmişti. mafih maksada vasıl olabilmek için baıı ağrır, romatizmalar, tutar, bir Gerçi tabiat yurdumuzdan geniş ve mesela Erdek, Tekirdağı ve Karabi- bir hakikatin soğuk ifadesi mi? Fran 
f\1aamafih biraz sonra yemek esna- ayni arazi içinde yaşıyan kabileler taraftan aivilce çıkabilir, hatta aıt- a-ür nehirleri biraz esira-emiştir. Fa- ga civarında plaj olmağa münasip sada ve ingilterede Alman havacılığı 
sında tekrar bir fırsat zuhur etti. ve komşu vilayetlerin en yakın olan ma geçirir, fU ve bu amma, •Mide fe- kat her vi!Ayette az çok bir akar su- çok güzel kumluk yerler bulunmak- na olduğundan fazla kıymet veril
Emir Yunus birdenbire fırında piş- şeyhleriyle anlaşmaktan başka çare •adrn denilen illete uğramak, bam- yu ve bilhassa ormanlık ve dağlık tadır. Beyaz ve bir boyda yuvarlak miştir. Hatta bazı mahfiller bu iki 
miş kuzudan bir parça kopardı ve olmadığını, aksitakdirde bu işi başa- baıka bir ~eydir. Mide feıadı, piıbo- mıntakalarda kaplıcaları ılıca ve iri- çakılı ile Burgaz adasının garp sahi- memleketin hava kuvvetleri hak1<ın
Mehmede uzattı. Mehmet eti alma- ramıyacağını pekala biliyordu. Bu iazlığa uburluğa İ§arettir ve «Mide li ufaklı gölleri kıskanmamıştır. tindeki küçük bir koyda suyun ber- da şiddetli bir kritiğe girişmişlerdir. 
ğa elini uzattığı c Tayyib • iyi mana- kabile ile beraber manen teşriki me- teveuüü» denilen diier bir illetle, he Memleketim iz 86 derece ile 42 de- raklık cihetinden insanı kendine çe- Bu kritik in esası var mı? Acaba Al
sına gelio olduğundan eti kabul et- sai eden Rum Maronitlerin işgal et· men hemen ayni tekilde mütalea e- rece arz coğrafi arasında mutedil ken bir hususiyeti vardır. manyanın dünyanın en kuvvetli ve 
tiğini söyledi. tikleri araziyle, lbni Seyf namında dilir. Her midenin kendine mahsuı sayılan iklim şeraitini haizdir ve ke- kdenizde Çeşme kumsalları balıba- en güzel hava kuvvetlerine malik ol. 

E.mir Yunus bu sefer de Mehtne- birinin idare ettiği Kürtlerin nüfuzu bir hali, bir itiyadı vardır. Onun ha- safetleri muhtelif olan tiç denizle şına bir servettir. Burada tabitin iki duğunu ve hata İngiliz ve Fransız 
din talebini ya anladı ve yahud da altında idi. Bir taraftan Şarn eyaleti ricine çıktığınız gün, batınızın üatün- muhattır. Karadeniz, Marmara da bahşayişi nazarı dikkati ca!iptir. havacılığına birkaç sene tekaddüm 
işi anlamazlığa vurdu. Sı.ıriye ile beraber intikam almak için -le bir mide belası dolaımağa baılar. ve Akdeniz olmak üzere 2400 kilo- Kumlar arasında li\le çiçekleri açar, ettiği iddia edilebilir mi? 

Yemekten sonra şehzade Meh- isyana hazırlanırken diğer taraftan Zavallı Muuolini dostuınuz, itte bu metre uzunluğundaki sahil kısmınpa sıcak sular denize akar. Burası eski İspanyada 30 ay devam eden ma-
med, dikkatsizlik ve laübalilik göş- Man kij.bilesinin de Marpnitlerle ve illete tutulmuf. nüfusunun takriben onda birj sakin- devirlerdenberi meşhurdur. Hatta dern hava muharebeleri esnasında, 
terdiğinden bahisle emir Yunustan dolayısiyle Kürt Seyf ile anlaşması Fakat ııarip defi! mi? dir. Anadolunun cenup sahillerinde bugün bile komşu memleketlerden ve İtalyanlardan daha fazla bu yarım 
af talep etti. Fakat emir Yunus böy- icap <;diyordu. Bununla beraber Ce- ltalyada halkın dörtte Uç buçuğu, Antalya, Mersin ve İskenderun mın- bilhassa Yunanistandan Çşmeye adaya mototip cihazlar a-önderen AJ, 
le bir şey vaki olmadığını söyliyerek, beli Lübnan ah;ılİ$İ bu anlaşmalara açlıktan kıvral\ırken Muuolini, ilca- takaları yaz mevsimi diğer mıntaka- p!iijı deniz banyosu meraklılarına şa. man havacılığı mühim muvaffakı;·et. 
şehzadeyi okşadı. Bunun üzerine pek meyleder gibi gqrünmüyordu. ba nefsi nefaini düıUnerel< acaba !ara nisbetle daha erken başlar. Bu- yanı tavsiye bir ehemmiyet kesbet- sizliklere uğradı. İspanyaya a-önde
Mehmed ~Pekala iyilik iyiye, güzel- Çünkü lbrahiın P<ışa Cebeli Lübnan yalnız kendi midesini mi diitünyor- ralarda deniz suyundaki tuz miktarı miştir. rilen Alman tayyarelerinin hemeq 
lik güzele layıktır> ifademi nasıl te- idaresini kudretli ellere tevdi etmiş- du ?. Yani, milleti aç otururken, Mus- fazla olmakla beraber yüzmek için Akdeniz in Fethiye, Antalya, l\Iar- yQzde 6S i tamamiyle istenilen nef 
lakki ettiniz) ti. Maamafih Nasibe rahat durmu· ıolini \<endi inzivaııahıııa ııirerek bir zarar vermez. Diğer denizlere na- maris Mersin sahillerinde zevkle yüz. ceyi veremedi. Yalnız yüzde 12 lf 

Diye sordu. Emir Yunuı oturdu- yordu: Çocuklarının tahsiliyle ug"ra· ~urmadan, ne bulursa tıkııııyor mu zaran ke3afeti en az olan Karadenı"z meye müsaid kumsal yerlerı· pek çok- modern hava harbinin lüzumlu "ör 
· di?. ' dUğü noktalara cevap verı"yordu. AJ ğu yerden kalktı. Mehmedin yanına şıyor, hem de halkın hissiyatını ze· ouları yüzmek için çok müsaiddir. tur. Bilhassa :.\farmariste kumsalın 

gitti ve elini avucuna alarak ok- hirlemeğe çalışıyordu. Nitekim rnu· Gerçi, !?öyle bir milli.haza da va- ~farmara denizinin suyu sodyum hemen gerisi sık çam ormanlariyle man tayyarelerinin yüzde 23 ünüı 
şadı. vaffak da oluyordu. 'İl olabilir amma, bana kalırsa hu mi miktarının mutedil olması ve berrak- çevrilmiştir. Burada bilhassa sabah- orta evsafta olduğu anlaşıldı. Bunlaı 

- Oğlum nikah Allahın emriyle Halebe, Şama, Lazkiye ve Beyru- ie fesaılı, da.ha ziyade Habet ve Ar- !ıifı bakımından ~·Uzmeye en elve- !arı nefis çam kokuları içinde yüz- ancak «ikinci hat. ta o da daha İV 
ve peygamberimizin arzusiyle akde- ta gelip giden pa§alar ise ancak ahali '"vud milletlerinin pifmemit olarak rişli evsafı haizdir. Bu üç denizde se- mek doyulmaz bi rzevk teşkil eder. cihazların himayesi altında sakin 
dilir. den para toplamakla meşgul oluyor. iiri diri yutulma1Jndan ileri gelmiı· nenin Haz:ran bidayetinden başlıya- İç memlekette Seyhan, Ceyhan, cephele_rde, İYİ evsaftaki püş•ı ~ ta,· 

Dedi. n !ardı. Memleketin dahili vaziyetin< ir. Allah için, Habeıler ve Arnavut- rnk eylil! nihayetine kadar vasatı Dijle, Kızıl ve Yeşil ırmak nehirle- yarelerınin hücumlarına maruz Jıu, 
Muallim Seyvan biran için sü- karşı en ufak alaka bile göstermiyor 'ar kolay kolay yutulur ıı>u ya?· 1 ~-18 santigrat sühunetinde '<i sudıı riyle llferiç ve Sakaryanın geçtiği lundmadığı yerlerde kullanıiabi!eı: 

k • V 1 1 d Bugün bile Arnavutluk ve Habe- dort ··dd 1 t k 1 d şey)erqir. ut etti. e göz erini talebesinin çeh- ar ı. ay mu et e yüzmek ve bol gli- mın il a ar il ora halkına yüzmek 
resine dikti. Suriye havaliıinde Rum ekalli ıiatanda, Haheıler ve Arnavutlar ne~ten istifade etmek mümkündür. imkanını bahşedecek çok güzel kum. Almanların 12 tip modern t:ıy;-a-

Çocuğun temiz ruhu vecde dal- yetleri haksızlıklara maruz kaldıkla kahraman ve muzaffer İtalyan ordu- 'raramaranın şimal sahili müstesna lu va çakıllı yerler bulunmaktadır. relerini italrıınların 11 tip en iyi 
mış gibi idi. Çocukta acayip, bir uyu- rı şeklinde yalanlar uyduruyor v< ;una akla karayı seçtirmektedirler. olmak üzere diğer denizlerimizde Akıır ~u)arıdan gııyri memleketin t:ıyyare!er:yle mukayese edecek olur 
şukJuk ıı:öze çarpıyordu. Tarihi hi· düveli muazzama elçii~rinin Babıa 3 u iki lokma, yalnız Musso)ininin de- <ahiller dik ve derindir. Fakat he- muhtelif yerlerinde mevcud büyük sak, italyan tayyarelerinin Alman 

k• 1 . d" 1 k ld ı· l d b 1 l jil, belki de İtalyanın midesinde bir '!len h e h h"l k kueük ··ıı h Ik tayyarelerine tefevvuk e•,t·ı·g·ı·nı g'·rı'·ı-aye erı ın emeğe aşı o uğu bes· ıye müracaat er e u unma arına em n er sa ı asabasında ' ıro er a a yüzme öğretmek u 

belli idi. amil oluyorlardı. -ı-ün, akla gelmedik çok ıeyler çıka- »e köyünde yüzmeyi bilmiyenlerin bakımından istifade edilme•i gerekli rüz. Zira eğer Almanların 12 tip 

Ç k F k h k k 1 eıp çekmek istidadındadır. :;g· · J · 1 1 d B ı tayyarele"nden ancak ikı"sı· modern ocu , şiir, edebiyat ve felsefe a at ü umet u ak bile asını· , renmesıne e verış i kum veya ça- 8 ~ ar ır. un ar arasında Van, Eğir-
ve tarihe çok mütemayildi. Fakat yordu. Hakikatte zaman zaman vi Şimdi Mu1101ini aağa yattı}<ça Hıı- kıllı kıyılar vardır. İstanbul, ve ça. dır, Tuzao gölü a-ibi mesahaları yüz- harp için kifayet ederse, İtalynnlarııı 
korku içinde yaşıyan çocuk kafası- !ayetlerde patlak veren isyanlarır l>eıinin, aola yattıkça Amavudun 'lakkale Boğazları hariç olmak tize- !erce kilometre murabbaı tutan ~ey- 11 tip tarrarelerinden beşi birinci 
nı İşgal eden düoünceleri dahi ifade en büyük amilleri resikarda bulu· tekmeaini midesinde hi11etmektedir. "e sahillerimizdeki akıntılar yüzme- rüsefere müsnid ve İznik, Apolyont, •afta kullnılabilir şeylerdir. Alm~n
edemiyordu. nanlardı Büyük vezir Sokullu Meh- ~aliba da bu yüzdendir ki, aon za. 'lİ işkal edecek derecede değildir. Manyas, Abat, Reşadiye gibi manza- yanın kemiyet bakımından itah·aıı-

Muallim iee, bahçenin temiz y<Y med paşanın katlinden sonra, lbr&' nanlarda artık Mu .. olin;nin -·• ve Ocniz Ru>·unun çekilip tekrar yük.,.l- l'aları çok latif V.LlJ.!lıırı tlı olan- l~rın orta evsaftaki iki tip tayya;ele-
şilliği içinde fı•kıran berrak suların him pa=nın gösterdiği gayrete, sar- 'özü duyulpıaz olmu,, arabaıı•ll di~- mel<l demek <ilan meddU cezir hlldl- fan d u.ı,.,,.,,;;.ıtt..,ı, · Dl!has"a Bo- "'"- ~.n. -'-'··"'·· ·'·• .,. .. · ·· • •- · ı ı ' · d ı ·ı- t· d k" Ab 1 !ar birinci saftaki 5 prototip ta"yare 
latif manzarası karşısında zekası aÇıl- fettiği enerjiye rağmen memleket -ı-ın eri kendi yetittirmeıi ve damadı ;e erın en mütevellid şiddetli akın- U, vı aye ın e ı at gö ü deniz se- ' 
mış, kelimelerin oynadığı büyük rol- içinde sultanların nüfuzu sukiıt et· Kont Cianonun elinde kalmı§tır. 'ılardan sahillerimiz tamamen ma- viyesinden 1400 metre mürtefi ve kullanabilirler. Fakat cihazlarının 
!eri izah etmek, ilmin yüksek kıyme- miye başlamıştı. Osmanlı imparator· Hatıramda aldanmıyoraam, Sul· <undur. Filhakika Karaden'z sahil- çam ormanlarının or'asında hariku- nisbeti gayrj kabil istimaldir. 4 ital· 
tini çocuğa aşılamak fırsatını elde luğu hududu içinde yaşıyan halkır •an Ahmede atfedilen ıöyle bir ha- !erimizde tabii liman ve koyların iade manzaralı cennetasa bir göldür. yana karşı 6 tip nisbeten fazladır. 
etmişti. teneffüs ettiği hava isyan havaıı idi. :ljıe vardır: mefkudiyetinden ve ekseriyetle de- Bu gölün suyu dipten kaynak halin- İtalyan harbi esnasında yapılan ve 

