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MANEVRALAR M lYıltt®lf ö lk 
©J~lli1Ü~~öü0 

1 
ır, 

Almanyada hava ve lta:yada ordu man:vraları var 
B. Behic .. 

hortiye bir teşekkür 
telgrafı çekti 

Budapeşte, 1 (A.A.) - Macar 
Ajansı bildiriyor: 

Malaya Zırh ısı Bu Sa
bah Şehrimizde önümüzdeki haftalarda 

müteyakkız olmak lazım Tü:kiye orta elçisi Bchi~ Erkin, Bu akşam dost ve müttefik devletin 
Macarıstandan ayrılması munasebe- ' 

Danzig senatosu, statükoyu ihlal etmeğ~ baş· 
ladı. Polonyanın protestosu beklenivo1· 

tiyle Naip Hortiye bir telgraf çeke- denizcileri şerefine şehir gazinosun• 
rek Macaristanda kaldığı uzun müd-

det Z<!rfmda kendisi hakkında göste- da bir ziyafet verilecek 
rilen haynhahlıktan dolayı teşekkür __ _ 

Doktor Cevdet 
Fuad için 

MAHMUD ESAD BOZKURT 

Doktorı •. 
ÖUün dediler; inanmadım. 
Çünkü, o gün, fst:ınbuldım, senin-

le !·onuşma{j gelin:tdim !.. 
Demek, ıairin dediii doğru imif .. 
Çok önem verilen hayat da, bı~r 

hi; imiı .. 
Hattı.. 

Hirin hiçi! .• 
O kadar ki, 
B'r kaç kelime teatiaine değmiye· 

cek kadar! •. 
,._(N~k Kemal) deaiıti, bir da 
auıaaıın. 

'• 
Doktor? 

•• 

Seninl4i ilk defa, iatirdaddao .o,.. .... 

• - - l'."1. 

Danzigten bir görünü\ 

Berlin: 1 (A.A.) .ı.- ,Müsel!S.h Al- mal hava seferlerine kapanmıştır . 
rnıın kuvvetleri uz11n senelerdenheri Bu mıntakada harp tayayreleri talim 
"Örüh::nlc.r~cı' m\lhimmi addoluna- lı:r yapınaktadır. 

bı. bilecek rnanevrolara başlamak üzere Ecnehi hav;ı ateşeleri bu talimleri 
bulu~uyor. ~ scyretmeğe davet erlilmişlerdir. Bu 

tanıtrnlftun. 

Tanaıtıiım ilk günün, bende 
.... ktızı teıir ıu oldu: 

Ne erkek Türkoğlu •• 
Ne büyük ve kamil ir.a«n .• 
Bu duygu ıittikçe arttı. 
Cün seçtikçe aenı"n için tunları 

dUYnıaia bqladım: 

Ne müıtaini ve ne gönülaüz a -

Almanwmın şimali gn-rhi mınta· manevraların bütün teferrüatı ma· 
kesı bugün 48 saat müddetle nor - -Devamı 5 inci sahifede - -

Çan-Kay-Şekin mesajı 
d-.ınf.. ç· e fe de k'" "J belA e 
, •. ~~ümünden sonra, ve timdi, dü. ının şe 1 ıyor ı: aponya, 1 aıs-

~::::';~hi Baidadi ne doğru tİSlla herkesi ISiran kudüz bir kö. 
~Ylemif.. k h ı· td• 

çunkil o, pe a ıne ge ı,, 
«Paditahı mülk iatiğna oluraan 

Ruhi:. 

«Şema olur bat:nda efaer, taht 
olur payinde ruh» 

Demiıti! 
Ben bunları okur, okuduklarıma 

llytrıalc iaterd:m f •• 
Uyamadım, uyulmaz sandım. 
l-lalbuki aen, 

diep.~nıizden önce» celbette ki 
le.il' &Özü yalandır. » 
el Diyen Fuzuliyi bile yalana çıkar • 

•ta •• 

~llkın ne kadar yükaek olduiu· 
"'- h ı· b" 1-- • 1 • 

1 

etmiş ve Macaristana mesud bir is· 
tikbu.! temenni eylemi~tir. 

00 

lngiltere'de 
H ava m':t~1evraları 

r .ondra, 1 (Radyo) - Hava ma
nevralarına bin bombardıman tayya

resi iştirnk edecektir. Şehirler, ma

~vralar dolayısiyle geceleri ışıkları
nı söndüreceklerdil;,: 

00 

Kar ol 
Roeios'a ~itti 

Kral Karol 

Belgrad, 1 (Radyo) - Romanya 

kralı Karol, refakatinde veliahd 

Grand Voyvod Mihail ve maiyetleri 
oldukları halde Rodosa gitmiş ve A 
daya çıkmıştır. Kral ile veliahd ve 
ma:yetleri, Otel Diros'da kalacak ve 
valinin tertip ettiği bir geyik avına 
iştirak edecektir. 

o 

Bek 
lngiliz sefirini kabul 

etti L aya ı geçen ır -tıyet e ıs -
at ettin. 
Cı.ı li R hA • d d. w • .:ı R n, sen, u ınm e ıaı a • 

~~ . 
Varşova 1 (A.A.) - B. Bek, 

- Londradan dönen İngiliz büyiik el
çisini kabul etmiştir. bt oldıan? 

Doktor! o 

~e lllutıu •ana.. Bir l spanyol gazetesi . 
8 • • Cebeiüttarıkın kaybı hak-unıaı- hepsi hoş •• 

-. t:'e.ltat •• Bir : ki küçük hakikat daha kında ne diyor? ..... 
Madrid, 1 (A.A.) - Madrid 8urıı • A • d ··i F l · l A ha · .._ an, aenın manevıyatm an o • a an1ın organı o an rri gazetesı 

"-ek istiyorum. Ve istiyorlar.. Cebelüttarıkın kaybedilmesinin iki 
S..., neden bu kadar erken ,-ittin? yüz otuz lı~ıinci yıl dönümü münase 

,.l). ... lcarıda, bir alay CSkaUs hastalar betiyle bir makale neıretmiıtir. Ma· 
ıe.\t._, Sen onlara bakar ve IOlll'a kalede ezcümle deniliyor ki: 

Malaya dretnotu 
Doıt ve müttefik İngilterenin Ak. Kumandan valiyi ziyaretten sonra 

deniz filosuna menıup Malaya zırh· kumandanlık binasına gelecek, kıt· 
lıaı, bu ıabah ıaat on bire doğru lima.- la önünde askeri muzika, bir müfre· 
nunıza gelmit bulunacaktır. Gemi, ze asker tarafından karıılanacaktır. 
dün Kıbrıım Larnako limanından lıa Albay, müıtahkem mevki kuman• 
reket etmi,tir. danlığından belediyeye geçecek ve 

Malaya zırhlısı tehri topla selam- buradan gemiye avdet edecektir. 
ladıktan sonra, gemi kumandanı al· Saat on be§te, vali, müıtahkem 
Öay Tover bir motörle Konak iskele- mevki kumandanı ve belediye reiai, 
•den karaya sıli-ak. dojruca ~ aJ'ft •1" aemiye •iderelı iadei zip. 
yete gelecektir. Burada bir müfreze rette bulunacaklar, gemiye çıkadar-
polia resmi selamı ifa edecektir. - Devamı 8 inci sahifede -

----CC'<***U>----

Motosiklet 
Terzi }rusuf 

Ağır Surette 

kazası 
Çağlayan 
Ya,·afanclı 

Kaza, motosik:et üzerinde fazlc: sµr'atle 
giden yaralının dikkatsizliğinden olmuş 

Dün sabah saat sekizde Birinc;-j Yaralanan, esnaf ve ahali bankası 
kordonda Tayyare sineması önün- karşısında terzi B. Yusı,ıf Çağlayan· 
de feci bir motosiklet kazası olmuş, dır. 

bir kişi ağır surette yaralanmıştır.! - Devamı 6 nci Sahifede - . 

00 

Doktor Cevdet Fuad 

Dün büyük ihtif aile 
ebediyete verildi 

Kabristanda onun kıymet ve hatırası 
teessürle teba·rüz ettirildi 

I 1 

,.._..... l»U,.,.ler kordun!.. c:Bu kayıp, iyi idare noksanımız-
\·, '-lat ardın aıra atlasın diye mi Şan • Kay • Şek ve karııı dan dolayı meaul bulunduğumuz da- Cenaze meraai minden iki intiba 

:-. •7rıldın? I Chung King 1 (A.A.) - Chckiai 1 betiyle millete hitaben bir mesaj net- imi bir hakarettir. ispanya, bütün ÖlilmOnO derin b:r teessürle yazdı- dün layık olduğu şekilde fevkalide 
~ olıaa, hen aeni, l»ir ıUn meclis Ajnnsı bildiriyor: retmi§tir. İspanyolların muzaffer ıeflerine iti- ğımız lzimir Kızılay kurumu merkez ihtifalle kaldırılmış, namazı Kemer
~~lllın önUncle gönlll•lb bir halde Çinin yüksek şefi başkumandan Mesajda ezcümle şöyle denilmek- madı olduğu ve k~ndilerini bekliyen heyeti reisi ve Eşrefpaşa hastahane- altı camiinde kılındıktan sonra asri 

l»ulınuıtum.. Çan - Kay - Şekin Tokyoda aktedilen tedir: parlak istikbalden emin bulundukla- si başhekimi, sıhhat şOrası azasından kabristanda ebediyete tevdi edil mit-
, .._ D"•MAı 4 acil Sahifede - inailiz .. japon konfernnaı münaıe • -Devamı 5 inci sahifede - rı ıu ıırada bu zıyaı hatırlamalıdır. B, Cevdet i'uad Özyarın cenazesi, - Devamı 4 üncü aahifetle -
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FDKRA • • Alm 
1 Ş~höır DahDDB habeırDeırü l ırıgitterenı 

Bozdoğan sırtlarında 
İRFAN HAZAR 

Afh yüz metre irtifadaki Madran dailarının tepelerinde, dizan
teriden fen<:'. halde m•!starip olan arkada,ımızın tedavisi için, elbet 
te oralard~ bir doktor bulamazdık. 

Vakit geçiyor, tehlik .. ziyadeleıiyordu. 

Şükü!' ki, civardaki yirmi otuz haneli yörük köyünden ihtiyar bir 
katfın inıdadımıza yl•fi~ti. 

Bu kadın hasta arkadatımızın ıiddetli mide vecaını görür görmez 
derhal ormanlığın içine daldı; ve oradan topladığı bir demet 'tıyıtla 
yakı otunu, ismini bilrnediiam bazı nebatlarla karıştırıp kaynattıktan 
~onra dostumuzun güzelce karnına vurdu. 

Evvelall:ıh, dizanterili dostumuz, bir gün ve bir gece içinL~, biz
den daha •ilam olarak tekrar dailara tırmanmaia bqlaclı. 

... 
Madranlı ihtiyar k&dm, Bozdoğan kaza.uıdan başka daridünyada 

hiç bir 1•re gİtm•mİ4ti. Muhtelif ha•tahklann tedaTileri.e dair, bakı-
nız o bize neler söyledi: 

- Biz, köyümüzde hekim nedir bilmeyiz. Her ev kendi hastasını 
kendisi iyi eder. En y3ngınh sıtmalılara dağdan setirerek yedil'· 
diğimiz bir topan kar, onları çabucak yataktan kaldırır. Kesiklere, 
yaralara ve berelere birebir gelen iç yajiyle zift hamurunu, hepimiz 
ıözümüz gibi evlerimi7.de ıaklarız. Allahın izniyle bat airmnı, bel 
airıaını, diş ağrısını, gÖ:E ağr11mı kuru yahud yaf, türlü türlU ot veya 
nar li.palariyle de bıçak gibi kesmesini biliriz. 

içimi.de ihtiyar kadına en çok iııanan, ve onu büyük bir dikkat 
ve itlnayla dmliyen kimdi bilir miainiz? 

Bizzat haata ! 
Yatıi, aünlerce mide .sancısından el'aman diyen, ve gö:zilnli bir 

iahze için açıp ta bize bakmak kuvvetini kendisinde bulamıyan mü
hendia dostumuz ... 

Tabiatten gelen, ve !naan oğullarının maddi ve manevi aıhhajini a
sırlardanberl idame ed0 rek cınları, biraz da gayri tabii olan soysuz b!r 
kitap ve fikir hayatının pençesinden kurtaran kır ve dai sakinlerinin 
bozulmamıı deierinl muhakkak ki ıatırap çektliimiı :zamanlarda tak· 
dir edebiliyoruz. 

Milletlerin, yalnız iktıaadi ve memleket mUdafaaaı aahaaında değil, 
ahlak, aadelik ve hakiki tabiat kültürU aahaaıncla da tabiatin öz çocuk
tan olan temiz kalmıt köylülerini bir kaynak telakki etmeai gerektir. 

Haklı bir aurette iddia edildiği sihi, kitap taibatten ve tabiat kanun
larından ayrıldıiı niabette inaan oilunu dejenere yapıyor. 

Tahiatten selen bir kUltUre iltifat edelim. 

** 
Söz muharebesi 

Bu muharebeye son veri/1,1esini İik 
isti}·en Hitler olmu imı ! 

Berliıı, 1 (A.A.) - Çemberlayniu 
diln ıöylediii nutuk hakkında tefsi
ratta bulunan Alman matbuatı, in
gil:z gazeteleri tarafından haber ve
rilen sansasyonun tahakkuk etmedi
ğini müşahede ve tesbit etmektedir. 

Deubıche Allgemeine Zeitung ga
zetesi, siyasi anlaşmanın neticelen
mesinden önce ~Ioskovaya askerl b'r 
heyet gönderilmesi hakkında diyor 
ki: 

taşkınlıklara teşvik mek için insa
nın pek müteca.sis olma.:ıı icap eder. 
Bu hal bize, Londrada çemberlemP 
manevralarının artık g:zlenmes·ne 
lilzum görülmemekte old 
bat eylemekte<lir. Çemb 
meclis önünde l\foskovn mti 
ler:ni harpten evvelki anta t n Oza -
kercleı iyle mukayese etmek sureti. 
le çemberleme manvralarının mahi
yetini meydana koymuş bulunuyor. 