Bir aralık çocukla beraber üstün- Herkes 1592 senesini, viladeti nebe- Sultan, aık sık cariye değiıtirirmit. nizden sahile doğru esen şimal rüz- de çıkarmaktadır. Bunlardan başka doğruluğunıı emin olduğumuz müşa-
de oturdug"u halıdan kalktı. Fı•kıye- vinin on birinci asrın başlancrıcını Haseki Mahfiruz •ultan iıe, padifa- garlarından hasıl olan dalıı:alardan romatizmaya karşı faydası dokunan • • k"·k·· t bedeler italyan prototiplerinin vüz-
den akan sudan avucı"yle bı"r kaç yu- bir mucize gibi bekliyordu. lslaır. 'un agu§u visaline giren her dilber dolayı denize girebilmek günün mu- u ur Ve arsenikli suları havi olan- ' ı d dd 'f de 45 inin ve Alman prototiplerinin 
dum içti. Sonra tekrar talebesinı"n ya. takviminin onuncu asrı halka tesel- kızı, ya hemen ertesi sabah, yahud an·en saatlerine münhasır kalır. Fa- arı a mevcu ur . .u eselii Afyonun 

k t · ı n· k d G rfizde 15 inin mükemmel olduğıınıı 
nına geldi. Bir kaç söz daha söyledi. fi bahşediyordu. Camilerde vaizya· ia daha bir kaç gün sonra hemen a umumıyet e sabahları deniz !'akit ınar arşısın a • azlı a-öl• , Bursa-

,_ "d k" ı nın Mustaf K 1 p k göstermistir. Halbuki Alman tayya-
- Og"lum sevgı', hu""rmet, rı"ayet, pan hocalar, devleti aliyei osmanı"ye- ~og urur, saray bahçesinden denize ve sa ın o ur. yni hal Marmaranın a ema aşa azasında ı ş·f l ··ı ı b relerinin yUzde 45 i, ve italyan tııy· 

beşeriyetin istinad ettiği en mühim ye ve halifeyi ruyu zemine refah V< •ttırırmıf. cenup sahillerinde de vakidir. « ı a ı go • su arı u nevidendir. yarelerinin yüzde 35 j istimale SAiih 
noktalardır. Kullarını seversen, on· saadet getirecek olan adamın bu asıı Sultan bir gün Haheti bir cariye Bo,forun Karadenize açılan ağzı - Tabiat yurdumuzun birçok yerle- değildir. 
!ara hürmet ve riayet gösterirsen da doğacağını ilan ediyordu. Acemi' · temi, .. Cariyeyi bulup gelirmi§ler nın şark ve garp sahillerinde !rva ve rini sıcaklık dereceleri muhtelif kap
muhakkak mukabelesini göreceksin. tanda Şah Abbasın yıldızı parlıyor· Kilyos önleri dünyada eşine pek en- lıcalarla silslemiştir. Dağlık ve or-
Halkın sevgisi, hükümdara büyük du. Fakat Babıalide memleketi uçu ve Sultanın oda.,na hkmışlar. Fakat der tesadüf edilen vnsi kumsallarla manlık olnn vilayetlerimizin ekseri- ----Operatör----• 
bir kuvvet bahşeder. Halkın rabıta- rumdan kurtare~ak devlete şeref adam bakmıı ki, cariye, hiç durma- mesturdur. Kilyo•da yüzme mevsi- sinde şehir veya kasabaya yakın yer- Cevdet Mustafa 
sını temin eden, h.alkla arasında sev- bahşedecek güneş henüz parlama· dan ağlıyor. Sormuı ve zavallı, bu minde Boğaza doğru bir mile yakın !erde birçok ılıcalara rastlanır. Bun-
gi ve muhabbetle kuvvet verebilen mı,tı. mesud ( ! ) vuılet gecesinin ardınca bir akıntı varsa da kumsaldan itiba- !ar meyanında Yakınşarkın en nam-
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bir idare, iyi idaredir. Kafile, kafile Cebel Lübnanda Nasibe köyden k•ndiıini bekliyen ölümü anlatmıı. ren 100 metre dahilinde akıntı hisse- dar su vehri olan Bursa ve Yalova 
ayrılmış olan bütün beşeriyet ayni köye dolaşıyor. Ona !:.ütün kapılar Meğer, sultan bu İ§rerden haberdar dilecek derecede azalmaktadır. Ya- kükürtlü ve çelikli sulariyle başlıba
tabiatin mahsulüdür. Vakıa din , derhal açılıyordu. cj~ği!mi,. Adam akıllı köpürmüı ve zın en sıcak günlerinde burada su şına birer hayat kaynağıdır. Kezalik 
mezhep beşeriyeti bir kaç kitleye Nasibeyi Cebeli Lübnanın bütün Haseki Mahfiruz aultana çatmıf. Fa. daimt bir serinl:k arzetmektedir. İk i Samsunun Havza kazasında, Yozda
ayırmıştır. Fakat insaniyet esas iti- kadınları seviyordu. Ve onların va- kat 0 ge.c, Habefİ cariyeyi ıineye kıtarı biribirinden ayırmak suretiyle ğın Yerköyünde, Ankaranın Hayma- ---· Doktor 
bariyle birdir. Elimizdeki parmaklar sıtasiyle de erkeklere İstediği fikri çekememlt. Aradan zaman geçmiı. Marmarayı Karadenize birleştiren na ve Kızılcahamam kazalarında, c h• T 
gibi birbirine bağlıdır. aşılamak imkanı doğuyordu. Mer- Teferruatmı hatırlıyamıyorum, fa- Boğazın her iki sahili uçurum halin- Kırşehirde, Sivasta, Erzurumda, Bey- a Jt Uilef 

Fahreddin gözlerini muayyen bir hum. Kor~~-azın bütün taraftarları !fat padit'<h bir türlü viaale nail ola- de bir derinlik peyda etmekte ve bu- pazarında sıcak sular az bir himmet
yere dikmiş düşünüyordu. O anda verdıklerı sozde duruyorlardı. Ara- mamıf. I! ı münasebetle, paditaha run başlarında akıntı anafor şekline le halkın yüzme zevkini ve eğlence- Sinir hastalıkları 

-
Tayyibenin hadisesi kafasını fazlaca dan beş sene gibi uzun bir müddet bir beyit •tfederler: inkılap etmektedir. sini temine çok elverişlidir. Böyle mutehasSlS' 
işgal ediyordu. Hayalinde, gayet dil- geçtiği halde halkın. Osmanlı hü- P:r en etme Habeş Buralarda değil acemilerin hatta suyu bol olan kasabalarımızda Halk- .. Jı 
ber bir kız canlanmış ve Mehmedin kumetine karşı beslediği düşmanlık Carf •,sin istifraş iyi yüzücülerin bile yüzmesi kazayı evleri bahçesine ve civar veyahut Her gun saat 3 den sonra şanı 
o güzel kızı koluna alarak atına bin'. zail olmamış, bilakis her yerde her Sef4 ıı bahri siyah etme davet edebilir. İstanbul şehrinin Ana- kaplıcaların yanına yüzme ha"uz- , sokak No. 19 da hasta kabuıuııe 
dirdiği dakikanın heyecanını kendi gün bu düşmanlık kuvvet bulmu•tu. KA.ıl1 dan sonra. . dolu ve Rumeli yakasında halkı yUz- !arı yapmak halkın ve bilhassa genç- başlamıştır. 
içinde duymağa başlamıştı. Nasibe bunları görüyordu, Herkes Bur~dal..I «Bahri siyah» dan mak- meden istifade ettirecek kıyıları pek !erin yüzme ihtiyacını kolayca temin T e); 3559 

Bu dersleri, bazan siyahlara bü- «Korkmazın yerini kim İşgal ede, aud, tıiç fÜphe~iz Karadeniz değil, mahdud olup münasjp yerlerde şe. eder. 
rünmüş bir kadın da dinliyor; takip cek• Diye soruyordu. Bu ıuale Na- dilb•r Habeı cariyesinin viicudüdilr. hir oldukça uzaktır. Haliç suları şe- Acaba deniz suyunda mı, yoksa yüzmek mevzuubahs olan tatlı sula; 
ediyordu. Nitekim bu derste de ha- ıibeden başka cevap verecek sala- Paditah bu meyanda ihtlyarhğından binle kanalizasyon olmamasından tatlı suda mı yüzmek kolaydır? Sua- rımız arasındaki kesafet farkı o,O t 
zır bulunmu, ve elleri göğsüne hiyettar kimse bulunmuyordu. Kur- da şikayet ediyor ve böyle bir çağ- pis ve kirlidir. Bu sıhht mahzur ol- li birçok defa varit olur. Binnazariye yi a-eçmez. Denizlerimizde )<esafe 
bağlı olduğu halde tek kelime sar- naz kadın bununla beraber sırrını da Habeş cariyesini sineye çekmek- masaydı cltın Boynuz• namiyle Ya- kesif olan deniz suyunda yüzmek vasati 1,023 tilr. Göl, ırmak ve içtrl~' 
!Etmeden derai dinlemişti. Zaman mahirane bir şelcilde saklıyor, bunu !iğin doğru olmıyacağını söylüyor. dedilen bu güzel liman !stanbulllu- daha kolaydır. Fakat ameliyatta de- yıkanma sularımızın kesafetini nıa~; 
ve sükut bu kadının en büyük men· ancak fazla itimad ettiği karılara söy Musaolini de ayni ihtiraıla Haheıe )arın yüzme ihtiyacını mükemmelen niz suyile tatlı suda yüzmek arasın- mukattara nisbetle azami O,OZ il' 
faatleri idi. lüyordu. Onların ağzındıın da mu- ıarıhp onu yutmak istedi, fakat mi- temin edebilirdi. da hiçbir fark yoktur. Çünkü; hiç pir kesafet farkı ancak büyilk tek~e-

Bir hisaikablelvuku ona teıelli kaddea bir armağan gibi erkeklerin de feaadına uğradı, kimi dilinin l>e- Çanakkale Boiazı da sahil kısmı- yüzmek bilmlyen bir insan her iki !erin ve denizaltı gemileriniıı su ı;:;. 
veriyordu. Ve bu tesellinin yarattı· kulağına varacağını pekala biliyor· laaını çeker, kimi de midenin ve u- nın derinliği ve akıntı şeraiti itiba- suda da batar; insana su üstünde tünde sebhetrnesinde ve dalmasın . 
ğı ümidle ıiyah gözlerinin içinde bir du. burluğunun.. riyle İstanbul Boğazının aynidir. Yal. sebhetmeiti temin eden kol ve ba- milsir olabilir. Yok"a küçUk bir ~ı· 
ışık parlıyordu. - Devam edecek - ÇiMDiK nız Nara burnu sıjtlığı kumsal olmuı caklann muayyen hareketleridir. Bu sim olan insan a-övde inin yilznıesın; 

Cebeli Lübnan aheliıini teşkilı.•-:=ı::--:"-":"-'!:'"~:"----•ılıı-----~~-----....... ılitibariyle yüzmeğe çok müsaid bir de- muayyn hareketler için her iki suyun de bu kesafet farkı mahsüs bi rtesı 
eden kabile arasında memleketin is-11 Doktor niz kenarıdır. göstereceiti mukavemet şeraiti hilll.- icra etmez. bir 
tiklalini en fazla düşünen, ahalisinin EJeksİr Şahdp l\Iarmarada Florya ile Tuzla civa- mel yekdiğerlna müsavi addolunabi. Hülaııa; )'Urdumuz mutııvassı! ~fi 
s..-rbest hayatiyle yakından en fazla M. ŞEVKl UuUR rındaki kumsallar mevki ve derinlik lir. Kaldı ki deniz suyundan ilk ~·Uz- arzda bulunması it:barjyle C. 0!:da 
alakadar a-örünen yalnız bir kabile Basur memelerini gi· Pahm haıtalıkla, lnÜteha..... itibariyle çok iyi pliij evsafına malik- me öğrenenler için tuzlu ~uyun af(ı7.a bakımdan rüzme sporuna d~~ .. dif· 
vardı. Maronitler ismini taşıyan bu ,.ı • K l' E k L ikinci A.-yler sokak No. 82 tirler. Buralarda mutat meltem rüz- ve genize kaçması ve nish~ten ~ö?ler: en mii•ııid memleketlerden. bı~1

1 
,, 0 • 

1 d .. erır. uvve ı, r e;c· ~ • ... kiti~. heo muharip adam ar an mü- , Telefon N 3286 garları Karadenize doğru estiğinden yakması müşküliit arzder. Bundan Bu sebepledir ki Beden 'frbıv~sl .. ~ 
tesekkildi. ı; ifi. ;.~ti hrrv ı arttırır. Hastalarını Sllbahtan itibaren... su dalga ve çatlaklardan liri ve dur- başka, denizde biraz vilzme öğrPnPn ne! direktörlüğü ıneınllJ<ette yt z'."jıç 

- B k b"\ · d k d ll"""ft ,ı,h; ı..ı-,.ı Vf! muııvene •d~r. · kı"•afııll ı u a ı enın e ma sa ı; yaşa- gun olur. Lenf av! ve asabi olan in- bir insan tatlı suda da gene o kadar sporunun taıımmüoı ve ;n •' 
dığı dar arazi içinde müıtakil hür .sanların köpürerek biribiri peşinden yüzebilir. Bizim deniz sularımızla plana almıştır 

;Hl .u .. 