Berliner Lokal - Anze ger yazı -
yor: 

Çemberlaynin pek ziyade teessür 
ve teessüfle karşılaştığı bu cSöz mu
harebesi> ne nihayet verilmesini ilk 
istiyen llitler olmuştur. Kendis'ne 
verilen tek cevap mücadelenin teşdi
di oldu. Bugün dahi ingilterede, umu 
mi harp esna ında Lord Northcliff ı"-

• • başkonsolo. 
Kazanc vergisi hakkın- Eniştesini tabanca srnr kabri ' ·ı öJdiirdÜ Londra, ı (A. 

d •k • t bl •ğ 1 e Butler. avam k• 
Q l l e l . Katil yakalandı re hükumeti taraj 

ingiliz başkomıolo 
Ödemiş kazasının Birgi nahiye ~ kında yapılan isti 

47 İnCİ maddeye go·· re beyanname sinde Kereli köyünde bir cinayet ol- kumetinin reel ce USU• muştur. Kavakkuyu mevkiindeki dirmi~tir. 

l~ . . . . t • h d l • bahçede Hüseyin Gökçen ile karısı Almanya, red s 
UnU erCI e en erın Vergi 25 yaşında Şerife Gökçen arasında taleayı yürütmekt 

k · ı ı . bı· 1 dl ı· rı· ı d ı· kavga çıkmış. kavgaya Şerif enin mef nin bu talebi 
şe 1 eri kardeşi Mehmed Yıldız da karış- ravyadnki yeni v 

Maliye Vekiiletince kazanç. vergi~ ne ve işi bırakmayı haber vermiyen- mıştır:. Ka.vga büyümüş, Mehmed masını tazammun 
si h.akkınd~ hazırlana~ ~ 91 sayılı }erde de bırakmanın vuku bulduğu v~. ~ı:seyın tabancalarını çekerek 

1 

i~gilt:re bu v~ziy 
teb} ğ, Vekaletten şehnm zdeki ala- ticari yıl iptidasından bırakma tari- bırıbırıne eteş açmışlardır. bırlerın meşruıye 
kadarlara gelmiştir. Kazanç vergisi hine kadar geçen zamana aid vergi- Mehmed Yıldızın attığı kurşun - tai nazarını deği 
kanununun 47 inci maddesi muci - ye yüzde 15 zam yapılması !Azım larla yaralanan eniştesi Hüseyin mak dirmiştir. 
bince beyanname usulünü tercih e - gelmektedir. Yalnız işe başlamayı ~ul düşmüştür. Suçlu, tabancrası ile 
denlerin hangi seneden itibaren be- veya yalnız işi bırakmayı haber ver- J~ndarmava teslim olmuş, hadise tah 
yannamesi mükellefler gibi vergiye miyenlerin veyahud her ikisini de h&. kıkatına Ödemiş müddeiumumiliğin 
tabi tutulacakları hakkında bu teb - ber vermemekle beraber yüzde 15 ce el konmuştur. 
Jiğde a~ağıdaki talimat verilmekte - zam yapılması lazım gelen verginin ~:-...._,_ 
dir. seneleri ayni olmıyan hadiselerde Özüril kabahatinden 

2395 numaralı kanununun 4i in- bu hükmün tatbiki bakımından iza- büyük 
ci maddesinde cgnyri safi iradlar ha mühtaç bir clhet yoktur. Ancak 

. Vila>· 
Yol ve kö 
Zonguldak, 1 ( 

lit Aksoy, Ereğli 
rını ve yol inşaatı 
ten dönmüştür. Y 
lışma vardır. Vil 

tan Safranbolu -

üzerinden \"ergiye tabi tutulacak mü b'.r t~kvim yılı zarfında işe başlayıp Kemerde umumhaneler arasında 
kellefler ile kollektif şirketler birin- ayni tak\·im yılında işini bırakan ve sarhoş halde dolaşan amele Mehmed 
Ci kanuna kadar, mensub oldukları işe başladığını Ye bıraktığını haber Şan:li Mele~i~ umum,! evine taarruz 
tahakkuk dairelerine yazı ile mUra - vermeyen mükelleflerin ayni devreye e~~ış, kendısıni yakalamağa teşeb- tamoni vilayetine 
caat e.der~.k, gelecek ~·ı~ için beyan -

1 
v~ ayni takvim senesinııı ait vergile- busede~ nokta polis m~~uru Fehmi Ereyli - Düzce yo 

namelı mukellefler gıbı muameleye rınc yüzde 15 erden yüzde 30 zam ve Cemıl Akta~a tecavuzde bulun • tine ve Adapazar 
tfilıi tutulmalarını i~tiycbilerler. Bu yapıhıcağına dair kanunda bir sara- muştur. Suçlu adliyeye verilmi.:ıtir. 
takdirde işlem·ş bulunan takYim yılı hat yoktur. Bilfı.kis kanunun 58 inci -=*=- '.l' ]anmaktadır. Bu 

n_ın verg·isi gayri safi il'ad esa_sı tize - maddesinde işe başladığını veya işi Gazinoda bir hadise 
rınden tnrholunnrak onu takıb eden bıraktığını haber vermiyenlerin ver- K k d O . 

ı . . b l'l .b. . arııya a a smanbey gazın~ 
yı ıçın eynnname er gı ı Yerg ye gisine yilzc1e 15 zam yapılacağına d Ah d Ak - . 
tabi tutulurlar .... > denilmekte olduğu dair hiiküm, bu zamların tatbik etli- :~nı:k A7'eK b arer, Hıdayet Öz
halde yeniden işe başlıyan ve ayni lec ği devrelerin ayrı olacağına gö- h y ld• ki ı hır ludak ve Rauf la"· 

· · 1 b l" l' oş 0 u arı a de tabak ve k d h sene ıçım e eyanname usu un ı ter - re konulmuşttır. k I . . . a e 
cih ettiğini bildiren gayri afi iracl 'ı Cezai hükümlerin tatbikinde kı - /rmı§_ardır. Ke.?dılerını karakola gö 
karine ine tab' mükelleflerin işe bai'- yas ve i tidlal yollvle muamele ya • ~rmege ~ş~b?us eden polis stajyeri 
ladıkları tarihin müsadif olduğu tak pılma 1 caiz olmadığından vukarıda sırı ve he ~1 ~ayrama karşı gelen 
vim yılı vergi inin de beyanname usu ıikredildiği \•eçhile bir tak~im yılı ~uç u ~f: er ıkı ~ar~ketl~rinden do
tune göre tarh ve tahakkuk ettirildi- icinde işe baslayıp avni takvim '-'Ilı ayı a ıyeye verılmışlerdır. 

'$ ı. • J ccc**>>>---
ği teftiş raporları mlinderecatından içinde işini terketfği halde ne işe 
anlaşılmıştır. b2şladığını ne de işini bıraktığını ka lstanbuf • lzmir hava 

l\Iacldede ötedenberi çalışan mü - nuni müddetleri zarfında haber ver seferleri 
kelleflerle yeniden işe başlıyanlar a- memiş olan mükelleflerin vaziyetle -
n~ında bir fark gözetilmemiş oldu - rinde 145 numaralı kazanç umumi 

flundan yeniden işe başlıyanlar hak - tebl~ğindeki izahata göre mektum sa 
kında b k llrlU muamele yapılma- yılmasını iltizam edecek .. betıtlw 
~ı caiz değHdir. mevcud bulunmadığı takdirde bu mu 

B naenaleyh gerek yen"den işe baş kelleflerin işbu faaliyet müddetine 
lamak gerek otedenberi işe devam aid vergilel'ine yalnız yüzde 15 zam 
etmiş bulunan gayri •afi iradları ver yapılmasiyle iktifa ed:lecektir. 

Devlet hnvayolları umum müdür
lük levazım müdi.lril B. Rıza Çerçe~ 
Ankatadan şelırimize gelmiş 7 ağus
tasta: ftHtft - t'stanhurarasında baş
layacak doğru hava nakliyatı işleri 
için tetkikler yapmıştır. B. Rıza Çer. 
çer, tayyare ile tekrar Ankaray~ 
gitmiştir. 

gilerine matrah tutan mükelleflerin -=***-
(kollekt f şirketler de bu meyana Bey Cemal Ere.' Asım Kütür g Jdi 
dahildir.) Beyannamt usulUııü tercih 1 · · h l"' ·· .. ~ ·· u 
tt kler:nı birinci kin un sonuna ka - b zmır ıt a Cat gulmEruglubı:nudayene l . zun za~andanberi maarif veka. 

· b ld kl .d d . aş memuru ema re ır erece etınfn emr yle Ankara ve istanbulda 
dar men su o u arı varı at aıre- f · · ·ı k 11· 1. k ı · . b k'lAt 

1 1 
d ter ı ettırı ere maaşı e ı ıraya çı a- ça ışan şehrimız ilk tedrisat müfet-

ler.ne ve şil e teş ı a ı o an yer er e 1 Ahl"k" 1 k" hl' · t • ı · d B ı . h kk rı··. . .
1 

bil rı mıştır. a ı ve mes e ı e ıyetı ş erın en . Asım smet Kültür, 
şilbe ta a uk şc ıgme ~azı ı e • ·ı h k k d' · · d' · ı h i · d .. 
clirdfkleri takdirde nrzuhal:n verdi- ıBe Cer eıs·et be~kısıdnı ~ev ırmıt o an şe r mıze onmüştür. 

. b . ema ı e rı e erız. --*--
ği tarihi tak b eden tııkvım yılının a --=*=- - -: . 
şındn 2895 numaralı kanun mucibin- K k , k Borsa budcesı 
ce tutulması Uizım gelen defterleri aça ·çı 1 İzmir borsasının yeni sene bütçesi 
tasdik ett.rip bu tarihten itibaren Limanda Macar bandıralı Karsa ticaret v~kAletince tasdik ve iade e. 
bütün muamelelerini bu defterlere vapurunda aşçılık eden F eranç oğlu dilmiştir. 
ka/detmeleri ve takvim senesi sonun Monzer karısına göndermek iste- 00000----

yetin müstakbel i 

ehemiyeti vaı·dır. 

Elazığ, 1 (A. 

ban arasında ye 

me Çıp köprUsU d 

dün açılmıştır. A 

lazığdan • Keban 

gelen binlerce hal 
münasebetle söy 
köprülerin ve yol 
zin iktisadi ve um 
tığı iyi tesirler t 

Kebanda Mura . 
çen sene yaptırıl 
ğer bir beton k .. 
Arapkir, Kemali~ 
dar bUttin bUyük 
demir köprülerde 
mümkün olmuştu 
cumhuriyet bükü 
rafı M ...... ~ -- r-ıı 

rili olan Elazığ 
Tunceli vilayetin 
köprü yaptırılmı 

lngiJi2 
ihtiyat f 

ed 

4:İngiliz hilkümeti, Sovyetler·n si
yasi formülleri hakkında ingiltere -
deki ıtıpheler çok kuvvetli olmasına 
rağmen, kendi çemberleme siyaseti
nin muvaffak olması iç"n Sovyetler 
tarafından idare edilmcği kabul ey

lemektedir. Doğrudan doğruya olm1-
yan turruılar haklündaki Sovyct 
formülünün doğrudan doğruya kü
çük devletlerin !~tlklallni tehdid ".!t
mekte olduğunu bizzat Çember -
layin söylemiitir. 

da hesaplarını kapatarak bilanço , diği bir kilo altı yüz gram bisküvi ile Hatay paviyonu 
in kurduğu ayn! mileeseselerin ayn! kar ve zarar hesaplarını ve beyanna oir lastik topu Hüseyin oğlu Meh - H 
tahrikatına şahid oluyoruz. melerini kanunun 9 uncu maddesinde med vasitasiyle vapurun kıç tarafın- ~tay iktısad müsteşarı B. Celal 

Londra, 1 (A. 
dan evvel kral ta 
lecek olan ihtiy 
132 harp gemisi 
viye etmek üzere 
riye efradı dün 
ham ve Devanpo 
etmişlerd ·r. 

Gazete. bunun ingllterenin tekrar 
tekrar bildirilen ve küçUk devletleri 
himayeye matuf olan garanti polit!
kası ile katiyen mutaaı ız olduğunu 
kayıt ve yazısına şu suretle de\•am e
diyor: 

Çemberlayn, müealernetperver 
müzakerelerle hal edilemiyecek hiç. 

bir mesele mevcut olmadığını söyle
miştir. Fakat, dünkü nutkun a;:ıkıd:ı 

olan meselelerin bu muslihane hal-

Bugiln dünya şundan memnun ola 
bilir ki, 1914 dekinin tersine olara~ 

başkalarının kendiı;ini ~lirüklem~k 

isted kleı i kcı:ımekeşe karşı koyma

sını bilen yüksek kabiliy~tli adam
ların idare~inde mUst:ıkil ve c:nğlam 
kurulmuş imparatorluklar mevcuttur 

-=*=-
Antakya 

Halkevi tetkik gezile· 
line ne dereceye kadar hizmet ettl· • b f d 
ğini anlamıyoruz. Kendisi. mesele. r l n? OŞ a ! 
lerin mu lihane bir surette hal edile- Antakya, 1 (A.A.) - Halkevi 
bilecefini aöylUyor, fakat bu mesele- köycUlUk kolu, halkevi ba9kanı Eze
lerln halli llzım olduğunu soylcmiş- rin iştirakiyle Kusey r köylerinde 
tir. bir tetkik gezisi yapmıştır. Bu geziy~ 

Berliner B6rsen Zeltung, Çember - &lrailt veklleU k6ycU1Uk şube mildll
laynln Danzig hakkındaki sözlerini rü Reşid de katılmıştır. Kol, Hanyo
ve klyaaetli ve politik addettiği leh lu, 1Carbeyaz ve Karsu köylerinde 
hattı hareketini takbih ediyor n tl:- k6ylillerle temas etm·ş. köylillerimi
yor ki: zln ihtiyaçları tespit olunmuş ve bağ 

$u halde serbe t şeb• e karşı Le - hastalık.lan incetenmiıtir. 
hi.ı&nın devamlı tahrikatı ve gaze- KöylUlerlmlz bu ziyaret vesilesiy
telerinin barb. zafer ve Almanyanın le Anavatana kavuşmalanndan dola
imha11 hakkmtlaki neşr·yah klya - yı canlı tezahürat yapmıılar ve her 
setli ve basiretli demek oluyor. Şu ihtlyaçlaı ının yerine setirilecetin -

den emin olduklarını söylemfılerdir 

yazılı mtidud zurfında vermeleri ve dan rıhtıma çıkarmak üzere iken her A~yurek Ankaradan şehrimize ge!-
bu suretle vergiye tabi tutulmaları iki suçlu, zabıtaca yakalanmıftır. mış, fuar~a. H~tay mahsulat ve eşya. 
ve bu takvim yılına takaddüm etlen o=-- sının teşhın fçın tetkikler yapmış Ha 
müd<letc aid vergilerin de ga,•ri safi T taya gitmiştir. 

J ain M E 
iracl karinesine göre tarh ve tahak- • sat Bozkurt 
kuk ettı·r·ılm..ısı· ·ıcnb 0der. Vilayet mektupçuluk mümeyyizi ... "' M h Hemşehrimiz izmir mebusu ve es-

Bilfarz 15-8-1938 tarihinde ,-eni - B. e med Ali Akgün, Değirmen- ki adliye vekili B. Mahmud Esad Boz 
den işe ba11lıyan ve verdiği bir .arzu- d~re .n~hiyesi müdürlüğüne tayin e· kurt Ankaradan şehrimize gelmiş-
hal ile beyanname usulilnü tercih et- dılmııtır. tir. 
tiğini bildiren bir mükellefin 15-8- -=* . - o°*oo...._ __ 

l938 ila 31-12-1938 devresine aid Mezunıyet ZABITADA 

Bu efracl ey1U 
serviste kalacakt 

Anavatan fil 
Rosyth ve 1nver 
miştir. Filo, Ağu 
da manevralar y 

Kahramanlar ma 
oğ-Iu Fedainin üz 
çak bulunmuş, z 
dllrni,tir. 

1939 malt yılı vergisinin gayri safi Şehrimiz müddeiumumi muavin-
irad karinesine göre ve l-l-l 939 ta- lerin B. Rüştü Uskent aylık mezuni- •••••••••••- Gümrük önün 

k dd t Ö Karıaını dötmUt 
rihinden itibaren geçece mü e e yetini geçirmek için bugün demişe çalıştığı iskelede 
aid 1940 ve müteakib mali yıllar ver gidec~ktir. Yerine Ağırceza mahke- K.arş:yakada Hengam soka~ında muhtelif yerlerin 
gisinin tle beyanname usulünde tar- mesi müddeiumumiliğini müddeiu- Halıl o~lu Mustafa GUlada, geçımslz Ara 
heclilme:si lazımgelir. mumi muavinlerinden B. Hikmet ilk :uziln~en ayrı oturduğu kansı Bucnda beledi 

lkincj tebliğ: Tüfekçi oğlu vazife görecektir. Nurıyeyi bıçakla Uç yerinden yarala- med oğlu Arabac 
Ayni takv:m yılı içinde işe başla - oo= mış ve zabıtaca tutulmuştur. kl arabadan yer 

yıp ,işini tcrkedeıı ve işe başladığını. Nara <!byormuşf Çenselle vurmuı yerlerinden yura 
işi bıraktığını haber vermemiş olan K k Gilmrük önünde Mustafa oğlu Kız 
mükelleflerin kazanç vergilerine ya- arşıya ada Celalbey sokağında hammal Hasan, iş meselesinden Mus Bucada Reddii 
pılacak znm hakkında da vekalet- dAli o:l~ ~ustafak, ıadr.h~t. olrkatakkyoll- tafa oğlu Abdullahı çengelle baıın - ram oğlu Behltil, 
ten gelen 190 ayılı tebliğ şudur: ~ ~ ra a ?11?· en ııı?ı ra. o a dan ~·aralamıştır. şında Ümmüyü 

Bir takvim yılı içinde işe başlayıp ~oturme~ ıstıyen hekçı Necmı ile Tahkir ca yakalanmıştır 
ayni takvim ~ılı zarfında işini ter- Mehmedı yumrukla dövmüıtür. Yeni müzayede bedesteninde Mah- Kemerde kağ 
keden ve işe başladığını ve işj bırak- 0 mud oğlu İsmail, alışveriş mesele - :ı.tehmed Ali, M 
tığını haber vermeyen mükelleflerin Bir kaza sinden Recep oğlu mobilyeci Sadıtı kaçırmış ve o da 
kıstelyevm vergilerine yüzde 15 er- Bayındırda Ova köytınde bfr kaza tahkir etmiştir. Halkapınarda. 
den yüzde 30 zam yapılmakta oldu- olmuştur. Arap oğullarından Meh _ Sarho9luk yüzünden Toksöz, Ali kızı 

halde Polonyalılar tarafından bet -
baht Alman ekalliyeti hakkınaa tat. 
bik edilen tethiş hareketi cpolltik> 
demek olu~·or. 

Kamyondan düttü ğu cereyan eden rnuhaberelerden \·e med karısı Ayşe San, Hasta oğlu ıı:; Karşıyaknda Kemalpaşa cadde • ğından zabıtaca 
Güzelyalıda Musa oğlu i\Iustafa, teftiş raporları mUnclcrecatından an~ yaşında Yusufu örtmek için yüklük- sinde Said oğlu ustabaşı Enis, sar - Para ç 

F lhakika, ingiliz hilkfimetine ol- Çe4meli Hasanın gazöz kamyonun - laşılmaktadır. ten bir yorgan alırken yorgan içinde hoşluk saikasiyle l\Iehmed oğlu E. Kahramanlara 
lfosdara hakaret etmistir. çar, Ahmed Gü 
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l_!.:IŞ PoLlriKAI 
Sovyetler ve de

mokratlar 
Demokrat devletlerle Sovyet\er 

arasında dört aydanberi devam eden 
görüşmeler hakkında Moskova
dan gene iyi haberler gelmeğe baş
lamıştır. Londranın ve Parisin de 

lngiliz ve Fransız askeri hey ' etleri 
cuma günü Moskov(l.ya gidecekler 

teyid ettiği bu haberlere göre, artık r B k ·ı · D z d ,.,... .. k · d , · k h , · · u 
Sovyetlerin sulh cephesine iştirak r ransa QfVe l l Q a iye, .1 UT lVe en ·aÔnen as eri ey et ı·eısı n Uf-
lerini temin edecek olan anlaşmanın • J • h [ el · k / 
imzası bir gün meselesinden ibaret- zınger en ıza at a mış ve son erece memnun a.m1ştır 
tir. Ve hatta a:~eri an.laşmay~. mü- Paris, 1 (Radyo) - Mosk ovaya ceklerdir. . başvekile izahat vermiştir. Daladiye, ludan bir kısmı~ı dün Derline nak -
~kere etmek uz:re hır. lngılız ve gidecek olan İnsiliz askeri heyeti, Paris, l (Radyo) - Başvekil B. aldığı izahat tan son d~rece memnun !etmiştir. Bunlardan üçü ve ezcümle 
hır ~ransız. asker!.. heyetı Mosko-ya- yarın öğleden sonra buraya gelecek D aladiye, Moskovaya gidecek olan olmuş ve generali tebrik eylemiş - Danzig işçi lideri Ottoviller idama 
Ya gıdecektır. .. ve Fransız askeri heyetiyle perşem- askeri heyeti reisi general Dümını tir. 

B h b ıh d ba-ı ı mahkum olmuştur. 
u a er su a can an g 1 0 ~n be i Ün Ü müşterek bir konferans ak- kabu l etmiş ve kendisiyle uzun müd- G eneral Hutzinger İngiliz askeri 

her. memleket efkarıumu.':'iy.:sinde tederek uzun müddet müzakerelerde det müzakerelerde bulunmuştur. ricaliyle konuşmak üzere persembe T~lgrafta Dan~ig vatandaşlarının 
sevın~ ura~dıracaktır.. Ç~nk~ Sov- bulunacak, bazı e~asları tesbit ede- Başvekil müteakıben Türkiyeden günü Londraya hareket edecektir. Berlın mahkcmes ı tarafından mah -
Yetlerı~ ı_ştırak etmedı~lerı hır sulh cek tir. avdet eden askeri heyet reisi general Varşova, 1 (A.A) - Danzigden kO.m edilhıeı>inin serbest şehir sta -
cep~esmınw noksan hır sulh cep- İngiliz ve Fransız askeri heyetleri H utzingeri kabul etmiştir. G eneral bildirildii'ine göre Danzig polisi bir tusuna açıktan açığa muhalif oldu -
hesı olacagı herkes tarafından t~k~ cuma gün ü Moskovaya hareket ede- Türkiyede yaptığı tetkikat hakkında kaç gün evvel tevkif edilen 300 suç- ğu kaydedilmektedir. 
dir edilmektedir. Böyle bir sulh .;;;;:;;:::::;::::::;:::=~-=~....!!!...!!!!'-""'""!!~~-----__.;.--..-_--------------------------------
cephesi maddeten zayıf olur. Çün}tü c k •lı t • 
garp demokrasileri §arktki mütte- e I m l e ı 

.SAHiFE 3) 

1 Viisündü klerim J 
fngiliz denizciler· .. 
nin Iimanlarımızi 

• • 
zıyaret erı 
ORHAN RAHMi GÖKÇE 

Bugün, İngilterenin Akdeniz filo
su Amiral gemisi l stanbula, maruf 
Mdai zırhlısı da İzmire geliyor. 

Türk dcnlzcilerinin Malta ziyare · 
tinin çok kıymetli olan intibaları, 
şimdi Akdenizde bir ittifakla yekdi
ğerlerine bağlı bulunan Türk, İngiliz 
devletler.i ara&ında daha kuvvetli, 
Akden iz emniyeti ve &ulh namına da 
manalı bir harekete yerini bırakmak
tadır. 

Donanmamızın Malta dönÜ§Ünde 
denizcilerimizlde konuşuyorduk, bi
ze §Öyle demiılerdi: 

«- Biz, bir"birirnizi anlıyan ve 
tanıyan iki millet haline geldik. ln
gilizler, bizi seviyorlar, umumi harb
de Çanakkalede karşı karııya har • 
betmiı olmak gib: milli ve vatani bir 
mukadder aramızdaki mesafeyi aç
mıı değil, bilakis daraltmııtır.» 

Filhakika, umumi harbde biz, in-fiklerine kartı giriştikleri taahhüğ -
leri kolay kolay yapamazlar. Sonra ' 
böyle bir sulh cephesi manen zayıf 
olur. Çünkü sulhun korunmaıına 118.,. J l . b k b. haya o·· , .. l . f ki' h k 
Yardım, ötedenberi Sovyet dıı politi- JY.IUCaae eyı aş a ır sa 1um ceza arının ın az şe 1 a -
kasının en eıaelı hedefini teşkil et- intikal ettırmi.,stir kında yeni b1r emir verdi 

Adliye Vekaleti 
._ gilizlcrle hem ÇanakkaleJe karşılaı

tık, hem de kanal boylarında ve çöl
lerde ... Fakat bu harb, karıısındaki 
düımanın manevi meziyet ve kuv -
vetler!ni, müıterek karekter vasıf· 

tniıtir. Bu ıulh cephesi kurulmaıı 
bahsinde ıu nokta unutulmamalıdır Prağ, 1 (A.A) -: Çeteka ajansına ret kazanmış olnn radyo gpikeri, bu İstanbul, 1 (Telefonla) - Adliy~ halkın alay ettiğinden bahsolunmak
ki, bu, demokrat devletlerden evvel göre, Çek kara oulusu 7.000 efrad, münasebetle yaptığı beyanatm son- Vekaleti, ölüm cezalarının infaz ta ve bu gibi hallere meydan veril -
Sovyetlerin benimsedikleri bir p oPi- 280 zabitten mürekkeb ve gönüllü !arına doğru şu sözleri söylemiştir: şekli hakkında mUddeiumumiliklere memesi için, bundan sonra gazeteci
tika idi. Sovyetler, sulhun korunma- Ordu silahlarını teslime mecbur bir tamim göndermiştir. Bu tamim- lerle halkın infaz yerine girmelerine 

usulüne mUstenit bulunan hizmet 25 
sı için sulha taraftar olan devletle- kalmıştır. Fakat mücadele bitmemiş, de, geçen hafta istanbulda bir ida - müsaade edilmemesi emerolunmuş-
.. · b" l 1 · 1.. sene olacaktır. Buna göre jandarma mm ı"nfazı esnasında resimler alındı- tuı·. •in ır araya geme erı uzumunu başka bir sahaya intikal e•miştir. 
ilerı· su'"rdu""klerı· zaman dı·gver devlet· ile birlikte .silah altında 15.000 kişi ğından ve mahkfimun bir jestiyle Devletimizi kaybettik, fakat çalış -
ler bundan kaçınmakta idiler . Oto- bulunacaktır. mağa ve dahili düşmana karşı müca-
titer devletlerin tecavüz politikala- Almanya ordusu girerken Alman- deleye devam etti~imiz takdirde or
rını önlemek için Sovyetler tarafın- ya aleyhine neşriyat yapmakla şöh - tadan silinmiyecektir.> 

- -----·-00 

Hatay valisi 

0 0 

Ortaköy' de 
Bir sinemada film tutuşmuş ve p a
rıik esnasında 14 kişi vara/anmıştır 

dan teklif edilen yol takip edilrniı 
olsaydı, Çekoslovakya hala müsta
kil bir devlet vaziyetinde yaşamak
ta devom edecekti. Bu malum oldu
ğu içindir k i Moskova müzakerele
rinin uzayıp gitmesi, sulha bağlı 
olanları sabırsızlandırdı. Bun u nla 
beraber, bir noktayı daima hatırda 
tutmak lazımdır: Sovyetlerin , iki 
demokrat devletle üç taraflı bir itti
fak yapmalarında asla zorluk çık· 

Dün Ant.ık)·ada halkla samimi 
hasbihalde bıılundu 

İstanbul, 1 (Telefonla) - DUn lar müthiş bir heyecan geçirmiştir. b İr gece Ortaköydeki sinemalarda bir Halk, kaçarken panik yapmış vo 14 
fi!m tutuşmuş ve sinemada bulunan- kişi yaralanmıştır. 

00 

ri~ dy .. aöidlr.lir Te~vü_zed ka5rıı h ir
1
ibi- Antakya, ı (A.A.) - Vali Sök - valinin takdirlerini teşekkürle kar~ı-

r ım meseıesın e ovyet er- .. . . 
le lnrr"lt F d 'Ik mensuer dun s• bah partı bınasında hımış ve Hataylıların cumhuriyet re· a• ere ve ransa arasın a ı 1 ı .. 
günd ) h 1 1 F top anmış 0 an Antakya halkı mu- jimine ve onun bütün icaplarına kar· 

Is tan bul Halkı 
k en an asma .. ~cı o m~ştur. a- messmeriyle cumhuriyet rejimi üze- · M 

akt Moskova goruşmelerı bundan rinde faydalı bir ha::ıbıhalcle bulun- ŞI be~lemPkte olduklan dcrın ve sar- isaf ir amira!ı samimi tezahürat 
Ço daha şümullü bir gaye istihdaf sılmaz bağlılığa tercüman olarak 
ediyor: mu~, anavatan kanunlarına zaten / h 

k d ·ı·kl . d k h . henüz kanunlarımıza uymıyan ve ~!.l- , · e karşı/amag"' a '1Z rrl'anıyor 1 - Evyela lngilterenin ittifakına en ı ı erın en uyara cum urıye-
. t• .. k k · ı · · b · · rnda ve burada kalan kılık kıyafet İ Rıten devletlerle lngiltere tarafın- ın yu se · prensıp erını enımsemı~ stanbul, 1 (Telefonla) - İngiliz raya gidecek, )Iilli Şefimiz İnönü 

d l b ı H t ı ı b ··t ·· · k 1- noksanlarının da şu bir iki gün için- · 1 b it f d k b 1 an garanti a tına alınan devletlere u unan a ay ı aı·ın u un ın ı up amıra ı, yarın uraya gelccektil·. ara ın an a uı o unacaktır. 
~ovyetlerin de yardımda bulunma- safhalarında göstermiş oldukları ile- da zail olacağım \'C bilhassa asil Halk, misafir :.ımiralı :;amimi teza - Genelkurmay bnşkammız Fevz i 
tarı meselesi vardır. ri hareketten memnuniy.etle bahset- Türk kadınma yakışmıyaıı peçenin hüratla kaı·~ılamnğa hazırlanıyor. Çakmak ingiliz amiralı şerefine bir 

2 - İngilterenin garanti altına miş ve takdirlerini izhar etmişlir. son nefesini vererek bu kara hacal~t Yilayet ve komutanlık ziyafetler ve- ziyafet verecektir. 
C\lrtıadığı fakat Sovyetlerin garanti Bu toplantıda bulunan ve her c;ı- perdesinin de yırtılıp atılacağtndan r~ceklerdir. Amiralin buraya avdetinde tek-
~dilrnelerine ehemmiyet verdikleri nıf halkı temsil eden mümessiller, emin olmalarını bildirmiştir. Amiı al, perşembe günü Taksim a- rar ziyafetler v~rilecektir. 
lt\tk devletleri vardır. · b;dr.sint! giderek merasimle çelenk İngiliz amirali, pazar maçını da 
,_ 3 _ Garpta fn~ilterenin ve ««<***»> koyacak ve Yavuzda şerefine verile- seyredecek ve müteakıben limanımız 
"t it ı d c-ek ziyafette hazır bulunduktan dan ayrılacaktır. 
ı..ansanın emniyet sahaları vardır a yan onanmas ~l, bu devletlere karşı tecavüz vu- } sonra, Boğaz içinde bir gezinti yapa- Londra, 1 (Radyo) - Varspit 
ıtı.ıu d 1 1 5 caktır. - dretnotu, gece saat 20 de Çanakka-.ı n a ngi tere ovyetlerin yar- t 
1.11 I ngiliz sefarethanesinde perşembe le boğazından geçmiştir. Gemi, ya-
ın l"tı arını temin etmek istiyor. De- ~ • • d Akd d gecesi bir kabul resmi yapılacak Vl' rın saat 10 da istnnbul 11manma va-
tı ek ki lngilterenin, Fransanın . ve em muz lÇln e enz"z e en mu". · l c <J amıra, uma günü tayyare ile Anka- sıl olmuş bulunncaktır. 
~0'!'etlerin Moskovada yapmak is-
f dıkleri şey , üç devlet arasındcı ha- him manevralarını yapmıştır cu***•n 
Lıt bir ittifak muahedesi değil, şar- Roma, 1 (A.A) - Re-'men bı'ldı·- h b" k f . . k c • .l h b • 
"<ı. v ba 1 b k 1 k u ar ıye ·on eransına ıştıra etmiş - l n ap o 11 
t e gar şami ir o le tif ha- "ld'-. .. . k b'J . 1 1 a· ar l 1§ sist ·d· B .11 l . . rı ıgıne gore, mutc a ı en amıra er ır. • 
L. emı ır. U, mı et er cemıyetı . r ' 
"<tclr0 d dah d l ki b Grns~lann ve bmbaşı Regaladonun Konferans, cPola> kruvazöründe 
~ l ~un an a ar o ma a e· 1 1 . · · ç 
~&Jer .. h . d h .. . · l:f kumanda arı a tında bır Alman ve c creyan etmıştır. in ı · ı J d ·· h • • ~ 
•is~e~ 0f:!k~;;~ Şunh:lci:ue~;~ m~~ bir İspanyol 'deniz. heyeti 2~ ten 30 -~u .man~y~·al~ra 4?0 t.ayyare ~le 1 er, apon Or USUila ffiU lffi zayıa~ 
lcr1n u .. . b"" dgd d "şl temmuza kadar oıta Ak<.lenızde \"a- bırıncı \'e ıkıncı denız fıloları iştı - d• kt d d• J 
l~iqir. F~luhnks.ukrmbesı t~ ~.ı a le .1 mc- pılan italyan deniz ve hava kuvve~le- r ak etmişlerdir. Ne:;redilen bir teb ver lfffie e evam e lVOr ar 

ı a ı a u goruşme erı zor- . . 1 .. t k.b · r· d b ı · · c 
v~ıtan bir amil de dolayısiyle ala- rın1 ınC manevr.a .arı~ı ~~. e~ ı kda~ı.- ıg e u manevra ar şımdıye .kadar hun- King, ı (A.A) - Chekiail zilerine muvaffakiyetli hücumlar 
~at 1 ba d l I . S ra avaznarının rıya,,e.ın e a ~ı1- yapılan manevralaıın en mü hı mi o - ajansı bildiriyor: yapmışlardır. Bir kaç kere mağllib 
\>c I o an zı ev et erın, ovyet 1 d . h k ti · 1 - 1 k 'f d .1 k · ç nrrJ• · ı . . k b ] k en enız ve ava uvve erı er ~anı- ara tavsı e ı me tedır. in kıtnlan şiddetli bir muhare • edilen japon kuvvetleri a ~ır zayiatla te c:ıl ız garantı erını a u etme - ·, · K 
Al tcreddüd göstermeleridir. Bunda oo bcclen sonra Shan - Do - ao şehrini geri çekilmişlerdir. 
"'t'tı ı ı • ı istirdad etmişlerdir. japonlar e'vvel- Çinliler dün japonların cephane de t"I an entrikasının büyük mikyaıta • t • 
.. o ngı ız gaze e erı cc bu şehirde karaya çıkarak bazı posunu bir baskınla eıe geçirmişler 
bıı ~nadığma şüphe yoktur. Çünkü noktalarını işgale muvaffak olmuşlar ve mühim miktarda harb malzeme~i 
t~ d.evletlerin İngiliz - Sovyet ga- dı. japonlar ağır zayiata uğramışlar iğtinam etmişlerdir. 