1 

1 
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Bulgar matbuatında 

Bulgarlar. tam silih· 
lanma istiyorlar 

ç0%e t~:~~klı~r0• -.-~___...:,,•~~~:~m~.~~~~~.~~~:.=•=;=~=_-.~r ~~.,-=8= Çqcuklarımızın ~ ., .. , ... ,,,~.... ~ 
ta~;~r:;i~~:en- Sinema yıldızları tatilleri-

Türk-Bulgar münasebetleri Üzerin
deki dedi kodular acaba nelerdir? 

Bu yıl da liselere girmek için yü~
lerce talebe şimdiden hazırlanıyor -
lar. Bu yüzlerce talebenin bir kısmı, 
lisesi bulunan yerlerde, nehari, bir 

Bulgarca «Zora~ gazetesi başma- bo~setmeyin ve konuşurken dikkat- kısmı paralı, bir kısmı da hükümetin 
kalesini gene bitaraflığa tahsis etmiş li olun. Casuslardan sakının; demek- yardımı ile tahsillerine devam ede -
bulunmaktadır. Gospodin Bay~n tedir. ceklerdir. 
Srnilofun yazdığı bu yazıda bitaraf- Bu gazeteye göre Fili bede polis Fakat, lisesi bulunmıyan bir çok 
lığın askeri bir ihtilaf karşısında siyasi kısım memurları yabancı bir kaza. hatta vilayetlerimizde daha 

ni nasıl geçiriyorlar? 
Güzel sesli Tino Rossi ve Mirev Balin vil· 

Lalarznda sükunet içinde yaşıyorlar 
tnemleketi kenarda tutan bir siyaset memleket hesabına çalışan yeni bir yüzlerce fakir ve kimsesiz çocuğu- - - - · ~ ---- -olduğu; bir memleketin coğrafi ve casus şebekesi yakalamıştır. muz lise tdhsillerini ikmal ed.eı:ni -
Politik durumu na?arı itibara alına- Müddeiumumilik casuslardan iki- yeceklerdir ki, bu çocukların ıçınde 
tak bitaraflığın daima olabileceği gi- si hakkında ölüm cezası istemekte- yarının en büyüklerini bulabilmek 
bi askeri ihtilafın bu meleket mena- dir. · te pek kabildir. Orta tahsilden ~onra 
fiini tahdit ettiği takdirde muvakkat Bunlardan maada 62 yaşlarında çocuklarımızın takip etmelerini pek 
de olması tabii bulunduğu yazılmak- ve Vasi} Şanof adında bir Bulgar da arzu ettiğimiz meslek okullarımız da 
ta ve bunlara bir de ha~p eden" taraf- yabancı bir memleket hesabına ca- bu kadar fakir ve kimsesiz çocuğun 
lardan birinin bitaraf kalan memle- susluk yapm"ak suçu ile muhakeme- hepsini alacak kadar ihtiyaca kafi 
keti çiğniyerek bu bitaraflİğı ihlal ye tevdi edilmiştir. Müddeiümumi- gelmemektedir. 
etmesi gibi ıekille tahlil edilmekte- Hk bu adam hakkında da ölüm ceza- Şu halde lisede okuyamıyacak 
dir. Muharrire bugünkü beynelmilel sı istemiştir. Bu husustaki yazılar yüzlerce çocuk talilerinin elinde yu
Politikada devletlere ait menfaatler «Matbuat Umum mi.idürlüğünden> varlanıp gidecektir. Türkiye cumhu
birbirine o kadar girift ve o derece kaydiyle bütün basına ayni şekilde riyetinin içtimai hayatında vatan -
l'tıuhteliftir ki hazan istemiyerek na- verilmiş bulunmaktadır. daşların birbirlerine yardımı ezeli 
•ırına baııldığı için bir devletin bunu ve ebedi bir gaye olduğuna g~r~. 
bahane ederek harp açması ihtimali . Dıprıcla: bu çocuklarımızın da bazılarını lıse-
l'tıe'vcuddur. Bugünkü ihtilaflara Bugünkü ~rnzeteler harici mese· lerde okutabilmek kabil olabilecek
Yalnız Avrupai nazariyle bakmak lelerden Rus - İngiliz anlaşması, Yu- t~r. Bir !alebenin li~ede okuyabilme
doğru değildir. Bunlar, bütün dün- goslavyanın bitaraflığı: Avrupa har- sı azamı 200-250 lırayı aşmamakta-
~aya ait anlaımazlıklardır. Müstak- bi ~ibi mevzularla meşguldür. dır. Şehir ve ka.sabalarımızda bu ka 
bel harp ne majino ve ne Zigfrid hat- <Zora» gazetesine · Belgraddan dar bir para ile bir veya iki çocu • uJ 
h boyunda neticelenecektir. Bu is· bildirildiğine göre Belgraddaki res- okutabilecek zenginlerimiz oldukça 
tihkamların atılmaz olduğunu bütün mi mahfiller Başvekil Sinsar Marka- vardır. Bu zenginlerimiz (açılacak Güzel sesli Tino Rossi ile Miıey dan sonra büyük bir sulh ve sükun stüdyosuna giderek Makao filminin 
dünya bilmektedir. Binaenaleyh viçle Alman elcisi arasında Bled'de bir imti~anl~) ~e~ası ve çalışkanlığı Balen bütün dedikodulara rağmen temin eden bir vaha vaziyetindedir. bazı sahnelerini tamamlamaktadır. 
lbiiatakbel harbin inkitaf edeceği ve vuku bulan mülakatın alelade Riyasi i?'i, fakir. ve .kim,eaiz çoc.uklarımıza evlendikten sonra ilk olarak yaz ta- Burada radyo, otomobil klaksonu, Bu sebeple güzel yıldız henüz tama• 
tı~ticeleneceği sahalar başka yerler- temasların çerçive!inden dışarı çık- lıse tahsıllerı sıraıında hır babalık tatili yapıyorlar. seyyar satıcılar feryadı gi):>i asabı bo- men istirahata kavuşmuş değildir. 
dır. madığı kanaatindedir. Ayni mahfil- yapmış olsalar alacakları hayır dua İki yıldız da tatil zamanlarında si- zan haller yoktur. Çalışma günleri sabahleyin erkenden 

.. Muharrir bu vaziyet karşısında lere göre Alman elçisi~in bir harp vu v~ ö?emiş" old~kları insani vazife namadan tamamen uzak ve gevşeti- Burada Tino Rossi ile Mirey Ba- küçük otomobili ile stüdyonun yolu-
butün Buliar milletini vahdete da- kuunda Yugoslavyanın tutacağı yo- hıç bır ulvı vazıfeden aşağı kalmıya- ci bir istirahata gömülmektedirler. len büyük bir sulh ve sükun içinde nu tutmakta ve bütün gün top gü-
Vet etmekte; hükumetten de ordu- lun mahiyeti hakkında bir sual sor- caktır · Tin o Rossi karısiyle birlikte K a- tatil günlerini doldurmaktadır. Ama rültüleri içinde Rus • Japon muhare
~u tepeden tırnağa kadar değil, bu- muş olması varid görülmekte ve esa- Eski devrin haç, zekat, cami, med tari villasında oturmaktadırlar. Ka- tam tatil yapan Tino Rossidir. Mirey besine ait rolünü bitirdikten sonra 
tıun fevkinde silahlandırmasını iste- sen. Yugosbvyanın bugünkü hattı ı-ese hayratından kurtulmuş olan va- tari villası yorucu stüdyo hayatın - Balen gene hemen her gün Viktorin gene küçük otomobili ile villasına 
nte'ktedir. · hareketi böyle bir sual sorulmasını tandaşlarımızın bu hayırlı işe koşa- ece***»> dönmektedir. Fakat Mirey Balenin 

~ .:. - •....:-. ' lüzumımz kılmaktadır. Yugoslavya cak~arına eminiz .. ~a.tta bu !n~n~ ş J B •ı ••ı Ak t jgünlük faaliyeti yoktur. Olsa ne 
«Miu l>aşmakalesini dediko- bugünkü kendisini tehdid etmiyen vazıfeye ekmeklerımızın en ıyısını ar oye I e IDU a a mutlu ... Villasına döndükten sonra 

~U~ra has;etmekte ve son zaman- }Jeynelmilel ihtilaflar karşısında ta- yedirdiğimiz, refahın en fazlasına güzel yıldız küçük civcivleri, ördek-
t k ı ' _. ' . ,. • '.. ·~-L. .lc:a:vu11cm~ hu1nn•"..ı 1-v: .... J\A •• --•• ~ D - ı ş B .. ı..: ••••••nl .... .,. ]..~..,.,. Bii..·-r.inle 
la ım.~~litik dedikoduların «Pazau 00*00 ;ata~ aş 8.rım!zın aa katışmalarını eanna } e • oye yenı ri ile me§gul olmaktadır. Fakat 0 _ 

~r? ku!Iı!etli miktarda cMal> ·ihraç J ·ı~ • b.. ısterız. İçt~maı ~ayatımızda yer ala- nun baslıca meşguliyeti kocasının 
tıklerını kaydiyle bunları yapan- n gı -.erenın U• cak bu kımsesız çocuklarımızı ce- f • ı • • l her türlü ihtiyacını temin etmektir. 

l~rın, hükumetin yüksek menfaatle- •• k t• miyet içine daha bilgili kafa ile gön } ffi çe VJ rıyor ar Mirey Balen iyi bir zevcedir. Kocası-
j~ne v: tut~uğu politikaya aykırı bu- YU gayre 1 de~m~~ biraz. da. hamiyetli ze~~i~- nın bütün işleriyle yakından alaka-

ndugu cıhetle ııiddetli · bir suret Bel "k 1 k . ,. lerımızın vazıfesı olmalıdır. Huku- dar olur. Sonra bahçesı"ndekı' ufak t , :~ - çı anın en par a sıyası mu- . . k d . d f l 
de takibini istemektedir. Yazıda bu harrirlerinden biri B. d'ldewalle «Av metımı~ u retın en k az a.sını ya - H ı· d •• k• tefek hayvanlarla da bir anne gibi 
Cdikoduların mahiyeti hakkında sa- rupanın yirmi senesi> isimli çok en- pıyo~.'k ~ru~~lın ÇOI yledrı~deholrdta o ıvut unyanın en sa ın bakmak onun vazifesidir. 

r«lhat ,_ l . . . b" k' . . I I ve yu se ta sı para ı o ugu a e h B .. dd f d T' R • c YOK&a da evve ce neşredılen teressan ır ıtap neşretmıştır. ta - Türkiyemizde her tarafta parasızdır. şe ri imi u mu et zar ın a ıno ossı 
. Ospodin Grigor Vasilefin makale- yaya tahsis edilen fasılda, müellif Amerikada bı' k .. . 't l h Ş katibi Lui Aliyon ile birlikte o gün-

•ı d . · . . . . . . r ço unıversı e er, as II 1. tt F 
1 

. 
1 h n en bu dedikoduların Tu""rkı"y"e · 1936 nisanında B Mussolini ile yaP- t ) ki tn"l 1 · h · 0 ıvu an • raıısaya ge mış o an kü postayı karıotırır. Yüzlerce, hatta 

Q l - . . · ane er, par ar ı yoner erın ta sıs . . . ~ 

d u ... Karistan münasebetlerine aid oJ- mıs olduğu bir mülakatı anlatıyor. ettikleri paralarla yasıyor. Vakıa biz Şa~l Bo~·e .şe:efıne bır kokteyl zıya- binlerce mektubu açmak, şöyle biı-
~~ anlatılmaktadır. Sofya po~iı İngiltereden bahis açılmıştı. Duçe de de lise yaptıran, hayır cemiyetle- fetı .v:rılmıştır. . . göz atmak bir meseledir. Tino hafta-

lttudürlüğü bu kabil politik pyiaları cDuff Cooperin Manchesterde· söy- rine binlerce lira veren vatanperver b" Şaıkl k~oyerl Amerıkaya gıdkerken nın kırk saatını bu mektupları tet-
ÇıL l d 'W. k k d D d" h . .. .. ' ırço ımse er onun muvaffa ola-
1 qranların tiddetle takip edilecek- e ıgı nut u o u unuz mu? e ı.. ayırsever zengınler gorduk. Bu in· w • 1 . 

1 
. F k kike hasreder. 

!eri · '}A N kaf 1 J 'it · d k A "f l .k. .. . mıyacagını soy emış erd ı. a ·at 
nı ı an etmiştir e man a · ·· ngı erenın emo - sanı vazı e ya nız ı ı uç zengınimiz F · t k b' f Mi rey Balen bütün bu iıılerini vap 
O · ·ı · "'d f · · b. f d I l . ransız artıs ısa ır zaman zar ın- ~ J 

b « nen bugünkü baımakaleıiyle rası erın mu a aa!lı ıçın muazzam ır tara ın an mı yapı ma ı ıdi ~ d . -ı . d 1 b .. tık tan sonra boıı vakti kaldıg" ı tak-
QU}gar milletini casuslardan korun- gayret sarfedcceğini haber veriyor! Bazı muhasebei hususiye ve bele- t·~ s;e;ıal a. em~n : l~a~~ a.mış. vt . u- ~ 
~ia davet etmekte ve: «Vatanda•- Bu gayretin neticesi ne olacak? Dört diyeler lisf'si bulunan yerlerde yurd- ~rkı ka 

1
1n aıın a) a eıını Oj a a) an dirde kitap okur, yahud bahçe ile 

ıe.r h' · A ;s b k 1 k B M 1 k · } k · · · eı e 0 muştu. ' mecıgul olur T" Ross· ı"l b" )"kt ıç kımseye askerı meselelt'rden ta ur as er top ama ... ~ ve . us- ar açma suretıy e endı şehırlerı- C .. A d D . . Ş ·] ":? • ıno ı e ır ı e 
'--~ - solini kahkahayı salıvermiş... nin çocuklarını okutabilmekle bü _ B ~eçcn gfu.n ~ re. al\der~ın •. ~ 1 bahçedeki çiçekleri sularlar. Sonra 

D b .. 1 . 1 B d'I'd .. k b' 'h . O) er şere ıne \ ermış o ugu zıya- M" Bal . k b' Qs [ k • ? uçe u soz erı ya nız . e- yu ır ı tıyaca cevap verebiliyor • f t b. . ırey enın ço enteressan ır 

J 
1 yemP. Y,ıyaraz. walle'e söylemiş değildir. O esnalar- lar. Bu resmi teşekküllere zengin- beti e ırçol k dtam~ml ı1ş_ kımsl·deıe_r h.~zır meşgalesi daha vardır. Çok sevdiği 

'"onyad . b" . t t" t"k d k d" . kl 1 1 h 1 . . . d 1 u unmu. ar ır . .ı.t a um o ugu uze- K d k" k' w 1 Xıı) ~ a garıp ır ıs a :s ı ya- a en ısıne ya aşan o an arın ep- erıınızııı yar ım arı da ayrıca düşü- ş · . w .. ora iscmin e ı opegi i e oynamak 
ltııştır. Bu istatistigw e göre dünyada . f . t h"'kA t" . . . ..1 b"I" re arl Bye Parıste kaldıgı muddetçe 

ltı@ sı aşıs u ume ı reısmın o zaman nu e ı ır. k . . r b' f"l . kf Kora büyük bir canavardır. En ziya-
c,;cud insanların yemek yirl en an- Büvük Britanya hakkındaki kanaati Şehir ve kasabalarımızdaki zen _ şc ors:n> ısımbı ;:

1 
ı ~ te:ır~ce ır. de sevdiği şey güzel yıldızın elinden 

'tl ~-üçte biri bıçak çatal kulJanır. bu .merkezde olduğuna şehadet ede- ginlerimize tekrar hatırlatıyorum. 
1 
ar .··~[eye u . ı. m a ın a şun- seker yemektir. 

>;k biri de yemeği çöple yer. Geri- ceklerdir. İngiliz politikası ve devlet Muhitinizde orta okulu bitirdikten arı 8~./~~ektcdır · A "k ~ Tino Rossi ile Mirey Balen fev-
~l) alanlar da ne bıçak, çatal, n~ de adamlarına karşı istihkarı tasavvur sonra liselerde okumaya kudreti ol- k ~ ~mm s~nl~r~olsunu Hm~~~ ~ya Şarl Boyer yenj bir filmde kalide uygun bir çift teşkil etmekte-
-. ,_kullanır, bunların hepsini par. edilmiyec:ek bir Jerect:ye varmıştı. mıyan bu kimsesiz çocuklar hami - ~ ar ana J o a ı ar.. a ı a en dirler. Bilhassa Tino Roasi fevkaJa .. 

'11>lariy]e yer E b .. ·· .. "'dd . . • 1 O 
1 

. guzel !.. Bilhassa M'arsel Aşar Mark Holivuta dönmek i~tiyorum. d f l l 
~ · sasen u goruşu uzun mu et yetınıze sıgınıyor ar. nardan hır ' e aa o an karısının her işine yar-
İyagara şelalesinden devam etmiştir. Bir çok ftalyanların ikisinin tahsillerini ellerinize almak- Alegre ve Andre n:ver ile berabt:r -Yeni bir film çevirecek misiniz? dım etmek için büyük bir gayret gös-
_, hem de en nufuzlularının Münihten la büvük milli ve insani bir vazife bulunmaktan fevkalade memnun o- - Evet Deanna Durbin ile. Fakat termektedir. İtiraf etmek lazım gelir-
qaha büyüfü Var sonra B. Çemberlayn'i, tayyare ile görmÜş olacaksınız. la~ağı~. Bu münasebetle yakında henüz senaryoyu bilmiyorum. Eğer se Mirey Balen kocasına nazaran 

'o ~"l'Upalılara, hele Amerikalılara yaptığı seyahatleri ve sulhu .kurtar- ~ı~e gı~dcrek beş .~afta kadar ora~a Amerikan sansörü müsaade ederse çok daha çalışkandır. Fakat güzel 
ı_ t-~l'sanız dünyanın en büyük .§ela- mak için gösterdiği gayretlen ne ka- 63 muhrip ve 22 denizaltı gemisi kat ~ acagı~: Bu mud~e~ zaı:ındaw ~ıl- bu takdirde film Mayerlingten daha yıldız her işinde titiz olduğu halde 
ı_•ı ~i d H lb k' h' t ··. dar münasebetsiz bir tarzda alaya mış olmakla öğünebilir? mm harıcı sahnelerını çevırecegım. az ku\"vetli olmıyacaktır. Bu hususta gene Tino Rossı"nı"n yardımından "~ Yagara ır. a u ı ıç e os- k l B" t · · ld t D ·ı b" l'k 
~ 'teiiJdir Afrikadak· zambezi neh- aldıkları tahmin edilemez. Çün Ü ngilteı·e intizamla işe girişmit- ır ,e~rın~evve ve ren ~n. ı e ır ı - size liİmdi ancak filmin renkli ve es- memnun olur. Bazı akşamlar Mirey 
Q hı. Vikt~rya Fols Jenen mevkiin- faşizm mektebi kuvvetten başka hiç tir. Evvela eşi olmıyan deniz kuv - te çe:ırmış oldug~m yenı fılmi dub.le ki kostümler ile olacağını söyliyebi- çok yorgun döndüğü takdirde Tino 
l~ bUyük bir şelale vardır. Bu şelŞle bir şeye ?~~met etmez. . . veti v~c.uda getirdi. Sonra hava kuv- e.tmege .baş,lıya~agım: Korsanda ?ır- lirim. Rossi küçük civcivlere ve diğer kü-
"11 4 :metre yüksekliğinde bir uçu- En buyuk adamlar da yanılabılır- vetlerını ele aldı ve bu sahada da hkte O) na) acagım. ~latmazel Mışel - Günde kaç 8aat ça!ışı~:orsunuz? mes hayvanlarına bizzat yemek ve-
1 llıda ·· .. A • • • • • ler Bu hususta B Mussolinin mi- kısa zamanda harikalar yarattı Niha- Olga çok parlnk ıstıkiJal vaadeden - Sekiz saat.. Sabah dokuzdan on rı'r. ;ı,11 n dokülur. Şelalenın ıkı yan- · · İ · bir yıldızd 

lldaki boyu 75 _ 78 metredir. sali dikkati caliptir. Mussolini ngil- yet kara ordusiyle .meşgul olmıya · ır. ikiye, ve on üç buçuktan on sekize Güzel sesli Tino Rossi sinamadan 
~1bel'tıek ki dünyada Nivagara şe- terenin ve Fransanın çaresiz tereddi- başladı ve B. Mussolininin bahsetti- -ronr.a ~: yapaca~sınız? kadar. Çalışma sistemine gelince A- uzak olduğu bu zamanlarda sanki bo 
~1eııınin iki 'misJi yük~ekllğinde bile sine inanmıştı. «Burjuva» zihniyeti· ği cdört tabure yerine şimdi, aske- p -. şleı:nı ıtm~m ,et~ıktcn ~o~ra da merikadn ~a F~ansada kullanılan ğazını dinlendirmek istiyormuş gibi 

iteler var!.. . . ne olan nefreti, lngilterenin muha- ri mükellefiyet sayesinde yüz binler- ;rıs~ ~onüp .hır. m~d~et ı~tırdahat metod te~cıh edılmektedir. katiyen şarkı söylemez. Ancak sa-
(J • fazakar ananelerini, sükunet içinde ce adamdan mürekkep bir ordu top- ~. ec~.1 ~ e ye~ı. pı~es e.rı .sc~·re ece- - Holıvutta ne gibi bir yenilik hahları banyo yaparken en sevdiği 
~ lursuz otomobıl mesud yapmak zevkini, şiddete kar- lamak yolundadır. gım. ı ahare ıkıncıteşrın ıptıdasında var? şarkılardan birini hafif hafif mırıl-

~İll "Uaturya arşidoku Fransuva Fer- şı husumetiyle biribirine karıştırttı. Onun içindir ki, İngilizlerin sulh- şecek yerde, totaliter devletler, haki- - Hiç .. Holivut, dünyanın en sa- danmakta ve pek ender olarak ta bir 
~ ~nd l<ansı ile birlikte 1914 te için· B. Muasolininin 1936 da B. d'İde- culuğu ile uzun zaman alay ettikten kati olduğu gibi görseler daha iyi kin şehridir. Bir dostu ziyaret icap az yüksek sesle söylemektedir. Tino 
' 

1dtırUidüğü otomobil bundan üç walle'e söylediği yersiz sözlerin ce- sonra her doktor Göbels ve kabına ederler. etmese hazan bir ay bile evden dışa- Rossi bu tatil günlerini tamamen 
Cı. e e\'VeJ Romanyada tahrip edil- vabını lngiliz milleti şimdiden ver- varılmaz sinyor Gayda şimdi lngilte- Bu hakiknt şudur: lngilterenin rı~·a çıkmnm. Biliyorsunuz B\•erley villalarında geçirmeğe ve hiç şehre 
ll ' mek yolund:ıdır. Dün Weymouth reyi harpçılığın ti kendisi diye gös- deniz, hava ve kara kuvveti Fransa- Hıldede bir dağ evinde oturuyorum. inmemeğe katiyen karar vermiştir. 

~ı 1~ otomobil o kadar uğursuzdur körfezinde yapılan deniz geçidi İn- termek için ~llerinden gelen gayreti nınkiyle birleşince, artık hiç kimse- Orada tenis, golf oynarım, yüzerim, Bu münasebetle Mirey Balen stüd-
~~ 14 ten 1926 ya kadar tam on Oç gilterenin bahri kudretini göıtermit- sarfediyorlar. nin ve hiç bir ~t-yin korkutl'mıyacağı Boş vakitlerde istirahat ederim. Di- yoya yalnız başına gitmektedir. 
'~ &'eçirıniş ve on üç kişinin ölü- Hr. Hangi memlek~t iki sene içinde Kendi mey~an okumalarının tah- bir kuvvetler mecmuu teşkil eder. yorum ya, size çok sakin bir şehirdir Kateri villası bu mesud çifte ha-

' •ebep olmu§tur. donanmaaına 1 O zırhlı, 70 kruvazör, rik ettiği bir vaziyetten hayrete dü- Wladimir d'Ormeaaon Holivut. )ı:~caten mesud bir ytwa olmuştur. 
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.. zumlu ot ar ğıı;:a~:~va köyünün köy civarı me\·- d> g'"' ından: 
KASABA HATTI ı 
fzınir • latanbul • Ankara yolcu treni her giln saat 6,30 da hareket 

eder. (Bu trende Pazar • Cuma • Çartamba) günleri Ankara için bir 
yat klı ve Eakİ§ehir için bir yemekli vaa-on vardır. 

İzmir • Alaşehir yolcu lTeni her gün aaat 16,40 da Basmahaneden 
hareket eder. (Bu trenin M:ıniaada aktarma edilmek suretiyle otoray. 
la Somaya devam: vardır.) 

İzmir - Bnndırma sürat tı-en; Pazartesi • Çarşamba Cuma günleri sa• 
at 7,30 da hareket eder. (Bu trenlerle İstanbula gidecek yolcular için 
Bandırmadan vapur vardır.) 

f zmir • Bandırma yolcu treni Salı • Perşembe - Cumartesi - Pazar 
~ünleri saat 10.05 de hareket eder. (Bu trenlerle lstanbula gidecek 
J.Olcular için yalnız Perfcmbe ve Pazar günleri Bandırmadan vapur 
vardır.) 

AYDIN HAIT: 
fzmir - Karakuyu • Afyon yolcu treni Pazartesi - Çarşamba - Cuma 

·Cumartesi günleri aaat 22,50 de hareket eder. (Bu tren Karakuyuda 
Burdur • f srınrtfı ve Eğirdire giden trene mülaki olur.) 

İzmir. Nnzilli yolcu treni her gün saat 15 de hareket eder. 
lzmir • Nazilli otoray her gün aaat 18 de hareket eder. 
lzmir. Denizli yolcu treni her gün saat 10 d" hareket eder. 
lzmir • Ödemiş yolcu treni her gün aaat 18,10 da hareket eder. 
İzmir • Tire • Ödemi§ muhtelit yolcu treni her aün aaat 5,45 de ha• 

rcket eder. 
Jzmir - Tire otoray her gün saat 16,30 da hareket ede!'. 