"" . . . . .... · :"" ·. ~ 

larmı aydınlatan bir hava içinde geç. 
ti. Biz İngiltere ile en yakın teması, 
hadiselerin kanlı çerçivesi içinde o 
vakit yapmııtık. Siyaset ise iki mil
letin toprak üstündeki bu ciddi ve 
hakiki temasının derinliğine varama
dan bir müddet, eski sistemi ile çalıı-
tı. Nihayet, çok ıeyler değ:şti ve in -
a-iltere diplomaaiai kendi milli şuuru
nun realist kavrayııına uyarak, Ak
denizde, kendisi gibi sulh istı:yen , 
kend"si ııibi emniyet ve müvazene a
rayan genç ve yeni Türkiye ile elele 
verd~ .. 

Bugün f ngiliz gemilerinin liman -
larımızı ziyareti, sadece Türk donan· 
maaımn ziyaretini iade etmek gibi b:r 
nezaket eseri değil, Türk - İngiliz iı 
birliğin.:n ve aülhü müıtereken mü -
daf aa etmek azminin bir nişanesidir. 
Bu itibarla, ziyaretin ifade ett~ği bir 
mi.na da olmak iktiza eder. Devlet -
fer arasındaki münasebetlerin bir ta
kım menfaatlerden mülhem bulun -
duğunu kı"mse inki.r edemez. Fa -
kat bu menfaatler, yekdiğerin." tanı. 
ınıt ve sevmiı iki milletin, beşeri gn
yeler uğrunda, ve sulhü, emniyeti 
kurtarmak şeklindeki müşterek ruh 
ve irade hareketleri ile tetevvüç e -
derse, elbette k~ bunun, diğer rabıta
lardan çok üstün, çok medeni ve gü

zel bir mahiyeti bulunacaktır. 

iki devletin siyasetindeki iıtirAk 
noktası ıuradadır: 

Küç~lt ve büyük her devletin, her 
milletin yaıamn hakkını tanımak ve 
müdafaa etmek, taarruzu her saha
da, her şekilde mukavemetle mutla -
ka dur -'urmak, n}hayet milletlerin 
devam edip giden ıstırablarına hür
met ederek buna bir n ihayet vermek. 

Bu aiyaaet, müdaf aayn istin ad e -

der. Bu siyasetin mütecaviz olan hiç 
bir tarafı yoktur. Bu siyaset ahlaklı, 
dürüst ve ıereflid:r. İngiltere, istik -
lal mücadelesinden beri Ebedi Şef 

Atatürkle Milli Şefimiz İnönünün bu 
mevzu üzerindeki haaaas, değişmez, 

- Devamı 8 inci sahifede -

-~ 

40 derecelik 
rakılar 

Satıs~ cıkarıldı .. ' 
İstnnbul, 1 (Telefonla) - 46 t.ıe-

recelik rakılar satışa çıkarıldı. H al
kın çok rağbet ettiği bu rakıların 25 
santilitresi 44 ve 75 santilitresi 170 
kuruşa satılmnktadır. 

lncira 
-.;;;:;in~en endişeye düşmelerine k [ b / dır. 
~~ bır sebeb tasavvur edilemez. Başve i Çem er aynın beyanatını llong - Kong, 1 (A.A) - Chekiai 
'\l~t\nti Alman taarruzuna karşıdır. ajansı bildiriyor: 
llı-d· anya ya taarruz etmek niyetin· tasvip ediyorlar Şanghay ile Nankin arasında bu -

~Uk\ki, o zaman bu garantinin bü- Daily telegraph diyor ki: Daily Mail şöyle diyor: lunan Çin hükumetleri, düşman rnev-
~ .:ı 1Ymeti vardır. Ve bu yüzden . 
~··~evlet} S ti k t k cÇcmberlaynın beyanatından son- cBir ingiliz askeri heyetinin Mos -li.r er ovye ere arşı eşe - .. • . 

etrrıelidirler. Yahud da taarruz ra hukumetın son aylar zarfında kovaya gitmesi yakında siyasi bir 
~ 6 nci Sahifede - milkerreren izah .ettiği siyaseti takip pakt imza edileceğine dair hasıl o-

~' =* etmek ~~susundaki _azminden şüphe lan kanaati takviye etmektedir.> 

lt tayyare kazaSJ etmek ıçın makul bır sebep buluna- Nevs Chronicle yazıyor: 
~ l maz. cFiliyat, diktatörlüklerin üzerin -
İt Ç{\ ondra, 1 {Radyo) - Bugün Diğer cihetten uzak şark hakkın- de sözlerden ziyade tesir yapar. Mos 

\ıtl<lt tpışına neticesinde Lasim ot i'l- daki beyanat, Tokyo itilafı formülü- kovaya bir askeri heyetin gönderil
~,~~da ik i harp tayayresi den-ize nün bazı mühim kıınmlarının doğur- mesi, işlerimizi başarmaıunı bildiği-

~§ Ve üç pilot boğulmuştur. duiu şüpheleri izale edecektir.11 mizi onlara daha iyi anlatacaktır. 11 

Hermanın 
muhakemesi 

Pla; Ve Gaz· os 
Gazino ve lokanta kısımları gec~ 

gündüz lnciraltına gidenlerin 
~htiyaçlarına cevap ver(cektir 

ve 

Temizlik, ucuzluk, yiyecek ve içeceklerde nefaset en müşkülpe· 
sent1eri dahi tntmin edcek şekilde tem in ol nmuştur. 

• 



Dr. C. Fuad için 
-Baıtarafı 1 inci aahifede -

il<' ~ YE: 
1 Bo1rsa-Pöyasa 1 

Hayırola doktor ... Hot geldin .• Ne 
bekliyor,un? Dedim .. 

F.linca için eledin •. Büyük şehir Zahire borsası 
1 Zl\IİR 

Sabah kaı anlıtından her; baba şetli surette üphclenmişti. Madem - Kızını eüneıin altında bekleme- 15 ton buğday 5 50 

PARA BORSASI 
ANKARA 

jübol tarlu ında çalıfıyordu. 1 ki oğlu meyhaneye gidebiliyordu. O mek için buyurun lçeri dediğim za - ı 96 B. pamuk 43 50 45 wSterlin 
Öğele olmuştu. lhtıynr gilçlükle halde hastalığının üstünde büyük man: 4317 kilo yapak 54 50 Dolar 

belini doğrulttu; cebinden çıkardığı bir iz bırakmadığı aşikardı. (Rahataız etmiyeyiın!) diye Jüt- F. F rangt 
renkli ve lekeli mendili ile terle ıı;- .: .. fen girdin.. Liret 

5.93 
.ı 26.675 

3.355 
6.66 

28.5775 

2 Aiuıtoa l 939 ÇARŞAMBA 

RADYO 
tlugi.ınku p~ogra 

1639 M, 183 Kos./120 V 
Kw. 

T. A. Q. 19.74 M. 15195 Ko •. ıı 
Kw • 

T. A. !>. 31.70 M. 6465 Koı./2 
Kw. 

lanmış, buruşuk ve yorgun yiizunii l\foyhanenin kapısından girer, gir- Rahataız olan aen değil .. Ben Zonguldak İsviçre F. 
ildi. Sonra bir ağacın altın& otura- mcz oğlunu kalnbalık bir masada id"m! Florin 67.2725 1"ÜRKIYE RADYO DIFÜZYON 

rak ceb:nde bir çıkı niçindc olan ek- e-ördü. Yanında l>irkaç kasketli n- Bunlar çabuk anılaın diye mi ıit· Parti idare hey' eti Rayşmark 50.835 POSTALARI 
mek ile ı C.) nir'ni yemeğe br.ı.lndı. damla, kıhklnnnda•ı ve kıvrılmış tin?! • • ·ıd. Belga 21.52 TORKIYE RADYOSU 

İhtiyar jtibol yemeğini yerken bu saçlarından ne o duklan açıkça bel- Doktor! reısı seçı 1 Drahmi 
c: ncki m lh ulOn pek parlak olma- li olan üç dört kadın vardı. GfirOltü- Sen bu kadar bliyilk ve eönülıüz . Leva 
d ğını dü ünüyordu. Köyde adam lü kahkahalarla gülerek konuşuyor- adam idin. Zonguldak, l (A.A.) - Partı Çekoslovak 

1.0825 Ö ANKARA RADYOSlt 
1.56 ğle ne§rİyatı: 

akıllı çalışan da kalmamıştı ya ... Bü- lardı. İhtiyar bu hali görilnce utan- Bütün bunları analım diye mi ait- vilayet idare heyeti mıntaka müfet- Peçeta 
Kr. 4.3275 12.30 Program. 

tun gençler tarlada çalışmak istemi- cından ve hiddetinden kıpkırmızı tin 7J1 tiıi Şerafeddin Karacanın baıkanlı- Zloti 
14.035 12.35 Türk müzi;,i - Pi. 
23.8425 13.00 Memleket saat ayarı, ajan 

.rorlar 'e biribiri ardı sıra şehre gi- kesildi. .:. ğında toplanarak vilayet idare heye- Pcngü 
diyoı lardı. Demek jnn günlerini böyle bir yer Ve~dii~ -~er~.~~ dersler kafi am- ti reisliğine Halkevi başkanı Akın L~y 

24.585 ve meteoroloji haberleri . 

Boyle düşünürken ihtiyar adamın de. bu hiçim pis knd nlnrla içki içe- ma b r kuçük sozum daha Yar: K w • r B . "h .. Dınar 
0.905 13.l5-14Müzik (karışık program 

ki · ld" o d k · k · · k il ü t 1 A ba At .. k"' b • . arauguzu seçmış ır. u ıntı ap u- y a ına oğlu Jan ge ı. a geçen ı e geçırme çın, · n ve ar a- ca ... atur un aaretıne mı en 
2.8925 PI.) 

34.62 Aktam neşriyatı: 
ynz çalıı:ımak için Parisc gitmişti. sını bırakmıştı, öyle mi? dayanamadın 7 zerine Akın Karauğuz Halkevi ha§· f sve Kt 
Baba jilb-:>l lçıni çekti., Bu, sekiz ço- Demek, jübol babanın senelerden- Selim ıana doktor! kanlığından istifa etmiş ve yerine vi- Rubfe ' 

30. 5575 19.00 Program 

cuğunun en ktiçüğil idi. beri çalışarak zahmetlerle biriktir - MAHMUD ESAb BOZKURT layet idare heyetinden Ahmed Gürel 
Beşi o miıştU. Bu yegane sağ kalan diği paralan buralarda yiyordu ha!. lzmir 2 Aiuatoa 1939 seçilmiştir. y 

23.90 19.05 Müzik (Bir konserto - t>l ) 
19.30 Türk müziği (fasıl heyeti) 

oğul da bu il.ti) ar yaşında kendisini İhtiyar yumruklarını sıkarak: -----ece***>>>·----- ang~n 
,_ ,.,ınız mıh rak Parise gitmi~ti. - Pis Paris!. D c J ~ T db 
ÇUnk tAılk izdivacından olnn bir kızı D"ye mırıldandı. V.e oı?'lu kendisı- oktor evajet r ;uad e irs·zf:k yüzü.1den 
ile b ~ ük o· lu şimdi uzak yerlerde ni görmeden meyJınneden çıktı. çıkmış 

e'W liydi!c.r. E<ıasen baba jilbol bu en Bir mliddet cSen nehri> kE:'narın- - Battarafı 1 inci sahifede - bavgın bir halde ancak saat S,5 dn lk' J'k H dd ., ıçeşme ı te astane ca eainde 
küçük oğlunu hep inrlen fazla sever- daki demir k:ınapelerden biriıı'n ü - tir. öğle yemeğini yiyebilmiş ve arkasın- komisyoncu B. Ali Haydara ait z 
d:. 'Bu, kimbilir belki de altmış ya- t•!?ıe oturup kendini toplamar,a v. Cenaze öğleye doğru, Eşrefpaşn dan meş'um buhran bu büyilk insanı numaralı evde çıkan yangının teves
şından sonra. dilnyaya gelmiş olan \m·vetini bulmağa çalışh. Karaı mı hastahanesinden merasimle kaldınl- ve büyük hekimi bir daha kalkamı- sü ederek yanı batındaki 37 ve 39 
on çocuğu olduğu içindi. İhtiyarın \•ern. "şti. Oğ'una görilnmeden hı~nıeı mıştır. Omuzlar üzerinde Kemer po- "'acağı öliim döşeğine sermı'şti. Cev- J l · 

k 1 ı .; numara ı ev ere sırayet ettiğini, yan-
f'kri tarlalannı ona bırakmaktı. ~3/e dönec. "Hİ. Ve artı tar.a ar lis merkezi önüne kadar nakledilen det Fuad, meslektaşlariyle milnase- · f · d 

. sının ıt aıyece sön ürüldüğünü yaz-
Halbuki jan askerliğini bitirip köyt: fçinc?e kımcfüirıi harap eder-:-oı;ınr cenaze orada otomobile konmuştur. betlerJnde çok dilrilst hareket eder. mıştık. 
a\·det edınce hemen bnbasına bura- talışmıyac"lk~ı. Bu c;alışmr.k neye ya- Meras'mde vali B. Etem Aykut, mils- lıekinılik mesleği kaidelerini harf Adi 

l iyece yapıla-: tahkikata görr., da çalışmak istemediğini söylemiş rardı ki öldUk-ten sonra arım para a- ~akem mevki komutam tümgeneral harfine tatbik eylerdi. İşte bütün bu B H 
b · yangın . Ali aydarın ? n•'Tlaralı \ e Pari c gidip hayatını kazannca- rını oğlu birkaç gün içinde u pı Ra im AktoP.u, belediye reisi Dr. büyük m~ziyetleri if'indJr ki, onuı~ · d k 1 

l 1 d · f h" 1 ı · k &;, :r •vın c o onya imali için yaktığı is-ğını bildirmişti. İhtiyar, buna çok hid- mey ıane e· e, 0 P 5 a ışe ere ıç ı Behçet Uz, paıtl başkanı B. Atıf .-ahs yetinde izmir {'ok büyük bir · d 
1 k b·tı kt' · b" d h • "ırto ocağın an at:şin dolaba airaye-det1enmf ti. Faknt bütan is"arlarıns çere 1 rece '. Janın ır a ~ nan, daireler mildilrleri, doktorlar, ıekim kavbetmiştir, 1 b 

1 at - • " •iy e aşlamıştır. rağmen toprakla uğraşmaktan nef- köye gelip ça ı~mıy cngına emın- dosttan, ailesi efradı ve gazeteciler- ~imdi de \'atanperver ve inkılapçı 37 
1 d . numaralı cvd oturan Ticare-t ret eden oğlu bOyfik bir inat a: 1• le halk. a ]<er, polis ve belediye zabı- Ct• detten bahsedecegim: l"\d 

S. a· "ht' t t k orırnn ba ' J ası istihbarat memuru B. Muh9i-- Ben şehre gideceğim.. .,. ım ı ı ıyıır re ve Y 0 - • t Qı müfreze! r· bulunmuşlardır. Cevdet, bu aziz vatanı ve TUrldü-
Diye tekrarlamaktan usanrnam'B· cakları üstünde zahmetle ilerler- Omuzlnr üzerinde taşın.:m cenaze. ğü candan se\·enlerdendi. Mahrem ,in ve 39 numaralı evde oturan B. 

tı. ken arknsından gelen bir takım gU. nin yanında sıhhnt ve içtimai muave- mlllttkntlm ımıza istinaden dbrebJI'- '(erimin evlerindeki eşyanın mül im 
JUbol i : :mn fnyda~ız olduğunu ı ültiller Ye kahkahalar duyclu. Ba- net vE:'kfileti ile Kızılay umumi mer- rim ki, o bütan imaniyle inkılaba ':>ir kısmı yanmı§tır. Umumi zarar 

hi "ettikten sonra istemlyerek oğlu- şım çm irip bakınca bunun jan ile kezinin, izmir resmt dairelerinin iz inanmış, ona raptı vilcud etmiş bir in 2 l 500 lira raddesindedir. B. Muhsin 
nun Pari e gitme ine müsaade et- arkndnşları olduğunu göı·dü. Bern- miı deki biiyilk, küçük teşekkül Vf' kıliipçı 'di. Kısa bir müddet izmir H. ve Kerimin evlerindeki eşya binerli
m·~ti. ber olan kadınlardan biri kend:nı milesaeseluin çelenkleri vardı. Ke- partisi riyaseti vazifesini de ifa et- ·aya eigortalıdır. Evlerin sigortasız 

Fak , .,un gittiA'i akşam, tek ba- görerek ncş.e ile haykırdı: rner polis merkezi önünde eenaze, o- mişti. Bu vazifeyi ifa ederken r>art olduğu anla§ılmıştır. 
ş•na kaldı~ı evinde. oeatm başında - Şu ihti)ara bakınız. Sepetinde tomobile konmuş ve Kemer cadde~i \"azifelerini insani hisler ve vaz'fe. ---==**=---
birden bilyiık bir Umidıizlih do,. tavuk var!. ni takip ile Bü)·Uk Gazi bulvarım !erle me.sud bir surette meczetmek Geçimsizlik 
milstü. Artık çökmilt gib' idi. Çapkınlardan biri de: Birincikordonu takiben Kemeraltı yolunu bulmuş, herkesin gönlünü ka- Kahramanlar mahallesinde Hüse-
Şimdi ihtin\r jl\bol tarlasında ça- - Şunun tavuklannı elinden ahı cadde ine •ım\f, oeaazeyj ~zler- zahmııtı. Yiıı oilu Fedai, Mustafa kızı 25 ya_ 

Jııımağa devam ediyordu. fein icin d 0 lım !. ce otomobil takip cylemişt'r. Ccnr.- Şimdi de müsaadenizle Cevde- ~ında Sıdıkayı geçims:zlik yüzünden 
Jünün birinde oğlunun avdet edece- Diye ~iıldü. Ve bir arkadaş'le be- ze, hükumet konağı önünde tekrar Fuadı aile,·i hayatmda takip ede- bıçakla bir kaç yerinden hafif su _ 
ifo · ürnid edivordu. raber iti e, kakışa ihtiyara doğru omuzlarda taşınarak Kemeraltı en- Um: rette yaralamış, kaçmıştır. Suçlu a _ 

Janın mcktuplannı sabırsızlıkla yaklaşmn{•a baı:ıladılar. Ve ta onun miine götilrülmUş. orada namazı kı- O, bütün manasiyle muti ve hür- ranıyor. 
beklerdi. l te bir aydan beri fazb- yanına gelince ona tiddetle bir o- lmmı~tır. ınatk&rJlir. •vıad ,.l19fik hi.1' lc.ud"ıı- ·"-'.:--:----:----:"-:"'"----
c1ır gen ehahersiz kalmıştı. muz vurarak biçareyi yere dllşürdli- l\Iernsime a kert müzika da i~tirak ti, baba ve anaıını, taabbüt edercesi- mizde yaşadıkça saklan1ağa ahdc-

8on mektubunda jan işini değiştir- ler. Sepetin iç"ndcki yumurtalar kı- etmiştir. Cenaze nnmazı kılındıkta:- ne severdi. Kardeşlerine olan rabıtn- delim. 
diğini bildirmişti. Şimdi bir mada- rılmış, tavuklar uçuşmağa başla- sonra otomobillerle acın kabr'stnn:' ı \'e sevgisi çok kuvvetli idi. O, bU- Belediye reisinin nutku: 
mın yanında çalı,ıyordu. mıstı. gidilmiş ve cenaze defnedilmiştir. tün emel ve arzularını, say ve gayre- .Müteakıbcn belediye re:si Dr. Beh 

JObol büyük şehri hiç tanımamış... İki serseri hmen tavukları tutup Aziz ölünün mezarı önünde evvel!t tini bu a 1le ocağının saadetini temine çet Uz da bir nutuk sl:lylemiş, Cev-
t•. Pari ıakkında ıravet tuhaf dii- karanlık bir sokağın içine dalmışlar- izm·r etibba barosu adına bir nutuk hasretm ıtt. det Fuadın yüksek değ'erfni, muvaf-
Unceler! vardı. Kimbilir orası TI" dı. Jan ve diğ~ı leri gülüşerek ihtiys- <1öyliyen Dr. Ali Agah Dinel, de- Kı:•lay reisi Cevdet Fuad ise misli fakıyetlerini anlatmış, tam bir insan 
arlak. ne muazzam. ne zengin bir ra yaklaştılar. ğerli doktorun muhtelif cephelerdeki ender &örülür bir hayır.severdi. 14 olarak yaptıiı işleri, kazandığı sev-
hird· ı Şilphesiz ki bütün evlerin Jilbol baba yerde hareketsiz ~·n- kıymet. fedakarlık, mesleğindek &ene büyük bir nefsi feragati ve fe. gi ve hürmeti anlatmıştır. 

· i altın yaldızlarla pırıl pınl yanı- tıyordu. Şapkası başından dilşmüştn. muvnffnkıyetlerini saymış ve dcn•i!:: dakarlıkla ifa ettiği bu vazifede B. Atıf 1nanan nutkur 
rdu. Peri masallarımda olduğu gi- Beyaz saçlarla süslu iht yar başmd.. Hr ki: mustarip ve muhtaç insanlara karş• Son olarak parti ilyönkurul baş-

bi harikulade süslü evlerde )'aşayan bir yara vardı. Bu yaradan akan - Etrnfında elem. tees!lilr vo m:ı jösterdiği samimi alaka, onlara kar knnı B. Atıf İnnn bir nutuk irad et-
kadınlann hepsi de şüphesiz biribi- kanlar sokağın taşlarını kıpkırmızı tem'n her parc:ıQını biribirine 'ehinı- şı j aptığı maddi ve manevi yardım- mit ve demiştir ki: 
r nden l'ÜZeldi. ipek ve sırmaların bir renge boyamışb. Jan hayretle: }ediği bir halka gibi toplandığımız !ar, onu izmirde b liistisna herkesn - Cevdet Fuad, iyi insanlığın, ol-
g'yiniyorlardı. Acaba jan, böyle bir - Faknt bu babam; 1. . <t/.iZ \"P hüyük ölü\•p son vecl ! sil?;- evdirmişti. Fakir sınıf arasında bu- gun insanlığın en iyi örneğini veren, 
e)lirde ne yapıyordu? Orada yaşa- Diye. hny~ırdı. Bu. aralı~ ~olısl.er !erini söylemek vazlfesin; etfüba ba- glin onun ölilmilne ağlayanlar bin- "yiliğin mfişahhas timsali olarak he-
ıa~n nh .. m;." mıydı? Böyle olmasn yetlşmışlerdı. Jan böyle ?ır ~ş? gır- rMu ,.P doqtJnrı bnna tnhm'l ett:ıc"· eri çok aşar. pimizin sevi'i ve sa:nrısına çok layık 

her halde köye dönerdi? memek için onlardan hilv yetı?ı.sak- Bu acı vazifeyi ifa eClerken ve onla Son sözlerimi arkadaş Cevdet Fu- olarak izmir muhitinde her sınıf için-
• 'adı. Ve ihtiyarı tanımıyor gıbı i'Ö· nn bilyOk ve derJn tee!l~Urlerine te .. - ada hasredeceğim: de muhabbet yaratmış bir arkadaş-

lhtiyar evine ;,:det ettiği zame.r ründil. Maamafih. babasını~ yetiş- ,.üman olurken en vefakar, en azi7 Onu 30 sene evvel mektep sırale- tı. Daima hakkın ve hakikatin ada-
kapı11nın arasına sıkıştırılmış a1al' rniş olan canku'1aran araba:_ıyle ha~ ve en eı1k' dostunu kaybetmiş bir a- :."lnda tanımııtım. Aramızda derhaı mı olmuştur. Halkın ve hakkın dai
bir mektup buldu. Şilphes'z bu jan- tahaneye kaldırılmış oldugunu ög· dam ı:11fatiyle kendi acılanma fazlr ı;amimi bir rabıta teessils etmişti. En ma mütevazi ve her zaman uluvvu es 
dandı. Kendi okuması olmadıA-1 lç!'l enmişti. ,·er verir.-ıem beni mazur görmeniz' kederli ve meyus zamanlanmda bıı naba ıahip bir hadimi olarak tanıdı-
ho'llen komşusu madam Bonjeye git· :. rica ederim. na teselli veren, bana cesaret veren rımız mükemmel bir doktor, milte-
1i. Jan ağır bir hastalık geçirmişti. Erte"i sabah, muhabbı>tten ziyade Doktor Cevdet Fuadın öHimü, htr bir kelime söylemesini biliyordu. Ve- kimil bir insan örneği idi. Fıkaranın 
Hastahaneden ~ ni çıkmıştı. los'zdi. merakla jan hastahaneye gidip ba- 0 eyden evvel Tilrk hekimliP'i ''e alel fakarlığın milcesaem timsali idi. A- baba diye sarıldıiı ve bugiln arka
Bazasınclan biraz para yollamasın• basını görmek iıtedi. usul izmiT hek'mliğf icin büyfik bir r•mızda böyle 80 sene zarfında hic; sından göz Yatı döktütU, arkadqla
rica ediyordu. Hastabakıcı, ynrasının :.ğır olma- 7.iyadır. Buna binaen ilk önce hekil"' bir ı~nıe ıecmemlıtir. ÇOnkO bu ar- nnın i,r"liiine meclQp olarak elim 

tbti~rar bu mektubu büyük bir ınna rağmen timdi kendine gelmic.ı revdet Fuaddan bahaedeceğim. O kadaf, merd vı samimi bir insandı. E- sıkmakta huzur vtt ıeref duyduiu 
dikkatle dJnlemifti. Bft'nce: olan flıtiyara, tath bir tebt>ssümle · kelimenin bQtOn mam~ı·yıe benliği minim ki, ben!m aibi oııa yakından Cevdet Fuadı kaybetmekle tababet 

20.15 Konuşma 
20.30 Memleket sant ayarı, ajan 

ve meteoroloji h'\berleri. 
2050 Türk müziği 

21.30 
21.4S 
21.50 
22.00 

1 - Nevres - Muhayye 
§arkı - Gün kavu tu . 
2 - T anburi Cemil - Hü· 
ıeyni farkı - Görmek ister. 
3 - L i - Hüseyni şarkı· 
O güzel r, .. zl rl• bakmasını 
bil. 
4 - S d K ynak • 
Muhayy t · k' - Bata 
gün kana benziyor. 
5 - ....... - Suzinak peşrev~ 
6 ....- B y Arıf - Suzina 
sarkı - Çekme t: le!hı derdini. 
7 - Ahmed Rasim - Suzi
nak şarkı - Pek revadır sev
diğim. 
B - Udi Ah d - Suzinak 
arkı • Bir ünah etti.nse 

cann. 
9- ....... -Cül' rhalktür 
küsü - Sinemd b"r tutu -
mu. 

1 O - ....... - Hüseyni saz•& 
maisi. 
Hnftalıl· rosta kutusu 
Neşeli pi" klar - R. 
Müzik (Melodiler - Pi. ) 
Miızik (Küc""k orke11t- ~ 
Ş f: ccip Aşkın) 
1 - Rudolf 1ütz1-Cler ~ 
Haydi ı--.. W hava daha 
çal. 
2 - Franz Lchar - Çocuk 
prens operetinden vals. 
3 - Mozart - Re Majör di
vertimentodan mcnuet dan-
81. 

4 - Emmerish Kalman .. 
Hollandalı kadın operetia* 

den (Potpuri) 

5 - Pepi Müller - LapalO"' 
ma şarkısı üzerine potpuri· 
6 - Ziehrer - Viyalı küçU~ 
kız. 

23.00 Son ajans haberleri, zi,..Jt 
esham, tahvilat, kambiyo ' 
nukut borsası (fiyat) 

23.20 Müzik (cazband - Pi.) 
23.55-24Yarınki program. 

Doktor 
B. Bchce" Uz 
ç o c'u K 

Hastalıkları müteha .. ıtı 
Hastalarını 11,30 dan bire kadit 

Beyler sokağında Ahenk matb• 
yanında kabul eder. 