1'ELEFON NUMARALAR! ı 

'iangın ihbarı 2222 - 2532, Kar ıyaka: 6055 İmdad' aıhht ı 2048 
Müddeiumumilik ı 2455, Polia : 2463, ıehir telefonu müracant No. 
2200, QeHrler araoı telefon müracaat No. 2150, Elektrik ıirketi : 20~1 
Hava azi : 2326, hava gazi f abrikaın : 2294, Karııyak& ıu idaresi ı 
6105, Bsmahane istasyonu : 3638, Alı.ancak iata,yo';lu : ~;34, Pas•• 
port vapur iskelesi : 2854, Deniz!>ank acentesi ı 2674. f zmir su ıirketl 
3015, 1 akıi istemek için : 4040 

KÖRFEZ VAPURLARI ı 
lzmİr<len Karııyakaya ilk vapur saat 5.30 da PaıRport•an ge"e son 

vapur 11,30 :ta Konaktan kalkar. Karııyakadan lzmire ilk vapur aaat 
6 da, ı:on vapf'r da 24 tedir. Gündüzleri her yarım saatti\ bir karşılıklı 
Yapurlar hare1' t eder. 

ŞEHiR DA "11Ll NAKiL VASITALARI ı 
Tramvaylar 1 ~ab hleyin ilk tr mvay Güzelyalıdan 5 le, ikinci tratn 

• y 6 da harekt." eder. Konaktan 5,20-6,20 dedir. Gece son tramvay 
Güzelyalıdan 24,•\S te, Konnktan 1 de hareket eder. Gündüz her bet 
dakikada bir tra' vay vardır. 

Otobüsle : Buı. '• Bornova, Basmahane, Tepecik ve Alsnncak hat• 
tına her gün munl•zam otobüsler iılcmektedir. 

HA VALİ KATARLARI : 
lzmir-Buca : 5,25-7-8,05-9,38-12,04-14,45-16,20-l 7,44-19, t O 
lzmir • Bornova : S,30-6,46-8,07-J0,15-12,40-13,12·14,40-16,15·1~, 

15-18,50-20,10. 
lzmir • Karfıyaka • Hacıhüseyinler : 5,43-7,38-8,30·10,20-12,10. 

J 3,C3-14,50-16,50·17,47-19,30-2J ,26. 
l~n.J. • Menemen : 5,48 ( Yalnı:oı Cumarteıl rünleri : 13,03) 

DENIZYOLLA ~I ı 
Çarıamba günle•• aaat 12 de lııtanbula sür'at postası. Perıembe 20 

de a.apoatası. Çarıcı.mba 10 da Mersin sür'at post sı, Pazar aünU 12 
de N rain podaaı (Radoıa da uğrar.) Karaburun poııtaaı Paz11rtcııi ve 
l'er§' nbc günleri saat 9 da. 

EMLEKET HARİCİ : 
ltal an vapurları muntazam postainr : Ça.rşamba saat 17 de Pire,. 

llrend 'ti , Venedik, Triyeste. Perıembe saat 1 ':! de Radoıı, Adalar. 
N "\BETCt ECZANELER : 

Pazar : ~emeraltında Hilal, Karalaşta B. Habif, Keçecilerde Yeni l:ı. 
tnir, lrgadp .. -.:arında Asri. 

Pazarteı.i Kem r ltında Şifa, Güzely.l\lıda Güzelyalı, Tilkilikte B. 
f ııik, lkiçe~me'f~kte lkiçeşmelik, Alsancakta B. Fuad, Ayvuklada Kemer. 

Salı : KemerH1tında Şifa, Karantinada B. Eşref, Kemerde Kemer, Al· 
sancakta B. Ahmed Lütfi, E§refpa,ada Eşrefpaşa, Türkpazarından 

Cumhuriyet ecıahanes;. 
Çar§nmba : Ba\tlurakta Sıhhat, Karataıta B. Habif. Tilkilikte Yenl 

lzmir, lrgndpazarmd" Asri. 
Pcr mbe: KcmC"raltındn Hilal, Karantinada B. Eıref, Tilkilikto B. 

Fund1 Eırefpaşada Eırefpaıa, Türkpazarından Cumhuriyet eczahaııe
E>i •• 

Cuma t Kemeratınde. lttihad, Güzelyahda CUzelyalı, lrgad.,azaı·ındl\ 
Asrj, lkire§mcliktc lkiçeşmelik, Alsanu.kta B. Fuad. 

Cuma •cıi : Bagdurakta Sıhhat. 

111111111!il1111111il1111111111111111111111111111111111111111111il1il1fi1rı111111il11111111111111111111111111rı1 
Akhisar icra memurluğundan: lzmir sulh hukuk mııhkemesin -
Akhi ar T. Kredi kooperatifine den: 

1354 lira 61 kuruş borçlu paşa ma- Davacı Ali ·asılı kar1-;1 Sabiha ve 
halle inden Eyub Toselin Akhisarın klli avukat Osman Nuri taı·afındaıı 
Medar demir yolu mcvkiinde 2100 ikame edilen izalei şuyü davası liıc 
metre murabbaı (100) lira kıymetin dne izmirde namazgah sarmısak so
de bnğ gene o mevkide 4093 metre k:ık 944 numarada oturmakta olan 
murabbaı (200) lira kıymetinde bağ Saime tebliğat yapı.mak istenm'ş icıe 
Akhisar Kosti gediğinde 72 metre 
7ii ant rn (14) lira 80 kuru~ kıyme- de mezkur yerde b•Jlunan.ndığındnn 
tinde arı:;a Şnhbaş deresinde 12 sak \ e z abıta tahkikatı ile de adresi meç 
zeytinlik 2185 metre murabbaı (40) bul 'kaldığından ilanen tebtiğat yapıl 
lira kıymetinde zeytinliği hisseleri_ nınsınn karar verilmi5 ve nıu!ıakenıe 

n 'n borçlu)·a aid nısıf hisseleri açık de 28-9-39 tarihine müsad'f cumar

artırınn suretiyle paraya çevrilmesi- tesi güntı saat 1 O na bırakılmıştır. 

ne karar verilmiştir. İhalesi 21.9.939 l\fezkür gün ve saatte Saimin mahke 

perşembe günü saat 11 de icra dai- mede bulunması veya bir vekil bu • 

resinde yapılacaktır. O gün bu gayri lundurması aksi takdirde glyap ka

nıenkullere .konulan kıymet:n yüzde rarı ittihaz olunacağı ve işbu illin 
7ö ni bulduğu takdirde ihalesi icra varakasının bir nüshası mahkeme 

. divanhanesine talik kılındığı tebliğ 
kıhnaca1ctır. Bulmadığı takdırde en k k . 1 k ·· ı·1~n ma amına aım o ma uzerc a 
çok artıranın taahhüdü baki kalmak olunur. :}068 

Xaktroyolo!( . . 

Zühtü Ergin 
Her türlü, idrar, balgam, 

ve saire tahlilleri yapılır. 

Müracaat yeri: 

kan 

kiinde kitin şarkan çay garben ve cc ....,,, 
nubeıı Ferhat oğlu Hüseyin şimalen ~ 
yol ile mahdud eski ölçü ile tahminen ..!ı: 
sekiz dönümden ibaret evvelce tarla • .... 
halen bağ Ahmed ağaların Hasanın Q 
torunu Ahmedden haricen satın al
mak suretiyle Selim oğlu Rızanın uh 
desinde olup mumaileyh işbu gayri 
menkulün tapuya tesciil icra kamı -
nunun 94 cü maddesi mucibince bi -
rinci icra memurluğunca talep edil
miş olup tapu kaydı elde edilememiş 
olduğundan senetsiz tasarrufat ah
kamıııa göre tahkik ve te~biti ve hu 
dudlarının tayini için 3-9-939 cu pa
zar günü mahalline gidileceğinden 

bu gayri menkulde tasarruf iddisaın 
da bulunan var ise on gün zarfında 
muhafızhğımıza veyahut da tahki -
kat g imü mahallindeki memura mü
racaatları ilan olunur. 

Müflia Etem aBlcıoğlu iflô.s idare
s:nden: 

Müflis Etem Balcıoğluna aid ve ev 
safı yeni asır gnzetesin'n 17-6-939 ve 

.... ... 
ctS 
N 
cu z 

25-6-939 tarihli nüshalarında evvel- Mevsimin en yenilih
ce ilan edilen Nazillinin Sultan hi - /erini bavan kumar 
sarı kermez me,·kinde işler bir hal- "' 
de olan 17000 on yedi bin lira .kıy. /arının eı·kek kumar 
metj muh~mmeneli zcytin.::ağ fabri- larının en eyisini 
kasına tahb zuhur etmedıgındcn ye-
n 'den \'C tarihi illindan itibaren bir ' Ibrahim Karakaş 
ay müddetle \'e pazalrlıkln satışa çı- l 
karılmıştır. tan a ınız. 

Talihlerin kıymeti muhammene - ~-.- Odan paz:an No. 12 
nin yüzde 7.5 nisbetinde 1275 bin 
iki yüz yetmiş beş lirn pey akçesiyle ·-----D-o_k_t_o_r_, _____ ı 
birlikte nihayet 20-9-939 çarşamba 

günü saat 15de büyük kardiçaıı han Demı·r Alı· 
da 61 No lı. yazıhanede avukat Ek-

Avrupada tetkik seyahatinden rem Orana müracaatları ve şartna
menin 20-8-039 dan itibaren her kc

gelmiıtir. Hastalarını her gün 
·in göreb lmesi için mezkur yazıhn • 
nede açık bulunduğu ilan olunur. muayenehanesinde kabul eder. 

Adet 

1 
1 
1 
2 
6 
1 
2 
1 
1 
1 

20 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
3 
1 

12 
1 
1 

1 
ı 

1 
120 

1 
1 
1 
1 
2 

193 

Cinsi 

Yazıhane 

Yazı masası 

Kanepe 
I{oltuk 
Sandalye 
Etajer 
Şapkalık 

Duvar saati 
Elektrik tesisatı 
Kuht piresesi 
Telaro namı diğeri kalıp 
:Markn için ateş piresesi 
Kutu basmağa mahsus banko 
Üzüm kükürt prova dolabı 
Atatürkün fotografı 
Tremüsyon 
A. E. G. mar}i_a dinamo 
Su depo.su 
Merdiven 
Vantilatör 
Demir arab·a 
Sandık 

Sardinos marka kayışlariyle beraoer üzüm temizleme 
makinesi 
Üzüm makinesi tekne ile beraber 
Üzüm kurutma furunu vantilatör ve A. E. G. marka dina, 
rnosiyle birlikte 
Boya yeri raylııriyle beraber 
Telaro 
Elektrik dinamosu 
Patar 
Su pompası dinamo ve borulariyle beraber 
Mektup presesi ., 
Demir araba 

Sahibinin vergi borcundan dolayı birinci kordon 74 sayılı bina dahi
linde mahcuz bulunrm yukarıdr. cins ve adedi yazılı 193 parça üzülll 
temizleme makine n!Ut ve edevatı 23-8-39 tarihinde saat 10 da aleni 
müzayede ile satılacağından taliplerin ayni gün ve saatte mahalli 
mezküre gelmeleri ilan olunur. 19-20-22- 3062 

i1111111111111111111H1111111111111111ıımu111111111111111111111111111111111ırnı 1111111111.-~ Arazi Satışı ilanı 
Taze, Temiz, Ucuz = T. c. Ziraat bankası Urla ajansın-

• A § dan: 
§!§Senet No. Mevkii Cinsi Dekar M.2 HUDUDU := 17 Piçar alan Mukaddema 7 352 Şarkan Fatma şirnıı· = bağ elyevm len Şükrüye ve yol 

Her ·· t valet i 
- tarla garben dere ve yol et' 
- nuben Haralambo = Urlanın Hacı lsa mahallesinden Bankamıza borçıu Abdurrahman r 

mdi üzhet Çançar = zı vasfiyenin yukarıda yazılı ipotekli gayri menkulü 3202 No. lu kantı" 
_ hükümlerine tevfikan bir buçuk ay müddetle satışa çıkarılmıfilır. • 
__ ilk ihale 2/10/ 939 pazartesi günü saat 15 te Bankamızda yapıl~ 

Sıhhat eczahanesi caktır. Alıc! çıkmadığı veya vurulan pey borcu tamamen kapamaclıS~ 
J;ıı~durak Btıyük Salepçio~lıı hanı karşısıntlı S takdirde arttırma 15 gün uzatılacak ve bu takdirde ihale 17/10/193 
'llllllllllllllllllllllll!llllllılllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll .. * Salı günü saat on beşte gene bankamızda yapılacaktır. , 

Başka ipotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların bu gayri rnefl 
kuller üzerindeki haklarını ve hususiyle faiz ve masraflara dair ola.~ 
iddialarını evrakı müsbiteleriyle 20 gün içinde Bankamıza bildirmeler• 
lazımdır.. , 

1\1< kine Tamir hınesi 
işi gününde tes.im etmeği prens=p edinen ve bu

nun'a ift har eden bir n1üessesed:r 

..... llll!lllJIK&pscs~t~a•n~cap•naz~a~n•d•e•mmı~·raci~le~r~67izmı-•6m9ıı::mıaT .. el•e•fo•n•: .. 3•99•3 ....... ı 

azi ii be e ·yes·n en: 
14.9.39 p<'rşemJ:ıe güntı snnt 16 cln Nazilli belediye ihale encümenin 

ele cksiltml! komisyonu od:4~ıntla 42318 lira 84 kuruş bedeli keşifli Na
fıa Yekfıletiııcc mu:::adılak Nazilli kasabası elektrik şebeke ve trnns -
farmntor \·e tesisatı 2490 sayılı kanun hükümlerine göre kapalı znrf 
usulü ile eksiltmeğc konmuştur. M u\'nkkat teminat mikdarı 3173 Iirn 
91 kurut}tur. 