ANA 
- Yann kendim Parite ridecejim, - BOyOk baba! Dedi. Oilnuz rel- ni, varlıtını, ruhqnu, meıleğine vak- tanıyanlar, onun hakkında ayni ka- ailesi bOyilk ve haklı bir elem için-

diye mırıldandı: m1ş. sizi görmek istiyor.. . f etmif. ilim ve fen işıkı, kim il bir naati hasıl etmişlerdir. dedir. Cevdet Fuadın arkasından t---5-.-h-ip-.---9-a-,-m-u_b_a_rr_iri_~ Aklanı Ozeri ihtiyar jObol, Oster- Fakat, bu sözleri işıten ihtıyar hekimdi. u~un tecrübeleri ıubesinde Artık onun sevimli ve m8efik JU- atlayanlar yalnız doıtları değil, o - HAYDAR ROŞTO ö:gT.Ell 
liç ıa ~a indi. Kolunda büyük bir müthiş bir çehreyle yatağında doğ. ona büyük b'r ihtisas kazandırmış zilnil a-öremiyeceiiz. Artık binlerce ııun ebedt acıaını duyan bütün bir Vaumf tulf'IJ1tıt "•,-us lılM'f 
sepetin Jçinde taze yumurtalarla iki rulmuştu. ve ilmt kudreti onu aıbhat şQrası a hasta, onun ş"fa veren elinin kendile- memlekettir. wefltltrl 
besli tavuk vardı. Nekahette olanlar Yumruklannı ve çenesini sıkarak zalığına kadar yükseltmişti. Mektep rine uzandıtını ıöremiyecekler .. HP.T Cevdet Fuad, hayatında iyilik ve HAMDI NÜZHET ÇANÇAJ& 
'çbı en iyi teYl•r bunlar delil mi ldlt 1Wl4etten ve llbraptan tltre7en sa- ten çıkıncı\ mOsabaka imtihanını ka· &11n onun her türlü yardımına alı~ olaıınluk örnekliii ile hepim~e ve 

Elfnde1·j adresi ötekine berikine vallı ıesiyle: zanarak Kastamoni firenıi basta- mış olan fakirler, bu büyük hayır- bOtün muhite iyi insan olmanın te- t ~ A B B B A M S ı 1 
ıöaterere .... nihayet oilunun oturdu- - Yalan •. Yalan .. Benim oflwn hanesine naklolunmuıtu. Cevdet Fu- pen•erin yardımlannı hasretle ana- miz örneiini tanıttığı gibi ölilmiyle lıfflif' Utinlf B1Jlw ,o,,.J 
iu oteli bulabilmifti. BOJOk 1oraıın- yo~I. ad, işe başladıtı zaman bu hastaha- caklar.. de, sevilen adam için duyulan ele- c. 8 ,,1,, Pa,.ti•l ,.,,.... ~ .. 
ıutuna ıağmen jObol, çok memnun- ~ıye haykırdı. Sonra sıkılmış :vum- ne pek iptidat b;r halde idi. Buıiln Etrafıma bakıyorum, hep yaşlı min azamet ve ıUmulUnfl tanıttı. Te- Tthrraf: fımlr _ A •Aı>O,..~ 
du. Oflunun kend"eint Jörilnce no ruğıyle kirpiklerinden dsOlen bG- onu göğOslerimizi kabartan bu mO- a-öıl•r &'Örüyorum. Göz yqlan .. Bil- mis hayatiyle oldutu wibi pek acı ö- 'f'F'T F'F'f>N. •r7ft Pnıta kt tdfl 

kadar hayret edeceilnl ve aıvlnıce- yük blr damla Yatı aileli. tekemmül bir hale koyan onun 2'7 se- mem ki büyük keder ve elemleri röz lflmiyle da hayatin hırkea tarafın- 1 f ı 
ı.d b d AH0!'4E ""l!.:KA tini düşünüyordu. Fakat bu mem- o nelik ,temiz, tUkennıeı yüksek mesa- yaşlan ,a ar eliratla ifade eden an erilemiyen ıırrını bize anlatmı' Y.Uı.dı ı,oo, Alt• ,..ıtlt 1f11 

nuniyeti çok eUrmedi. Otlu otelde Ortla' Ja isidir. O, herşeyden enel bir fıkara bir kelime var mıdır?, oldu. Sevilerek ve sayılarak yaıama-
yoktu. Otelci, ,1ayet nazik bir tavır- Su te.:,,.b bitti babuı olduiu için baatahınenin po- Ve btttiln bu sOyledlkI.er1m, sizle- nın kıymet'nf bize tanıtmıı oldu. C v K1Cf"llfhr. 
la janın daima yanındaki :madamla •- l'klinfklftine her glln müracaat eden rin ve kendimin elemlerine tercil - det Puadınkf kadar manevt huzur Ye 

&'itlii bir meyhaneyi ihtiyara tarif ()rdu, J (A.A.) - Belediyemim y11zl,rce fakir hastayı bizzat muaye. man olabflmfı midir? Hayır .. Buna saadet içinde geçirilen ve böylece 
etmişti pn bet kilometre mesafeden ıelue ne eder, bu suretle vttcudüntt her gftn fmkln yoktur. Onun için susahm ve bitirilen ömre ne mutlu! 

JObol baba bu bahsolunan cma- ıetirtmif olduiu Nazifbey memba yıpratırdı. Hatta 1) meı'um kalp bulı- atlıyahm ve bu btıyttk az z öltlnUn Herkesi atlatan ve bltyük teeu&" 
dam• hakkında otelciy b'l'f8Y aor- IU}'11. teei .. a ikmal edilmif olan p- ranına tutuldutu gttn iki yttzft mttt!!- karoııında, h8rmetle etflirken onun itinde bırakan bu nutuklardan •on-
mata ceaam ıdımıdt~ ••kat deh· bir ,.ı.u.m..,erUmiftir. caviz haıta muayene etmfı. bitap ve azlı, mukaddes hatıraıını kllnlerl· ra kabrlltandan avdet ed:lmiftır. 
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2 A~ustos 1939 ÇARŞAMBA .ANADOLU) 

DAN HAl.NS"'NtıAlmanyada KUMAN ' •.I Umumi harbin 
Tertip eden: ANT SVOKU -165- Çevil"en: Karni ORAL 

Casus kadın; on sene içinde bütün Fransız istihkamatının 
haritalarını aşırıp Alman erkanı h:lrbiyesinp göndermeğe 

muvaffak olduğunu ve bundan m~ğrur buiunduğunu söyıedi 

vıldönümü 
Berlin, 1 (Radyo) - Umumi har

bin ilan edildiği günün vıldö
nümü olmak miinasebetiyıe yarın bü
tün Almanyada §enlikler yapılacnk 
ve gece de fener alayları tertip olu
nacaktır. Hitlerin, Sanenbergte yüz 

Reis _ Bu zehir; 0 kadar şid- sız. ordusunun şeref ve haysiyetini memiz için ben bir sual sormak iste- eıı· l.ıin eski muharip tarafından ya-

. (SAHiFE 5) 

Rus-Bulgar mü
naseba "ı etrafında 
Diplomatik münasebetlerin teessü• 

sün den Bul gar umumi el._ 
karı memnundur 

.. 

detlı'mı·dı'r kı' ı'nsanı bir anda öldür- rencide etmekte devam ediyor I dm 1 . . . pılacak geçid resminde bulunacağı 
• b R y ı d"kk d k ö ı · Sovyct Rus'"·a ile Bulrtaristan ara- lü türlü fikirler hasıl olduğunu, bir - '-~f· ı· "' Casus kadın - Erkanı har iyei eis - a nız ı at e ınız ı, s Y enıyor. ., e. 

tnege 1U1 ı ge ıyor r • • • ~ 1 b" k h ** sın da mevcut diplomat.k münasebet- kısmının 180 milyonluk bir memle -
C k d _O derece şiddet- umumiye riyaset sandalyesını ışgal soracagınız sua, ır ta ım uzur- = 

asus a ın k 1 ki d · ı lerin beşinci yıldönümü münasebe- ket olan Rusyanm Bulgar ihracatı 
lidir ki, bir bardak suya atıldıktan .. den sizin burnunuza halka ta m~- suz u ara mey an vermes n. Ç k mült€Cileri tiyle 23 temmuzda Sofyadaki Sov - için çok mOsaid bir pazar olabilece-
sonra o auya insanın dudağı ili~ti ~a. m_uvaffak ol~uktan .sonra zabıt- Maznun s.eneral - Hnyır.l (C~- Paris, f (A.A.) - Dün akşamki yet maslahatgüzarı Gospotin Praso- ğlni ve bu itibarla Bulgaristanın eko 
mi derhal dü§ÜP ölmesini intac lerımı elde edemıyecektım? sus kadına hıtaben) farzedelım kı, C S · · 1 b d l los, sefarethane binasında, fevkala- nomik hayatında yeni bir devrenin 
•de• · Bu sözler üzerine, mahkeme rei- harita dairesinde bulunan büyük - « e oın gazetesı, sveç an ıra ı 
" r Gd de parlak bir kabul resmi tertip et - açılacağını ümld ettiğini, diğer blı 

R. eı·s __ Bu zehı·rı·n mıiirekkebatı- "ı· §ı'ddetle çan çalmag· a başladı ve küçük, bi.itün zabitleri elde ettiniz Kastelholm vapurunun dün ynia- t• ,... . d 
.,,.. " miş ır . .ıueras m e kral namına sa - kısmının ise bu mUnasebetlerden son 

tıı bilir misiniz? casus kadına devam etmemesini ih- ve onları istediğiniz gibi kullandınız, dan Calaisye 177 Çek mültecisi ge· ray erkanından Panof, Bruef, kralın ra komünizmin Bulgaristanı istila e-
Casus kadın - Bunu bilmiyo- tar etti. kendilerine para verir miydiniz? tirdiğini yazıyor. yaveri Miralay joçef ve sekreteri dip boğacağı endişesine kapıldıkları 

tum. Bu zehiri, vazifeye başladığı- Reis - Bu sözlere devam ede- Casus kadın - Hayır Mösyö 1 Bugün de 565 mülteci ile Polon- Kostof; harbiye nazın Gospotin go- nı vazmakta ve bedbinler tarafından 
tnız gün bize verirler. Talimat, her cek olursan nadim olacaksın! (Ha- Hiç ?ir zaman kimseye beş para ver- ya bandıralı Chrobry vapuru Boulo- neral Dnsknlof, genelkurmay başka- ortaya atılmış bulunan bu endişele
~aman ölümü tercih etmek ve yakn- kimlere hitaben) birşey sormak İs· medım 1 Yalnız aşk yolunda onları l kt' nı general Hacıpektof, hariciye ve- rin tahakkuk etmediğini, mnhaza nik 
l . ·ı k 'b' b' ·11 l b l k d'l . a . gnea ge ece ır. anıp kurıuna dızı me gı ı ır zı e- tiyen var mı"> av ar ve u aur;t e en ı erın en ıs- kaletinden protokol şefi Gospodin binlerin de ümit ettikleri gibi ekono-

• B · • d" k" f d ed d' Gazeteye göre, bunlar Alman i§-te katlanmaktadır. unun ıçın ır ı, Maznun general - Sayın reisi ti a e er ım. Bel"nof, meclis reis muavinleri Ma?·- mik bir anlaşma meydana gelmedifri 
bit çok meılckdaşlarım, yakalanmak Bu çaputtan biran evvel kurtulabil- - Devam edecek - galinden kaçarak Polonyaya iltica kof ve Peşef, Sof ya valisi Gerclkof. ni ve birçok sebebler yilzUnden bil 
korkusunu bile hissettikleri anda bu **= etmi§ ve §imdi Fransız ordusuna a- Sovyet _ Bulgar yakınhk cemiyeti re- beş yıl zarfında yapılamadığını; bu. 
~ehiri içmişler ve derhal ölmüşlerdir. Ç K Ş k' · Man P_ l·ra!ar lınmalarını istiyen Çek subayları ile isi profesör Belinof, cemi)•et idare nunla beraber ikinci beş yıl zarfında 
~ehiri; ekseriya, küpelerimizde ve- an• ay• P tn - Çek tayayrecileridir. heyeti azaları ve Sofya münevverle- iki memleket arasında mühim eko. 
~·a yüzüklerimizin ta§ları arasında JI .Jf • _ Baıtarafı ı inci sahifede - *= rinden b 'r çoklnril'ie gazeteciler ha- nomik rnilnasebetlerln teessils etme.. 
açılan küçük deliğe sokar ve daima JV.t eSQ)l lum olmamakla beraber 15 bin mil /k zır bulunmuştur. Protokol şefi Go:ı- sinin tabii olacağını, Bulgarlstanın 
llzerimizde tasırız. -Baıtarafı 1 inciaahifede- murabbaı olan memnu mıntakanın lspany) abinesi podin ~elinof; .. Sovyet mümessilini Sovyet Rusyaya tUtihı, gillyağı, teks. 

Reis - E;kek casuslar bu zehiri cjaponlor Çinde uğradıkları askeri ~enişliği büyük mikyasta harekata Hendnye, 1 (A.A) - Emin bir İs- b:'şvekıl Dr. Kose ~vl anho.f namh.mla sbe- til endUstrisi maddeleri vererek Ruı 
llerede saklarlar? , . muvaffakıyetsizlikler dolayısiyle Çi ba•' ncağını göstermektedir. · . . .• . lamlnmış ve mumaı ey ın şe ırc e u yadan petrol ve soda gil.ıi maddele! 

C k d B 1 d -s panyol menbaından bıldırıldıgıne gö luııması hasebi'-·le re.smi kabule işt!- d t k dl ,, asus .. a ın .- ı m~~or. um. ni dost devletlere bağlıyan mükem- Silezyanın bazı kıs'nıları ile Su- ., alabileceğini kay e me te r. 
ı' alnız: hızım şefın, ~u zeh~:ı.?ır.~a- mel münasebetleri sekteye uğratmı- detland, Bohem ya ve Moravya dah 1 re yeni kabineyi general Franko teş- rak edememiş olduğunu söylemiştir. cSlovo> da Gospodln Sotir Yanef, 
~tnin ucu~da taşıdı~ını g~ru~d.um. ya çalı maktadır. olm&k üzere motörW kıtalar Alman- kil edecektir. Yeni kabine aza5ının Akisler: bu beş yıllık münasebetlerin Bulgaris 
1
lu k l m c ... bında hır sanıye ırınde 1 l 1 ı 1 b k · d p l h ı' tesı' .Yakında Bur .... osta neşredile - cZora~ gazetesi 23 temmuz 1939 tanın lehı'nc ka'"•dedileceg· lni, bu iki . . a e • ı ... . . . :')'. . ngilterenin japon ar a an aşmaK vanın cenu i ~ar ısın e o onya u ., ~ 
s~rı~gaya tahvıl olu!labılı: ve ~ şı.rı~- istemesi bu memleketin 9 devlet mu duduna kadar mnnevraler ynpacak ccktir. tarihli sayısında ve cSovyet - Bulgar kardeş mfllet arasındaki tariht rabı • 
i'a ıle zehir vücuda telkıh edıldımı, h d . . . ) . t. •1 .. f l d Avni menbadan bldirildigvrine "Öre beş yıllığı bugün tesid edilccck:t baş- taları ihya etmekte olduğunu, bu • 
~)·· a e esının esas prensıp erı ııı a ınR ar .r. J b 1 - lt d 26 t l934 günü 0 k 

tıın ~ni olur. b . Al hareket etmek, Amerikayı müşkül İhtiyatlar ağustos bidayetinde kı· 1eneral Gueipo de Llano, bu hafta ıgı a ın a emm~z. . . günkü Rusyanm • Ltiklfılini çarlı 
Reıs-Ne zamandan erı man I l '] "h k t ~ d t d'l zamanki Sovyet harıc·ye komıserı RusyB.sına medyun bulunan Bulga _ 

' . vaziyette bırakmak ve noilteıe ib ta arına 1 tı n e mege ave ~ ı - 'çinde 1talyaya gidecek olan İspnn- L"t · fi B 1 h · · nazırı mii 
.;asus teşkılatında çalışıyorsunuz? . • .. o - • 'lltflerdir. Bir çok mıntakalarda hu ı :vıno a u gar arıcıye . . ristana yardım etmek mccburiyetin-

Casus kadın_ On sene var Bu Çın arasındakı enanevı dostluga nı- .. b"ll d . l vn askeri heyetine r:yasct edecektir. teveffa Batolof ara. smdn tea'ı edılen de bulundug· unu, bu mecburiyetin ta-. · susı otomo ı er or u emrıne a ın -
l"rıüddet zarfında gördüğüm hizmet- hayet vermek istediği manasına alın- t 1talyaya gidecek olan lspanyol he telgrafları neşrettıkten sonra ayne:ı rihi bir zaruret olduğunu, bunu ya. 
lcrden dolayı mağrur bulunuyorum. mamalıdır. mış~~mıı, 1 (A.A.) _ Almanyad ;eti, !spnnynya general Gambura - şu satırları k~ydetmekt:dir: parken Sovyet Rusyanm Bulgar is· 