Fenni şartnameleri proje keşif hilldsnslyle buna müteferri diğer 
evrak 6 ı;ra mukabilinde Nazilli belediyesinden alınabilir. İsteklile
rin trk. if mcktuoları ve en ı:ız 30.000 fünlık bu işe benzer iş yaptığına 
dair J;ıı.fin idarelerinden almış oldu~u vesikalara istinaden ihale tari
hinden 8 gün evvel alınmış ehl!ret -; e 939 yılına aft ticaret odası vesi .. 
kalannı havi zarflarını 14-9-!)39 perşembe gtınil saat 15 şe kadar Na-
zilli belediye encUmenine TUilrncaat eylemeleri lfızımdır. ' 

1 

5-10- 15-20 2834 o\ 

Aksi tekdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça bedelinin pa.:Y 
!aşmasından hariç kalacaklardır.. de' 
Şartnameyi görmek istiyenlerin her iş günü artırmaya istirak e 

ceklcrinde ihale günü muayyen saatte bankamıza müracaatleri.. 
(3078) 

iz mir Defterdarlığından: r 
Satış 

No. 

231 

Muhammen bedt 
1 

Lira Kr. 

Karşıyaka Eski Rahmi bey yeni ismet paşa 
Caddesi. 1175 No. lu Sokak 22 Taj No. lu 

-
Kargir Ev. 400 00 e: 

Yukarıd:i yazılı emvalin mülkiyetine bidayeten talip zuh~r e:,rı;,.. 
diğinden 17 / 8 / 939 tarihinden itibaren 1 O gün müddetle temdıde 1 

kılmı~tır. . A JŞ~ 
İhalesi 28/8/939 tarihinde Pazartesi günti saat 1 5 de Mıllı Erıı 

Müdürlüğünde yapılacaktır. . 1" 
Taliplerin muhamen bedeli üzerinden % 7,5 depozito akçesı tı# 

tıraıak yevmi mezkurda Milli Emlak müdürlüğünde toplanacıık stı 
komisyonuna müracaatları ilan olunur. (3075V 

Lise ve ortaokullar satın alm" 
komisyonundan: rLlf 

lzınir inhisarlar Baş Müdürlü- Karşıyaka Kız öğretmen okulunda yapılacak 833 lira 48 kıJr'd 
• keşif bedelli böln.e ve potrel inşaatı açık eksiltmeye konulm~.ş~~\;Jit• 

g.., Ünden: şifname ve şartname inşaat yeri her gün mezkur okulda goru; "/"' 
. . . ihalesi 25 Ağustos 939 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 15 e Ot' 

.Alsancakta_kı depolarımız?a mevcut mıkdar muhammen fıa~ ve te- pılacak olan bu isin ilk teminatı 52 lira 62 kuruştu·r. isteklilerin ° ~ı' 
mınatları asagıdn yazılı çul ıp ve kınnaplar açık arttırma suretıyle sa- h"'k" tt K"lt.: d' kt" l" - .. d t 1 ak ola k mı'syonl.ltll - 1 u urne e u ur ıre or ugun e op anac n o 
tılıga çıkarı mıştır. .. ti 'l" l 1 O 15 20 24 (2905_......-; 
Ş · l b · d ·· l · 1." d l d m .. .::,u~ra;::ca;;.:,:a=ar:,:t~ı~a:.:,n~o~u~n~u~r.:.. ___ ...;.;.....:.;;;;....;;.;.~;.;..-~~,,_.-nrtnamesı evazım §U emız e numune en mezı>:ur epo arımız a ... J 

görUiebilir.. Akhisar belediye reisliğinaet1: ·~ 
isteklilerin 1 9 / 939 günü saat 15 te baş müdürlüğümüzdeki komis- . . htırıdtı 6 

yona gelıneleri ilan olunur.. 730 adeds devır 50 peryot 400-231 voltluk 64 KVA, ta b' ıJttt"" 
Mikdar Muhammen fiati Teminat· 1 safhalı mütenavip cereyanlı nçık model iki yataklı gereken 

1~tı· " 
Kilo Kuruş S. Lira K. ı nator için eksiltme yapılarak 3 ağustos tarihinde ihale olun?.ddetifl l 

lk'.nci beyler ıokak No. 25 1 
Te/Pf orJ: 3869 -

5725 6 25 76 İstekliler tarafından yapılan teklifte gösterilen bir ay rnu. 1'ob" 
2 \ 5 11 1 77 aya çıkarılması bildirilmekle belediyemizce de bu 7 ay müddetı~. 

2041 19 29 08 olunarak reni baştan kapah zarf usulüyle ihaleye çıkar~Jıl)tŞU 
931 b 13 90 85 2 - thale 21 / 81939 puartesi günü saat on birdedır. 

·te' 3 - Muhammen bedel 1780 liradır. ~ Jtliı 
6
1 

1 
4 - Sureti müracaat 2490 sayılı kanunun kapalı z .. nar 2S 

allik ahkamı tatbik olunacaktır. 6 17 19 20 

--
147 46 

l.:ıv41) 



20 Ağustos 1939 PAZAR 
... . ............................. . 
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lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonupdan: 
l - Jstanbul komutanlığına bağlı birlik~er hayvanatı için i 280 

ton yulaf ıahn alınacaktır. lhaleıi kapalı zarfla 22 I Ağustos 
939 salı günü snat 15/30 da yapılacaktır. Muhammen tutarı 
65280 liradır. ilk teminatı 4514 liradır. Şartnamesi bedeli mu
kabilinde verilebilir. İsteklilerinin ilk teminat makbuzu veyft 
mektublariyle 2490 sayılı kanunda yazılı vesikale.riyle beraber 
ihale günü ihale saatinden bir saat evveline kadar teklif mek-

tupJanın Fındıklıda komutanlık aatınalma komisyonuna verme-
leri. S-13-18-20 

PDİr levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
l - Diyarbakır merkez birlikleri senelik ihtiyacı için 260000 ki

lo sığır :veya keçi eti kapalı ·zarf usulü ile eksiltmeye konul-
muştur. . 

2 - Eksiltmesi 5 eylul 939 salı günü saat dokuzda Oıyarbakır
da levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Sığır etinin bedeli 52,000 muvakkat teminatı 3,900 liradır. 
Keçi etinin bedeli 65,000 ve muvakkat teminatı 4875 li -
radır. 

4 - Şartnamesi her gün iş zamanında komisyonda g?rülebilir. 
S - Taliplerin teminatları ile teklif mektuplarını eksıltme ~aa: 

tından nihayet bir saat evveline kadar ve kanunun 32 ıncı 
maddeJıine uygun olarak komisyona teslim etmeleri ilan P-

......... lµnur. 5 1 O 15 20 2763 

lzmir le'7azım amirliği satın alma komisyonundan 
- lzmir müstahkem mevki komutanlığınca gösterilecek verde 

( 118554) lira (77) kuru~ bedeli keşifli iki Adet ptıvyon, bir 
mutbah ve bir ahır inşası kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon· 
muştur. 

2 - ihalesi 21 - Ağustos - 939 pazartesi günü saat 16 da izmirde 
kışlada izmir leyazım amirliği satın alma komi&ypnunda ya
pılacaktır. 

3 - Teminatı muv.ıkkçı.te akçası (7177) lira (74) kuruştur. 
1 - Şartname, ke~ifname ve projesi her gün sa~ah sa11t sek~zde~ 

on ikiye kadar ve on qört buçuktan on sekıze kadar ızmır 
müstahkem mevki inşaat komisyonunda ve Ankarada M. M. 
Vekaleti Emakin inşaat şubesinde göri.ilebilir. 

5 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına ve bu işi yapa 
bilecekleri ne dair ihaleden en az bir haf ta evvel izmir nafia 
fen heyetinden alucakları vesikaları göstermek mecburiyetin
tedirler. 

6 - Eksiltmeye İ§tİrak edecekler, 2490 sayJJı kflnunun iki ve ü
çüncü madde-lerinde ve şartnamesinde yazılı ve İzmir müsta~ 
kem mevki komutanlığına dilekçe ile müracaat ederek emna
yetçe yaptırılmış tezkiye vesikalariyle teminat ve t~klif m~k
tuplarmı ihale saatinden en az bir saat evvel komisyona Yer· 

"' miş bulunacaklardır. 6 11 15 20 2866 
Bornova tümen ıatın alma komisyonundan: 

l - Ödeıni§teki birlikler ihtiyacı icin 18 ton kesilmiı sığır eti 
açık eksiltme suretiyle münakasaya konmuıtur. 

2 - ihalesi 21 ağustos 939 pazartesi günü ıaat on birde ya· 
pılacaktır. 

3 -- Umum tahmin tutarı 4500 lira olup ilk teminatı 338 li · 
radır. 

! -:::. ~l::JFmeSih~iştTr~lt ... e'de~eltler1n Tit~~e't=1bdalarına kayıtlı 
olduklarına dair vesika ibraz ctmeğe mecburdurlar. 

6 
· · İsteklilerin yukarıda bildinlen O:(iin ve saatta teminatlan ile 

birlikte İzmir Bornova aıkeri satın alına koırisyonuna rel-
'-....., ıneleri ilan olunur. 5 10 15 20 2846 

1 ·~ir levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
-- lzmir Müstahkem Mevki Birliklerinin 50400 kilo sadeyağı ih-

2 tiyacı kapalı zarfla eksiltmeye konfnuştur. 
- İhalesi 26/ Ağustor./ 939 Cumartesi ~ünü saat J 2 ğe Kıslqd:,. 

İzmir Levnzım Amirliği Satın alma Komisyonunda yapıla· 
3 caktır. 

4 - Tahmin edilen tutnrı: (47880) lirudır. 
S - Teminatımuvakkataakça~ı (3591) liradır. 
. - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
~ - istekliler Ticare~ Odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös-
7 termek mecburiyetindedirler. 

- Eksiltmeye jştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçün· 
cü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalariyle temi· 
nat ve teklif mektuplarım ih(lle şaatındAn rn az bir ~aat evvel 

~,komisyona~rniş bulunacaklardır. 11 15 20 25 (2936) 

1hntr Levazım Amiı !iği Satın Alma Komisyonundan: 
- Diyarbakırdnki Kor Merkez Birlikleri ihtiyacı için (650.000) 

2 kilo Arptı kapnlı ~rfla eksiltme~e ~.o~.ulmuştur. . 
- Eksiltmesi 4 eylul 939 pazartesı gunu saat onda Dıyarba -

kırda Kor Levnzım Amirliği Satın Alma Komisyonunda ya-
3 pılacaktır. 

......_ Arpanın muhammen bedeli (26.000) lira olup muvakkat 
~ teminatı ( 1950) lirndır. 
S ,......._ Şartnamesi her gün komisyondf\ gC:rülebilir. 
-. Taliplerin teklif mektuplarını kanunun 32 inci maddesine 

uygun olarak eksiltme saatmdan nihayet bir saat evveline 
~· k~.:J<o~s~8-:.:!'~il&n olµnur. 1 <LJ.5 20 25 
ı it levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 

' Canakknle Mfütahkem Mevki inşaat komisyonu ihtiyacı İçin 
~~ğıdn miktan. muhammen bedeli ve muvakkat teminatları 

l Ytızıh benzin ve ynğlar kapalı zarfla eksiltmeye konmugtur. 
"' 1halesi 28/8/939 Pnzartesi günü hizalarında gösterilen saat

lerde Çanakkale l\ılüstahkem Mevki Satın Alma komisyonun-
l Re yapıl~cqkt1 r. 
'- isteklilerin 2490 sayı!ı kanunda yaı:ılı belgelerle ve 939 senesi 

ticaret :vesikal. rı ve muvakkat teminat akçaları ile birlikte iha
le saatındqn bir sa~t eyvel iç ve dıo zarflar mühürlü olduğu 

1 halde komisyonp mukbuz mukabilinde teslim etmeleri. 
f.' enni evsafları, Ankara, fstanbul ve İzmir Levazım Amirli
~ı Sa~ın Alrp14 Komisyonları ile Çanakkale Müstahkem Mev
ki Satın Alma Komisyonunda görülebilir. 

1 
......_ Postada vaki gecikmeler komisyonca kabul edilmez. 

Benzin ayrı yağlar ayrı eksiltmedir. 
Muhammen bedeli Tutan 

Kilo Kurus santim Lira Kuruş 
M. teminatı saati 
Lira Kr. 

\ANADOLU) 

İzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
Muvakkat 

Keşif bedeli T eminnt 
Lira Kuruş Lira Kuruş 

ihale günü saati 

UşaktC\ bir pavjyon 42341 61 3176 61 22/8 939 1 l 
U§akta iki htıngar 60659 00 :4232 95 22/ 8/ 939 15 

.J - U~akta yaptırılacak bir paviyon ile iki top hangarının bede
li ke§if, muvakkat teminatlarıyle ihale gün ve .sa~tlan yu
karıda yazılmı~tır. Paviyonun fenni keşif ve pro1esı 213 ~u
ıuşla ve iki hangarın 303 kuruş mukabilinde Afyonda Kor 
in§aat §Ubesinden alınabilir. 

2 - Bir paviyon ve iki hangar inşaatı ile tediye şar.tları hakkın
da mufassal malumat edinmek istiyenlerle keşıf ve şartna-

meyi okumak ve projeleri görmek istiyenler her gün mesai 
~aatlarında ve isteklilerin de artırma eksiltme kanununu.n 
iki ve üçüncü maddelerindeki belgeleriyle teminatlı ~ teklıf 
mektuplarının ihaleden bir saat evvel Afyonda asken satın 
alma komisyonuna vermeleri. 5 1 O 15 20 2854 

İzmir levazım amir ligi satın alma komisyonundan: _ . . 
l - İzmir Tayyare Alayı Birliklerinin 5000 kilo zeytinyagı ıhtı

yacı 15/ Ağustos/939 Salı günü saat 15 de pazarlıkl,:ı yapı
lan eksiltmesinde talip çıkmadığından pazarlık 22/ Agu~to.s! 
93q Snlı günii saat 15 de Kışlada İzmir Levazım AmırJıgı 
Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin ed:!e ntutarı 2300 liradır. 
3 - Teminatı muvakkata akçası 172 lira 50 kuru~tur. 
4 - Sartnamesi hE:r gün komisyonda görülebilir. . .. 
5 - !s~ekliJer T:caret odasında kayıtlı olduklnrm:ı dair vesıka gos-

ter:ı1ek mccb,riyetindedirler. . . •. .. .. 
l - Pazarlığa i;;tirak edtcekler 2490 say;lı kam~nun ıkı ve uçı.mcu 

mnddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesıkaları ve te~ınatı 
muvakkatalariyle birlikte ihale saatından evvel komısyona 
müracaatları. (3072) 

lzıriir levazım amirliği satın alma komisyonundan: . 
- f zmir Tay yare Alayı Birliklerinin ihtiyacı olan 10000 kıl o ku

ru fasulyenin 9/ Ağustos/939 tarihinde pazarlıkla yapılan ek: 
siltmesinde talip çıkmadığından pazarlık 21 /8/939 Pazartesı 
günü saat J 6 da Kışlada İzmir Levazım Amirliği Satın alma 
Komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen tutarı 1400 liradır. 
.3 - Teminatı muvakkata akçası 105 liradır. 
4 - Şartnamesi her gün komisyonda görµlebilir. . . .. 
) - İstekliler 'fic:aıet odasıııda kayıtlı oklukl.uıııa daır vesıka gos

tcı •nek mt'::buriyetindedirler. 
6 - Pa~arlığa i~t:rak edecekler 2490 saydı knnuı:un iki ve iiç~ncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalar~ ve te~ıınatı 
mııvakkatalariyle birlikte ihale saatından evvel komısyona 
müracaatları. ( 307 4) 

İzmir Levazım Amirliği .Satm Alma Komisyonundan: 
! - İzmir Tayyare Alayı Birliklerinin 14000 kilo. patat~s ihtiya

cı I 7 8 1939 tarihinde pazarlıkla y~pılan eksıltmesınde tp
lip çıkmadığında pazarlık 23 8 939 çarşamba gün~ saat J 5. 
te Kıslada lzmir Levazım amirliği satın Alma komısyonunda 
ynpılpcaktır. 

2 - Tnhmin edilen tutarı 91 O liradır .. 
3 - Teminatı muvakkata ~kı;eei 68 lira 25 kuruştur .. 
4 - Şa~tnamesi her gün komisyonda görülebi}ir. 
_ _:._ ··e~ ~u•nn. ~.:ıc:-.. ~1çr ~"f7V şa}'J1ı Kanunun JKJ ve uçun-

cü maddelerinde ve şart'qamesinde yazılı vesikaları ve temi
na~ı muvakkatelcriyle birlikte ihale saatinden evvel komisyo~ 
na rnüracaatleri .. 

. (3073) 

İzmir lev&zım amirliği satın e.lrıa komisyonundan: 
1 - Su borusundan altlı ve üstlü 2230 karyola alınacaktır. 
2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 5 9 939 salı günü saat 14,30 <.."'l.if op

luınede amirlik Satın alma komisyonunda yapılacak,r. Be
herinin tahmin bedeli 22 lira 50 kuruştur .. 

3 - Hepsinin ilk teminatı 3758 lira 75 kuruştur. 
4 - İşbu karyolalar beş partiye ayrılarak her parti 50 ila 500 kar

vola olarak ayrı ayrı da ihale edilir. Bir partinin ilk teminatı 
·ı 293 lira 75 kuruştur .. 

5 - Snrtname ve nümunesi komisyonda görülür .. 
6 - isteklilerin kanuni vesikalariyle beraber teklif mektuplarını 

ihale saatinden 6ir saat evvel komisyona vermeleri .. 
20-25-30-3 (3065) 

Bornova Tümen Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Gnziernirdeki Birlik ihtiyacı olup bir ay zarfında pazarlık su

retiyle salın alınmasına karar verilen 81600 kilo sığır etinin 
birinci pa:r.arlığında tnlibi tarafından teklif edilen fiat Komu
tanlıkça pahalı görülmüş olmakla ikinci pazarlığı 22/ 8/ 939 
Salı günü taat 1 O da yapılacaktır. 

2 - Umum tahmin tutarı 16320 lira olup ilk teminatı 1224 liradır. 
3 - Sartnmesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 - fstekliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair vesika il>

raz etmeleri şarttır. 
5 - 2490 sayılı kanumm 2. 3 üncü maddeleriyle ~artnamesinde 

yıızılı vesika ve teminatlariyle yukarıda bildirilen vaktinde 
Bornova askeri satın alma komisyonuna gelemeleri ilan 
olunur. (3069) 

Bornova Tümen Satın Alma Komisyonundan: 
1 - B~rnovaya teslim şartiyle 2.5 ton yulaf 21 ağustos 939 pa-

zartesi günü saat 1 1 de pazarlık. suretiyle satın alınacaktır. 
2 - J3eher kilosuna 5 kuruş 25 santim fiat temin edilmiştir. 
3 - İlk teminatı 98 liradır .. 
4 - isteklilerin yukarıda bildirilen vaktinde Bornova Askeri satın 

alma komisyonuna gelmeleri. (3070) 

izmir levazım amirliği aatın alına komisyopundan: 
Müstahkem mevki birlikleri için makinist alınacaktır. Bu makinist 

!ere 60 liradan başlamak üzere 98 lira ücret Yerilecektir. istekli olan· 
ların §artları anlamnk üzere müstahkem ;mevkiin ikinci şubesine mü
recaatları. 

18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30 31 1 2 3 3047 

Kırkağaç belediye reisliğin· 
den 

-\~ 1\ 200000 
i\~Yağı 20000 

ltı 5000 

23 00 
35 00 
35 00 

46000 00 
7000 00 
1750 00 

3ı4jQ 00 
656 25 
6j6 25 

20 26 

Elektrik eu fabrikalarının 1939 yılı ihtiyacı olan 350 ton maden 
-· kömürii ile 2500 kilo mnkina ve silindir yağı ile 15.000 kilo motori-

11 de· nin devıım eden eksiltme müddeti zarfında talip zuhur etmemiş oldu-
1 7 de ğundan eksiltme on gün temdid edilmiştir. 
17 de İhale giinü 24/ 8/ 939 Perşembe günü saat 1 O da Belediye daire-

1 l 15 sinde yapıle:caktır. (3066) 

(SAHiFE 11) 

Izmi~ Defterdarlığından; 
Rum 

Satı~ No. 
Muhammen B. 

263 

264 

265 

266 

267 

268 

269 

270 

271 

272 

273 

274 

275 

276 

277 

278 

279 

Lira Kr. 

(Göz tepe mahaliesi Y eşilizmir Mısırlı 
(spka~ı 856 Ad~ 1 Parsel 1270 M. M. Arsa. 254 00 
(Cöztepe M. Mısırlı Cad. 421 Taj Numaralı 
( 852 Ada 5 Parsel 286 1\1. M. Arsa 71 50 
( Göztepe M. Şahin sokak 5 1 T aj 1o. lu 
(939 Ada 4 parsel 181 metre murabbaı Arsa 74 40 
( Üçkuyularda 1 861 Ada 1 Parsel 225 M. M. 
(Arsa 33 75 
(Salhane M. Halil Rifat paşa Cad. 401 Eski 
( 361 Taj No. lu 1 12 Metre murabbaı Arsa 
( Üsüncü Karatnli M. İslahane arkası sokak 
( S No. lu 669 Ada 6 parsel 79 metre murabbaı 

33 60 

(Arsa t 9 75 
(Köprü l\1. Sami Sokağınd& 1737 Ada 72 
(parsel 6526 M. M. Arsa 652 60 
(Üçüncü Karflta~ Mısırlı Qıd. 669 AdÇl 27 
(Parsel i 8693 Iv1. M. Tarla 350 

83 

00 

50 
(Güzelynlı M. Mür;tecabi zade Tmflztep~ 
(sokak 874 Ada 10 parsel 167 M. M. Ars~ 
(Güzely{llı M. Milstecabi zade Tınaz t~pe 
(sokak 874 Ada 11 parsel 111,50 M. M. Arsa 55 75 
(Köprü M. Mısırlı Cad. 416 Kapu 248 Tajlı 
(825 Ada 12 Parııe) sayılı zeminli Ev 50 00 
(Göztepe M. Mısırlı ve Şefik sokak 936 Ada 
( 1 Parsel 58 M. M. Arsa 29 00 
(Birinci Knrataş Halilrifat paşa Cad. 
(189.189/1 kapt' 201 203 Taj No. lu 
(zeminli Hane 
(Güzelyalı Teceddüd Sokak 29 kapu 23 Taj 
(9C8 Ada 3 Parsel zeminli Ev. 
(İkinci Karantina Mısırlı Cııd. 296 Taj 1755 
(Ada 1 Parsei 306 M. M. Arsa 
(İkinci Karantina Mısırlı Cad, 298 T aj NQ. lu 

100 00 

50 00 

76 00 

00 ( J 75) Ada 2 parsel sayılı 302,50 M. M. Arsa. 75 
(Birinci Tepecik 1206 Celadet çık.mazı sokak 
(Yeni 36 taJ 22 I 1 Numaralı 168 M. M. Arşa 84 00 

... 

Yukarıda yazılı emvalin mijlkiyetleri 2Q/8/939 tarihinden iti
baren 16 giin müddetle açık artırma usuliyle müzayedeye konulmuş
tur. İhaleleri 4/ 9/ 9JfJ tarihinde Pazarte~i günü saat 15 de Milli Emlal 
Müdürlüğünde yapılacaktır. T cılip,leri~ ';1uha~men.~e.?e!!~~~ üzerinderı 
)p 7. 5 depozito akçesi yatırarak Mıllı Emlak Mudurlugunde topla· 
nacak satış komisyonunu müracaatları ilan olunur. 20 30 (3076) 

Akhisar belediyesipden: 
6480 lira keşif bedelli Akhisar belediyesi elektrik fabrikası lokomo

bilinin mayıs 940 nihayetine kadar ihtiyn~ı olgn tahminen f>40 ton 
maden kömürü eksiltmesine talip çıkmıtdığından 2l ıı~u to~ 939 P -
zartesi günü snnt 11 de pazarlık suretiyle talibine ihale oJunac ğı ilAn 
olunur. es 6 12 20 g5e4 

Ah aO-a çıftı.ğı P. · ı _ ·ı. rŞ~fıiğind~n: 
b .. 

1 - Bedeli k~sfi 934 lira 15 kuruş olan idare binasu.ın tarrurı mev-
cu.Lke:Jifaı~e_' .: :ar.tıınmcşlııe terliltpn 21-8-932 mrjhin.c. ıp~sadif 
pnzartesi giınü sa9t t I efe ihalesi yapılmak üzere 6-8-939 tarıhınde~ 
itibaren açık eksiltmeye konµlmu~tur. 

2 - Muvakkat teminat 70 lira 06 kuruştur. 
3 - Talipler ke§ifname ve şartnamesi görmek üzere şefliğimiz ile 

izmir mer~ez müdürlüğüne müracaat edebilirler. 
4 - Yukarıda bildirilen ~ün ve saatte teminat :makbuzl~rı :ı.·e yapı

lacak eksiltpıede bizzat veya resmi vekilleri bulunduiju mÜJ!ş&e~enin 
vckaletn\lmesiyle ve 2490 sayılı kanµnı.m tarifatı dahilinde bu jşe Jü·· 
z4mlu belgelerle Ali ağa nahiyesindeki komisyonda hnzır bulunma· 
!arı ilan olunur. 6 11 16 20 2833 

Satılık Çam tomruğu 
Dursunbey Alaçam qevlet orman 
işletmesi Revir amirliğinden: 
1 - Dur,&un bey devlet Qrman i~letmesi fot~ rop depos4nda istifl~ 

mevcud 605 adet muadili 401 metre mikap (800) des}metre mikap 
ı;am tomruğu <lÇik artırma ile atılığa çıkarılmı tır. 

2 - Tomrukların ayrıca beş kesme payları mevcut ve kabuklan 
soyulmuş olup hacim kabuksuz orta kutur Ozer:nden hesaplanmıştır. 

R - Tomruklara nid satış şartnamesi İst.ıınbul, Ankara, Balıkesir 
orman çe,·irg-0 müdürlüklerinde ve Dursun bey revir amirliğinde göru
lebilir. Tomruklnrın beher metre m!kabının muhammen bedeli (13) 
lira 10 kuruştur. 