R B h 1 · · d b' -c Rusva ıle Bulgarıstan arasın- "kl"l" ··st · Hl ı l:,. eis .- .. u . iz":'~t er~n.ız. en ır Muvafakatimiz alınmadan üçün- ~ava t::ı! !eri v :J lırken ltalyan kı nııı riyaset"nde gelen İtalyan heye. . · . . . tı a ınc sny~ı go ermesı zımge e-
-..çını bıze soylıyebılır mısınız} cü devletler arasında aktedilen ve taları da Po vadisinde Alman ordu- tinin ziyaretine bir mukabele mahi- da .dıplomat k milnasebetlerm t['~-~- ceğini, Bulgar milletinin ideal bakı• 

1 Casus kadın - Şunu söylemek- 1 .. k d den itilafları ve mukavele- qu erkanı harbiye reisi General Hel yetindedir. s~sü memleketi~i~ ~~kil.r\ umumı~e- romdan bolşevizme ıyabancı olmaklt 
l .. ·k ·r d v • k" be · .. d .. a a a ar e • M d k.. h b' sı tarafından ço ıyı arşı anmış ıı- beraber, Rus milletine olan saygısın-: ı tı a e ecegım ı, mm gor u- 1 . h" b' , .1 t yacagyız ı r ve acar or ı<"'t er anı ar ıye oo= B 1 B 1 d li 

·· . d b .. k .1 erı ıç ır veçoı e anımı . . .1 lunuyor. u rnese e, u gar ış po - d kadnr kaybetmemiş oldu • ~llrn hizmet sayesın e ugun, te mı l . . . l ~eisi g"'~"rcı] y,. .. tı t1zuru ı e ma- p p } . 
11 

d b' 1 1 k an zerre 
ranıız istihkamatmm haritaları ngıl~ere b• U•nd. an yırmı sene .. Cl/Ve 11evrabr •"'pacaklar e ns Q tıkasmın eSB!'I yo ann an ır O ma • DU yazmakta Ve yazısını eu cümle 

:l.ı ld - b k A itibar·yıe uzun müddettenberi bah- ~lu b"t" kt d' . 'llrnanya erkanıharbiyesinin elinde o ugu gı ı J ponyaya şar ı sya· Frons z hududundan gelen mu- l d ,d d J kt "d' F k t h .. ı e ı ırme e ır. 
umr on r a n Ô'1Üyor se mevzu oma a ı ı. a a, arıcı- l k k n~•a'h.Lctaır. da bekçilik eden bir köpek nazariyle \ayyel bir dii<>m:ma karsı yapılacak ye >.:omisyonundn uzun müddet sü. - deolojileri arıştırma sızın V< 

~ 11 Reıs - Bu haritaları nereden ve bakamaz. Çünkü j 3 ponya bilaistis- ı nrel Ate (50) b'n ki i iştirak ede - Londra, (Radyo} - On gün- rüklenip durdu. Bunun biricik sebe- dünya siyasetinde hasıl olup gerel 
a ı.c .suretle elde ~debildiniz~ Askeri na herkesi ısıran kuduz bir köpek ha· cektir. denberi burada bulunmak'a Yugos- bi ise dahili bazı ihtilaflara yol a" _ Rusları ve gerek Bulgarları kazanma 

·arıt da" l · d l 1 ~ k l b y 1 k · l h b k a ıre erın e e eman annı mı lino 6 ,.lmi§tir. Mukavemet hususun- .. , ..... !ı.•ın Yi'.'Pl ne:.'"'"' scı a n 'avya ru nai ! prens Pol ile zevces' ması endisesivdi. Bu endişe bugün ğa ça ışına gayesıy e ra at ıra • 
1' ~tdı) daki sareılnıflz azmimiz bakidir. Ni zunluğu 220 mil, genişliği 45 mil- "Jrensses Olga, Belgrada dönmek ü- bertaraf edil~i bulunmaktadır. Çün mıyan politik gruplara aldırmaksı ... 

. Caıua kadın - Bu hususta size ıai zafere kadar çarpışacağız. dir. zere bugün buradan hareket etmiş- kü. !stanbuldaki Sovy~t mümessili zın münhasıran Rus ve Bulkgar mıl 
i• '·Ç bir şey söyleyemem. Malive meseles"ne temas eden Al ... kod'lr meh,.,fi?de söylend:ğine ler ve istasyonda uğurlanmı§lardır . ile 'vaki görüşmelerde bu nokta üze- Jetlerinin menfaatlerini düşünmel 

, R.eiı - Elemanlarınızı saklamak- 'llar şal: bu hususta büyük bir itim.ı '>'Öre, totaliter! r, a - ustocı zarfında ooo rinde de durulmuş ,.e mümessil Bul- suretiyle daha faal adımlar atılacak 
~ tnana yoktur. Zira, vaziyet aşi- 1c bir plan hazırlandığını, bunun ya ır takım rareke~lere tevessül etmek M d ~ ' . gaı;stanm iç i;:Jerine kat'i surette mi\ olursa, iki kardeş millet aresın~~ .. ~e< 
&.tdır. Elde etmiş olduğunuz harit:ı kında neşredileceğini ve işgal altında stiyeceklerdir. Bu itibarla müteyak- a T l e dnhale edilmiyeccğine dair söz ver- ni ve samimi a~l~şmalar kendılıg~n 

ıı• t,~· aıkeri harita dairesinden aldı- ':ıulu~m? bazı mı~tak~~a~ın .. d~ bun·:<~~ ol~ak lazı~ geldiği kanaati hü- 4 kisi kursrrna dizildi miştir.> den.doğmuş:eık~.mez:ıleketbeynı~ 
· 1an ıstıfade edebılecegını soylıyerek ıcum surmektedır. . .. . Gazete, bcs yıl evvel neşrettiği bu dekı ekonomık munas~betler teessus 
C'.aeuı kadın - Neticeyi kendi· demiştir ki: Pari~. 1 (Radyo) - Son gelen Madr~d, 1 (Rady~) - 1-~arp dı- satı: lan iktibastan sonra şöyle diyor: etmi§ olur. Asıl mesele şudur: Bu-

o' ~anladıktan sonra, benden izaha - Bizim çok miktarda ihtiyat cep '"ıaberlere n11zaran, Danzig s natosu ~anı~.ın ıdaı:ıa ma~.kum etmış ol.d~- _ Aradan beş yıl geçmiş bulunu- gün böyle bir iyi niyet mevcud mu .. 
. ~~ ll'ıekte neden ısrar ediyorsunuz? hanemiz vardır. Bu cephane uzun enatoyu ihlal eden bazı hareketlere y~ ~ort zabıt, bugun kurşuna dızıl- yor. İftiharla söyliyeblllriz ki bazı dur? 

~eiı - Konuştuğunuz adamlar 'iiÜrecck bir harbe kifayet edecektir. başlamış ve ezcümle Polonyalı güm- rnıştır. bedbfnlerin endişel~ri tahakkuk et- ••• 
::1leları ele geçirdiğinizin farkına Harp mıntakaları geni~ledikçe. di.is- rü~ ~ksperlcrini tanı~adığı~ı bildir- --ooooo-- miş değildir. Bilak's bu münnsebet n- cMiu de. Gospodin Brizitsof 

:~: tnışlar mıydı? manlarımızın aded ve muharebe kucl ıııştır. Polonyanın boyle bır krı.rarı Alman ordusu.r:.u tah· sırlnrdunberi biribirine bağlı olan iki cRuslar ve bıZ> başlıklı yazısında bu 
~ Casus kadın - Müsbet cevap retinin azaldığını unutmıyalım. Bey- \atiyen kabul etmt>diği ve protesto- k. . kardeş millet arasındaki snmimi vu beş yıllık münasebetin tesit edildiği 
~tcek olursam, Fransız zabitleri 11elmilel münasebetlerde vukua ge- ya hazırlandığı söyleniyor. l • elm1.s hakiki rabıtaları yeniden diriltmi~ bir günde her Bulgarın gayri ihtiyari 
d~ lı~Iuk yapmaz, diyerek eoizminiz lecek değişikliklerin ehemmiyeti ne Torino, 1 (Radyo) - Bugün Prağ, l (A.A) - Harb dlvnnı , oldu. f 9l4 felaketini hatırlıyarak insan• 

ıı •tıanmıyacaksınız. olursa olsun, biz milli siyasetimizin gece yarısı başlıyacak olan ordu ma- Alman ordusuna tahkirden suçlu bir cBenes> gazetesinde Gospodin pro !arın hazan en büyük hakikatleri 
~, Ceneral Jofr - Sayın reia 1 Ca- 'stikametini değistirmiyeceğiz. nevralarında hazır bulunmak üzer" Çek askerini hapis ceznsınn mah - fesör Belin of, cBir yıldönilmü> başlı. unuttuklarını ve nice minnnettar • 
ı:ıq lcadından bu gibi noktalar etra- Japonların tedricen zayıfladıkları mareşal Döbono, moreşal Badagli- kum etmiştir. Geçenlerde Çek mnhke ğı altında buradan beş sene evvel hklara kar§ı lukayıt kaldıklarını söy
• d.a İlahat istememek ve teferrua- ve felakete doğru sürüklendikleri yo, general Paryani ve ecnebi devlet me~i .de Çek milletini tahkirden suç Sovyet Husya ile BulgarMan arasın- }edikten sonra Bulgaristanm 1914 te 
~ ~tnamak hususundaki kararını- 1ıakkındaki kanaa~i1:1'1 her znmankin- let ateşemilit?rl:ri ile askeri heyetbri lu ıkı Alman. askerini üç ay hapse da diplomatik .müna:ıebe~lerin tees- halaskar Rusyaya karşı harJ? etmek 

tıtlatıyorum 1 Bu kadın, F ran- -ı ... n daha kuvYetlıdır.> buraya gelmıştır. mahkum etmı~I. 1 süs etmesi Uzerme Bulgarıstanda tur - Devamı 1 O nuncu Hhıfede -
~ .................. llliılllliıııım .......... .a .............. 11!11........~ 

yakın bir mesafede olduğu takdirde Evet, düşman harp gemilerinderı Mejerin de neşesine payan yoktu. Fakat papas birdenbire yorulmun 

RARENG·ız DE denizaltı gemisi için hedeften daha hiç birinin izi görünmyordu. Mejer, a;; feci manzayı denizaltı gemi- olacak ki, varilin peşini bıraktı, bir ··-..,, • y 3 ziyade tehlikeli bir vaziyet doğura- emin olarak tekrar denizin sathına sini~ küçük köprüsünden dür?.inle kaç dakika için denizin sathına u-
lı'1'••11ı111111111 11 1 uıuuuuıı,uıı ... ,.,.,,.,,.,,,.,,,.,,,,,,.,,,,,, , ,... j bilirdi. çıktı. takip ederken birdenbire suda yuzen zandı. Suların cereyanı papası ve 

ı,~.1 ... IZALTI GEM•ıs•ı •. Bundan bir kaç dakika evvel düş- D~niz.altı gemisinin yukarıya çık- direklere tutunmak istiyen ''e insan varili ayni yo üzerinde sürüklemekte 
· · · b l d - . · masıyle beraber mürettebat ta silah- vücudUne benziyen bir cisim naz.arı devam ediyordu .. man gemısının u un ugu yerı, 121m- l l k · . · · h b. · .......................................................... """""'""' . . . . :.- ara sarı ara güverteye çıktı ve ha- dikkatini celp etti. Bu cısım sıya ır N" l d 

"lllllliiibiİİİİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiö;;;;-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii•iiiiiii-;;;;;;;~~====:ii~~.;; dı torpılın denız sularında uyandır- tan düşm .. d b. k b·· b 1 'b· "d' C'smı·n yanı _ ıhayet papas tekrar can an ı ve an gemısın en ır aç u- eze sarı mı~ gı ı ı ı. ı v ·ı· .. · k et· le hil d v k kl k d · ··ı·· ·· ··1 'k :r b · arı ın uzerme var uvv ıy -
Yazan•. ıgı arışı ı ve erın ° um guru - yiı sandala atlamış olan efrada başında da insan şapkasına enzıyen . . l d 

"l · } Ik l d ı l b v • cum ederek varılı kenar arın an ya-** tu erıy e ça a anan a ga arın c - ateş etmege başladılar. Denızaltı ge- başka bir parça denizin köpükleri ü- . . 
h. (\)'le ise -demiş- sizin meclisi- mnmış. ?ii!!ıerda ancak mütareke yaz köpükleri işgal ediyo>;.1u. misinin silahendazları bilhassa sırt- . d p duruyordu. kaladı . Ve hır kaç ~l~fa.~en~ze b~ıt~ 

111~d · 11ık' F · · d zerm e oynayı çıktıktan sonra varı ın uzerıne bındı ~U en daha cahil adamlardan te imzalandıktan sonra Ceımse mU u ı · acıanın genış sahasında batan !arın a asker elbisesi taşıyanlara ateş C · ve apka müsveddesi deni· .. .. . . . 
\. l et · 1 b ·ı · t' · · 'k" 1 . d' ısım yuzukoyun yatarak her ıkı kolıyle de '•· mış. o a J mış ır. gemının ı ıye ayrı mış sandalları ıle e ıyor ve onları öldürüyorlardı. · cereyaniyle sürüklenip denizaltı .

1
. k ki d 

ı.~trıaf'h C · TH k kH lü u fi • . . . 1 . . zın ' varı ı uca a ı. 
"lltn 

1 eıms ur oy s n n MeJer o sabah torpılını savurduk- parça anmış tahta ve dıreklerın en- Mavzerlerin yaylım ateşine ma· ın bulunduğu tarafa doüru 
>-ı. .. a rnerbutiyctinden ve bilha • t sonra d J 1 d · th k • k ·· · d h 1 k k l l gemısın . k. M . Papas bu vaziyette silah""ndazla-"'"• . . an er ıa enız sa ına çı azı uzerın e aynt arım urtcırma- ruz a an ar arasında çoluk çocuklu liyordu. • 1ıte ım eıer çok geç- . . f . . . . 
lıtı. ından defalarca sıtayışle hah mı tı • d . . ge rın en ıyı hede mı teşkıl edıyordu. E-
, "e hu 1 t d fi . 1 ş ' ga, enızın korkunç cereyanları ile kadınlar da vardı meden meçhul cismin bir papas ol- tahtelbah· d 

'ı1ı1ı..... sus no e erme şun a- Tahripkar faaliyetinin vermii ol- canlarını dişlerine takarak mücadele Bu bedbahtl~r hayatlarını kur- d .. f rk etti Pap b. ·ı· sasenf t . ır en b~alpası kayıran 
yı.ıt: d - · · . ı_ kı .. l ugunu a . as ır varı ın mesa e ye mış metre 1 e yo tu. 

)(9 ugu netıceyı ıeyır etme~ mera na etmege ça ı§an tayfaların elemli tarmak için denizle mücadele eder- . b 1 d B ·1 
ııı.. Yazık ki kötü bir idarenin k l t d b k b. peşı sıra ça a ıyor u. aznn var e Fakat Alman nefe ler· papa•ı kor 
'ili! h apı mış 1· menzarasın an aş a ır şey görün- ken mavzer kurşunlarının caniyane . . . . . r ı "' • 
I~ Ulunan bu harikuHl.de zeka- Torpilin infilakı ile korkunç bir müyordu. tecrübeleri yapıyorlarmış gibi deniz yetışı~rdu: Faka~ .varılı el yle yak~· kutmak suretiyl,. alay geçm,.k iste-

~lt. ~· fen ve terbiye görmemiş - gürültü hasıl olmuştu. Hedefi te§- Mejer dürbinle görebileceği kadar tecavüzUne maruz kalıyor, dalma layınca varıl devrılıyor '\'e t-krar elın diklerinden vat7dırdıkları kurgunları 
~"lıt eşeriyet, harikalar yaratma- kil eden gemi henüz 200 metre ka- ufukları tetkik etti. Düşman gemisi- den bir daha çıkmamak üzere ba~ • den kaçırıyordu . Maamafih papas, hep varilin etrefına atıyorlardı. 
{ ~a~ıneı olan bu zekalardan şim dar yakın bir mesafede idi. Gemi al- ni takip eden her hangi bir destro- aıağı dalıyorlardı. Cinayetten başka varili takip etmekten vaz geçmiyor- _____ -__ D_·_v_a_m ___ e_rl_er_e .... k_-___ 
· a el ar istifade etmemiştir. dığı ağır yara ile batmağa batlamış- yer vesaire görünmüyordu. Maama- bir şey ifade etmiyen bu manzarayı du. Döğmek 
~~'le~ ~Uhimmatsız kalmış, Ça- tı. Binaenaleyh Mejer parçalanmış fih bir an için tekrar dalgaların altı- seyreden eilahendczlar büyük bir mu Mejer bu feci ve fakat gl'lilnç Kahramnnlar mahallesinde AH 

llön ogazından tekrar çıkıp Us- geminin geniş mikyasta yaptığı ce- na gömüldü ve daha kuvvetli olan vaffakıyet ihraz ediyorh:ırmı~ gibi bu mücadeleyi yarım saat tam bir ne"" on-ıu l{adri, alacak me elesfnden Faz 
ll'tlc lllek teşebbüsünde bulun- reyana kapılmamak için süratle me- teleskopu ile ufukları tekrar kontrol masum adamJa,.111 ölilmünü kahkaha ile takip ,.t i ve zaman zama., kah- l oğlu Said döğmüş ve zabıtaca. YPv-

at bu sefer yakayı kurtara- safevi açtı. Çünkü toroilin in filalu etti ile kargılıyorlardı 1 1<(\l-:\luı bastı. 'lralanmıştır. 