4 - İsteklilerin yOzde yedi bUC'l4k :ıpuvakkat pey akçesiyle 21-8- 39 
paz{lrtesi gilnii saat !lö te Dul"$un bey revir nmirliğfne m0racaat1nn ilAn 
olunur. 11-14-17-20 2916-6095 

Söke belediyesinden: 
Pınk için 20 adet dökme kenepe yaptırılacaktır. Bedeli muhammen 

260 liradır. Eksiltmt>ğe İ§tirak etmek istiyenlerin 24-8-39 perşembe 
günü aaat 16 da f>elediyede hazır bulunınalN"ı ili.n olunur. 

8--12~16--20 2876 ---lzmir emrazı sariyft hast~ha-
nesi başhekimliğinden: 

Hastanenin 1939 ınnli yılı ihtiyacından a ağıdaki cins, mikatr ve 
tahmini fiyatları ile muvakkat teminatları yazılı dört kalem erzak ve 
saire açık eksiltmeye konmuştuı. Şartnameleri Hastane baş hekimli
ğipde her gün göri.ilebilir. Eksiltme 1/ EyluJ/ 1939 cuma giinü 
saat on birde Tepecikte Emrazi sariye haı;tanesinde toplanan 
komisyon huzurunda yapılacaktır. Muvakkat teminat olarak para ve 
ya para mahiyetinde kıymetii evr k komisyonca olınamıyacağından 
istekliler ihale gününden evvel eteminatlarını İzmir mal sandığına 
yaıırflcaklardır. 

Cimıi 

Koy\ın eti 
Tosya pirinci 
Urfa sadeyağı 
Sömi kok kömürü 

Muvakkat Teminatı 
Kuruş 

14220 
4200 
4478 

1J550 
15 20 25 30 

Miktarı Tutan 
Kilo Kuruş 

4800 189600 
2000 5600Q 

600 59700 
70000 154000 

2992 
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Deutsche Levante li
" ,.ie G. M. ll. H. 

·Hamburg 

Sperco Vapur 
Acentası 

.J (ANADOLU)' 

M. M. V. hava müsteşarlığın-
dan: . 

İzmirdeki tayyare alayında istihdam edilmek üzere bir · mimar 

'). •Tı1ly L. l\I. Russ> vap. ı 7 ağustos • ADRIA TICA. S. A. Dl :!1~t7~~k ve bu mimara yeni barem hükümlerine göre ücret verile -

ta bekleniyor, Roterdam, Bremen ve NA VIGAZIONE 
vHa!'lburg limanları için mal alacak- Taiip1erin ellerindeki diploma ve vesaikleriyle Ankarada M. M. 
tır. Lero motörü 21-8 de saat 8 de ge- V. Hav~ müsteşarlığt zat işleri şubesine ve lzmirde tayyare tugay ko-

t<; cThes~alia:. vapuru 28 ağustostan lerck 22-8 ~aat 17 de Pire, Korfo, mutanhgına 30 ağustos 939 akşamına kadar müracaat etmeleri lazım-
(3 eyJCıle kadar Rotterdam, Bremen Porto Edda, Birindizi, Valona, Draç, dır. , 18 20 22 24 3831 / 3016 
r:ve Hamburg limanları için mal ala- Gravoza, Spalato, Zara, Fiyume, Tri- z• t 
<:aitır. y.est~, ve Venediğe hareket edecek- • raa an 

.,. cArcturus> vapuru 11 evhilden 17 tır. •'1~11.ı·~k 
") eyh11e kad~r Rotterdam, Brem er. ve Citta Dj B:ıri mr I ı: •ij ? 1 q de sa. 
Hamburg lımanları için mal alacak- 8 de gelerek ayni gi.ın "at ı T de tı. ı 

ltURULUŞ TA RJHJ 1848 tır. tanbul, Pire, Napoli, M .. r3ilya, ve 
._~elgrad, mot. 25 eylülden 2 Cenovaya har~ket edecektir. 

ilkteşrine kadar Rotterdam, Bremen Zara motöril 24-8 de saat 13 te ge. 
ve Hamburg limanları için yük ala- lerek ayni gün saat 19 da Patmo, Le
caktıı·. ros, Kalimnos, istanköy ve Rodosa 

, «Le\·ante> vapuru· 9 ilkteşrinden hareket edecektir. 
115 ilk teşrine kadar Roterdam, Bre- Zara motörü 28-8 saat 8 de gele-
ımen ve Hamburg limanları için yük rek 29-8 saat 17 de Pire, Korfo, Por-
alacaktır. · to Edda, Birindizi, Valon Drac 

Tahliye Gravoza, Spalato, Zara, 
1

Fiyum~: 
'I'riye8te, ve Venediğe hareket ede

cAchaıa> vap. 25 ağustosta bekle- cektir . 
.iilliyor, Hamburg Bremen ve Anvers- İtalia. S. A. Di Navigazione 
hn mal çıkaracak ve Burgaz Varna Vulcania motörü Triyesteden 14-
·e Kösknce içjn mal alacaktır. 9-939 tarihinde hareket edip 28-9-

939 tarihinde xe,·yorkta bulunacak-

Den Norıke Middelhavılinje: tır. 
cBosphorus> motörü 30 ağustos- Oceania motörü Triyeste<len 7-9-

tan 1 eylüle kadar Diyep ve Norveç 939 tarihinde hareketle 25-9-939 ta-
çin mal alacaktır. (Bu va • rihinde Boenos Ayreste bulunacak -
~~ No Tfl" limanları için ancak 81 tır. 
arust!lsa kadar tahmil edecektir.) Royal Neerlandais kumpanyası 

cBalkis> motöril 25 eylülden 28 ey- Pigmalion vapuru 21-8 tarihinde 
4Qle kadar Diyep, Dünkerk ve Nor- gelerek Rotterdnm, Amsterdam, Y.C 

1·eç limanları için mal alacaktır. Hamburg limanları için yük alarak 
cBosphorus> motörü 25 ilkteşrin- hareket edecektir. 

den 28 ilkteşrine kadar Diyep, Dün- Ulysse~ vapuru 4-9 tarihinde gele
kerk -ve Norveç limanlan için yük rek Rotterdam, Amsterdam, ve Ham-

~
I alacaktır. .., . burg limanları için yük alarak hare-

n. T! R. T. ~ ket edecektir. 
4" cKassu mot. 17 ağustosa doğru Hermes vapuru 18-9 tarihinde ge-
uekleniyor, Juna limanları için mal lerek Roterclam, Am::ıterdam, w 
lrlacaktır. Hamburg l imanları için yük alarak 

1 , cSzeıred> motöril ağustos f!Onları- hareket edecektir. 
ıa doğru bekleniyor, Tuna limanları SVENSKA ORİENT LİNİEN 
için mal alacaktır. Vikingland motörü 22-8 tarihinde 

cDuna> motöril 7 eylllle doğru gelerek Rotterdam, Hamburg ve 
bekleniyor. Tuna limanları için mal Skandinavya limanları için yük ala-
alacaktır. ~ ,. rak hareket edecektir. 

'V' .,.... Bnrdalnnd motörü 31-8 tarihinde 
SERVİCE MAR1T1ME ROUMA1N ~eler~k Rottı;rdaıp. Hamburg :o.·e 

Str:: ·r1_vc::: 100,000,000 Türk lirası Ş.~b. 
c.:~ ajan adedi 262 

Zirai ve Tic~ ~i Her Nevi Banka M~amelelcri 

Para biriktirenlere 28800 rra ikramiye verecek 
Ziraat Lankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en 

az 50 lirası bulunanlara senede dört defa çekilecek kur'a ite aşağıdaki 
plana göı e ikramiyt: dağıtılacaktır: 

4 Adet 1,000 Liralık 4,000 lira 
4 c 500 c 2,000 c 
4 c 250 c l,000 c 

40 c 100 C' 4,000 c 
100 c 50 4 5,000 c 
120 c 40 c 4,800 c 
160 c 20 c 3,200 c 
DIKKA T: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde elli liradan aşağı 

düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kur'alar senede dört defa, 1 eylül, 1 birincikinun, 1 mart ve 1 ha

zirJin tarihlerjnde çekilecektir. . ~-cDut·ostor> vapuru 2 eylOlde bek· SJiandipa\•ya limanları için yük a7a-
leniyor, KÖstence, Galas ve Tuna li- rak hareket edecektir. -------------
manian için mal alacaktır. Borseland motöril 13-9 tarihinde de beklenmekte olup Malta, Cenova, Olivier ve şürekası 

geler<>~< Rotterdam, Hamburg ve ve :\larsilyı:ı. limanlarına yük ve yol-
cDuroston vap. 30 eylülde bekle- Skandina\•ya ve Norveç limanları i- cu alarak hareket edecektir. 

niyor. mal alacaktır. çin yük alarak hareket edecektir. HOLLANDA AVUSTURALYA 
JOHNSTON WARREN L!NES, Ltd. Sagoland motörü 28-9 tarihinde HATTI E t I 27 v t t 

Limited 
VAPUR ACENT ASI 

20 Ağustos 1939 PAZAR 

Nasıl da muvaffak olmuş 

~" 

"KODAK , VER.IKROM"ı. 2-8°~ile 
..(7 J ~ 

Daima . 8 ... poz · güzel,'-. net - ve : detaylı 

-. esim - elde .,. edebilirsiniz ' 
I 

SÜRATLI,·- EMiN ve MUNTAZAM EMÜLSYONLU 

"KODAK VERIKROM" · Filmı 

Kalitesi ve randımanı itibariyle 

DAHA UCUZDUR 

Kopyalarınız için: 

Daima güzel, ca;ılı, detaylı resim veren ve 

z-;,manla sararmayan VE LOK S kağidına . 
ısrar ediniz. 

Bütün KODA K satıcılardan arayınız veya 

şu adrese müracaat ediniz : 

KODAK $1rketı - Beyoilu, lstanbu• 

.. 
B poz da gQzet ! 

v • • • 30 n 939 t c s reı ano> vapuru agus os a 
clncemore> vap. 27 agustasta Bur gelerek Rotterdam, Hamburg ve Sprıngfonteın vapuru -;ı- a- . .. 

. 1 Sk a· ı· 1 . . .. 'h' d A t 1 e Yeni Zelanda gelıp 2 eylule kadar Londra ve Hull A d b J d• gaz Varna Köstence Sulına ve Ga as an ınavya ıman arı ıçın yuk ala- rı ın e \"US ura ya v .J < • • " y ID e e ıye reı·sıı•gv .~nden.· 
. k h k d kt" . l . . "k 1 k ha ket e ıçın yuk alacaktır. için hareket edecektir. ra are et e ece ır. lıman arı ıçın yu a ara re - ; . 

' ZEGLUGA POLSKA KUMPAN- decektir. .~L"V~RPOL HA: r~ ... , . 1 - Belediye itfaiyesi için açık eksiltme suretiyle bir tonluk kamy~ 
~ Vapurlarin hareket tarihleriyle YASI İlandaki hareket tarihleri ile nav- tOpoı .tı> vapuru 3o agu,,to.". kn- net şasesi satın alınacaktır. 

navlunlardaki deği§ildiklerden acen- Levant vapuru 25-8 tarihinde ge- lunlardaki değigikliklerden dolayı dar Liverpol ve Glaskovv içir. yük 2 - Markası, Fort, modeli 939 senesi 91 Y. olacaktır. 
te meauliyet kabul etmez. ler€k Anvers, Danzig, ve Gdynia li- acentemiz mesuliyet kabul etmez. r..lacaktır. 3 - Muhammen bedeli 1700 Türk liı asıdır. 

Daha fazla tafsilat almak için mantarı için yük alarak hareket ede. Daha fazla tafsilat için ikinmcikor- 4 - İsteklilerin şartnamesini belediyede görebilir. Veya suretini pa-
kt. donda FRETELL1 SPERCO vapur a- DEUTSCHE LEV ANTE - LİNİE rasız alabı·ı ·,r. 

Birinci Kordonda 150 No. da W. F. ce ır. .. 
H.nry Van der Zee vapur acentalı· SERVİCE MARİTİME ROMA1N centesine milracaat edilmesi rica 0 - cDelos> vapuru 23 ağustosta Ham ö - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 127 buçuk lira muvakkat temi-
iına müracaat edilmeıi rica olunur. KUl\IPANY ASI lunur. 1 bourge, Brem en ve ·Anversten gelip nat makbuzl:ıriyle birlikte 28-8-39 pazartesi giinil saat 11 de belediye 
. -·- _ TELEFON: 2007 /2008 Peleş vapuru 1-Eylül-939 tarihin- Telefon - 2004 ;- 2oo5 yük alacaktır. . daimi encümeneni müracaatları ilfm olunur. 11-15-20-25 2921 

r a 

1939 K. Tasarruf İkraTniYe · Planı 
1 

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

Kur'alar: 1 Şubat,.1 Ma_rt, 2.6 Ağust~s, 1 ~E!lıil, :. 1 ikinci 
teşrın tarıhlerınde çekı,ecektır 

ıuıw IKRA Mf YELER ' 111111 ımııı 111111111111111111111111111111111111111111~111111111111111111111'1'e 
I Adet 2000 liralık 2000 lira ~ 
5 • 1000 .. - 5000 .. § - -

~ 8 • 500 • 4000 
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lzmirin en modern, -· en 
temiz ve en muntaıa19 

aile yuvasıdır. Konfor, t~ 
mizlik, istirahat, ucuzlu 
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noktasından AnkaraP 
lasın fevkınde otel yok'"' 
tur. 