<SAH(FE 6) rANAOULU) 

Elma- açakçı arı 

Elmas yatağı kap'ta ka
cakcı arla mücadele 

KADON 
Vücud nisbetsiz

likleri 

Vücudunuzu nasıl dü· 

Gümrükte yolcunun elbiseleri bas- ze~tebilirsin~z? 
• ilk denız banyolarına gıderken kı-

' ' ~ 

ltalyanın Akdenizdeki 

On iki adayı tahkim "e'den ita/ya, 
çok müşkül vaziyettedir 

f an b:ısa sökülür ve yeniden dikilir şın ve ilkbaharın vücudlarda bir çok 

,, tahribat yaptığını her kadın farkeder G d J ı B }1 J k J ·ı • • "'• iki garip kaçakcıhk vak'ası v:üzülü~.~ışı~fazlaet.yemekyü- arp ev et eri ve ahan meme et erı e - gırışecegı 
.> zunclen cıldın guzel rengı bozulmuş- b• h J J • • •• ıd •• •• •• ) k 

-'=""~~..,, tur. Pilav ve hamur işlerine fazla Ir arp, fa Va ICln 0 UTUC 'l 0 a Ca ttr 
e~~»J~~~~~ rağbet yüzünden kilo artmış ve be- T" k t ·ı· T" k F 1 

· · .. · · l · 'd 1 "l .. ur - ng ız ve ur • ranaız denın guzcllık nısbet en ı ea o çu- 1 1 ··t k' ş k~ Akd . l an aıma arını mu ea ıp ar ı e-
..,~--~ lere nazaran aykırı bır hal a mıştır. . d k' f 

1
. t' · t b'lh 

.w~~. ~ .. 'k w nız e ı aa ıye ını ar ıran ve ı aa-
Soguk havalar Jımnastı yapmagı A d 

1 
.1 h · · b ı . . .. b l aa na o u ı e emen ıçıçe u unan 

ihmal ettırmıs ve bu vuzden ozu an 0 'k' d .. hk' d l 
1 

t 
~ · .. . nı ı a ayı ~a ım e en ta ya a ra-

güzelli~in zamanında du7elme~: t "k b k d · tt .ı· 7 B" .. .. .. .. .. eJı a ım an ne vazıye eu.·r u-
mumkun olmamıstır. Bu uzuntu, ba- t" t . t t' v it ı 

~ .. k" un esıaa ve gayre ne ragmen a • 
zan çok esaslı bir hal alır. Cun u Akd · d .. · b' ı . . . .. .: ... . ya enız e mueasır ır ro oynı -
uzun kıs mevsımı, hır vucudu plaJ· b'l' · 7 Bu yazıd it ı k ': . .. .. k ya ı ır mı a a yanın uv-

. da kendısıne bakanların onune çı - vetli ve zayıf taraflarını göreceksi
maktan utanacak derecede çirkinleş 
tirebilir. 

Fak.at bereket versin birkaç gün 
t içinde vucutta hasıl olan bu nisbet

Kap ıÜmrüklerinin önünde böyle dikiş makineleri vardır. Köşede gördü sizlikleri düzeltmeğe imkan vardır. 
iünü:z sibi yolcu soyunur, aonra sökülen elbiıeıinin dikilmesini bekler. Vücudü böyle nisbetsiz bir şekle 

Afrikanın cenubunda lngilizlerin Cap gümrük müdürünün, bir F ran- sokan ilk sebeb yorgunluktur. Yor
Kap müstemlekesi yer yüzünün en ·ız gazetecisine anlattığı iki kaçdkçı- gunluğun verdiği çirkin şekilleri or
zengin elmas madenlerine sahiptir. ık va.k~ası hayl~ gariptir. . . tadan kaldırn:ıa~ için y~~ıl~cak ha
Dünyada bir sene içinde her satılan Bırınci vak a: Kap polısı aylar- reket çok basıthr. Karın ustune yer'! 
elmasın yüzde 87,5 i buradan çıka- danberi. bir Amerik~dan şüphe et.: yatınız. ~ar.aklarınızı uzatınız. Kol 
rılır. Bu memleketten işlenmemiş mektedır. Bu Amerıkalı sık sık Kap !arınız vucud boyunca sarksın. Du 
ham elmas çıkarılması şiddetle ile Amerika arasında sefer ~der, vaziyette ayakların~z~, . dizlerinizi, 
yasaktır. Bu memnuiyeti kontrol evrakı muntazamdır. Her seferınde karnınızı hareket cttırınız. Bu hare
etmek ve devam ettirmek için müs- eııyasmı itina ile aratır, hatta kun- ketleri yaparken b~ı::ka bir şey dü
temlekc polisi, gümrük memuru, duralarının ökçeleri dahi sökülür. ~ünmeyiniz ki sinirleriniz de dinlP.n
hafiye ve muhbir olarak binlerce fakat hiçbir şey bulunamaz. Niha- sin. Beş daki~a b~ ~~z-~yette kal~ık
kişiden mürekkep hakiki bir ordu yet polisin hatırına bir ihtimal ge- tan sonr~ vuc~dunuzun. ~evkaladc 
besler. lir. Ve yeni bir seyahati arefesinde rahatladıgını hıssedeceksınız. Sonn'I 

Fakat yer yüzünün her tarafında gümrük idaresi kat'i çareye baş- birdenbire kalkarsınız. Kollarınız 
olduğu gibi burada da birkaç bin Ii- vurur. Amerikalıya polisin gözö- hızla başınızın üzerinden uzatırsı
ra kazanmak için kanuni memnui- nünde fazla miktarda kuvYetli bir nız. 
yetleri hiçe sayan cesur ve cüret- müshil içirilir. Bu suretle Amerika- Sonra da kollarınızı tabii bir şe
kar kaçakçılar vardır. Bunlar mü- lının midesinde saklanan iki yüz kilde bırakırsınız. Aşağıya iner. Bu 
temadiyen Kaptan ham elmas kaçı· kırat ağırlığında ham elmas parça- hareketi on defa yapmak kafidir. 
cırlar. Resmi istatistiklere göre sı meydana çıkar. Bu çok basit hareketlerden sonra 
1931 yılı içerisinde Kaptan kaçı- ikinci macera, kendine bir ngi- vücudünüzün kışın bozulan güzelli 
rılan ham elmasın kıymeti 108 mil· liz sporcusu süsü veren bir zata ait- ~i ve tenasübü tamamiyle yerine gc 
yon franktır. (90 milyon Türk li- tir. Geçenlerde Dürban şehrine ge- lır. 
tası.) len bu zat şehrin en mükellef oteli- Deniz banyolarına başlamadan 

Bu rakamdan çıkan mnna Kapta ne indi. Barlarında dolaştı, golf mey- evvel yapılacak h~reketler bu kadar 
kaçakçılığın sıtma kadar sari ve danlarını ve tenis kortlarını ziyaret değildir. anyoBya girmeden evvel 
münteşir olduğudur. etti. Bir gün şehir civarında gezer- her sabah saçları bir iki dakika fır-

Kapın idare merkezi olan Kap· ken bir kaza neticesi olarak atlfuı çalamak lazımdır. Bu fırçalama ka
tavn şehrinde bir seyyah bir ' bara, düştü. Bacağı kırıldı. Oteline nakle- nın baş içerisindeki cevelanını kolay
yahud bir kahvehaneye oturur otur- dildi. Çağırılan doktor kırılan baca- laştırır. Yüz güzelJiği için kanın baş
maz etrafında bir takım insanların ğın alçıya konulmasını zaruri gördü. ta muntazam dolaşması şarttır. 
dolaşmağa başladığı?ı görü.:· Bun- Ayak alçıya kondu. Seyyah bu va- anyodan evvel. yüzü makByaj
lar seyyaha rehberlık, tercumanlık ziyette Afrikada kalmak istemedi. dan tamamen temı~lemek lazımdır. 
yap.ma~ veya ufaktefek e~ya s~tma.k lngiltereye hareket etmek üzere bir Banyodan evvel yüze cildin cinsine 
~csılesıyle yanaşırlar, munasıp bır vapura nakledildi. Lüks bir kamara- göre yağlı yahud yağsız bir krel'l'! sü-
lısanla Avrupada çok pahalı satılan I t' F k t h k .. t .. rülür. 

.. h · b d d'I . ya yer eş ı. a a vapur are ~ ~L-
~ucev erın ura a traş e ~ memış meden evvel bir doktor maiyetinde Güneş çarpmasına karşı muhafa . 
ır halde gayet ucuz satıldıgını an- ı· 1 1 b b · d' f _ za eden bir yagw da kullanmak sart-l ] V · ı· ] .. d po ıs er e era er vapura gır ı. n • 
atır ar. e gız ı e mas tuccarının a - .1. hh f' . 'k tır Bu hususta tatlı bademyağı da ] · · · I S h b t kl'f' gı ıze sı at ve a ıyet temennı ettı - · 

res erını verır er. eyya u e ı ın . kullanılabilir. Bu yağı avuç içine 
caziöesine kapılır Ve gizli ticaretha ten sonra alçıların muayene edılece- d"k 1. b"' .. .. d" b wl · - . o me ı ve utun vucu u u yag a 
neleri ziyaret ederek hakikaten çok ğini söyledıler Hastanın protestosu- oğmalıdır. y a1nız vücudünüz fazla 
ucuz bir fiatle ham elmas satın alır. n~ rağmen alçılar muayene edildi, yağlıysa banyo için kullanılan yağın 

Fakat bu suretle ecnebi seyyah- ve tahmin edildiği gibi içerisinde on miktarını azatmak lazımdır. Bu su
lar vasıtasiyle Avrupaya kaçırılan bin lngiliz lirası kıymetinde kaçak retle yağlandıktan sonra bir müddet 
elmas, yapılan kaçakçılığın pek elmas bulundu. Mahkemeye verilen istirahat edilir. Sonra sıcak bir ban
ufak ~ir parçasıdır. Asıl kaçakçılık fngiliz seyyahı on sekiz ay ve suç or- yo yapılır. 
hususı şebekeler tarafından yapı- tag'"' ı doktor altı ay hapse mahkum S k ba d k Jd k 
] B · . ıca su nyosun ay en o u -ır. u şebekeler bılhassa Belçıka edildiler t b' f ·ı b"t" .. d" 
H 11 . . · ça ser ır ırça ı e u un ''ucu u 

o anda ve Amerıkadakı kuyumcu « cc .... )> f l k IA d o· 1 k ... ] . ırça ama azım ır. ış er, aya 
magaza arını besler. Elmas ası] fı- M • kJ k J J d' kl 1 

t . . . l d'k k d... otosı et azası at arı ve ırse er zımpara taşıy.a a ını, ış en ı etn sonra azan ıgı w 1 Ew b ki b l 
· · b · b .. l · k . . ogu ur. ger aca arınız sa un uy-
ıçın Ju ışkt ud~uesÇs:sek:rınb çol ıbş~- - Baştarafı 1 nci Sahifede - ken zımpara taşını hafif sürecek olur 
ne ge me e ır. un u un ar ı- Kaza şöyle olmuştur: b k k' k k 1 ·ı 
]Ah .. .. ı· ki b' sanız aca ta. ı ırmızı no ta ar zaı a are uç yuz ıraya sataca arı ır B. Yusuf Çağlayan, ı:1agahleyin 1 
elmas parçasını yirmi lira gibi çok erkenden 48 numaralı motosikletine 

0 
urF. k t b"t" b ] t kt 

b. f' ] 1 a a u un un arı yap ı an ucuz ır ıat e satın a ırlar. Bu ka- binmiş, Alsancaktan konağa doğru .. d" .. . . . . 
çakçı1ık çin ekseriya küçük yelken· yol almakta idi. Buğday tüccarı n. 90~.~a v~cu k~·mt 1..11~~ ıçerısıne gı
li sandallar kullanılır. Bunlar ha- Ahmed Karpat da keneli idare ettiği re ı ece şeQı a mış u unur. 
lık avlamak vesilesiyle açılırlar. Ve 511 numaralı hususi otomobiline bin - peratör---· 
k~çırdıkları elması bu m aksatla gcJen miş oıarak konağa doğru gelmekte Cevdet · Mustafa 
vapurlara açıklarda verirler. Bu su- iken B. Yusuf Çağlayan, bu otomo- GÖNENDEN 
retle gümrük dairelerinde alınan tcd- bilin arknsmı takibe başlamıştır. 0-
birler fayda vermemektedir. tomobil, Tayyare sinemasının önüne Memleket hastanesi baştatibi 

Kap gümrüklerinde elmas kaçak- geldiği sırada ara o:okaktan çıkan 2 inci Beyler sokak furun kar~ısı 
~ılığının önüne geçme-k için alınan bir adamı gören B. Ahmed Karpat. No. 

25 
tedbirler çok sıkıdır. Ekserisi açık- otomobilin süratini kesmiş yavaşla- .~========::::::.:.. 
ta olan gümrük idarelerinde yolcu- mıştır. 

Eleksir Şahdp iarın elbiseleri çıkarılır. Elbiselerin Fakat B. Yusuf Çağlayan, buna 
baştan aşağı astarları sökülür .. Son- dikkat etmediği için 70 veya 80 kilo
ra sökülen astarları dikmek için zen- metre saratıe otomobilin arkasında- Basur memelerini gi· 
ci terziler, açıktan duran makinelerin ki portbağnja çarpmış, başından müt derir, Kuvveti, Erkek· 
başına geçerler. Elbise yeniden di- hiş ve .deri.n bir. yara almıştır: ~rnsa-
kilerek sahibine verilir. demenın şıddetınden otomobılın ard liii. istihavı arttırır. 

Gümrük ne kadar açık göz olursa kısmı, epey hasara uğradığı gibi mo- . . 

niz: 
Akdenizi muayyen bir dalga 

kıran gıbi ortadan ayıran ve Libya 
ve Oniki ada vasıtasiyle de şarka ya
yılan İtalya Akdeniz havzasında 
~tratejik bakımdan birinci derecede 
bir chemiyeti haizdir. Bu müsait va-
ziyeti dolayisiyle İtalya bu havzada İtalyanın durmadan tahkim ettiii Rod_?a adasından bir &'Orunuf. 
ki her tülü bahri münasebatı daima donya vasıtasiyle bahri bakımdan müttefiklerimizin topraklarına • taşı• 
tehdit altında tutabilir! çok iyi muhafaza edilmiş olan Napo~ mak imkanlarına da malikiz!.. Tuna 

İçii1de bulunduğu vaziyet icabetti,.. li bile hava taarruzlarına tamamen ovaları Rusyanın, Tüı·kiye ve l\!ısınn 
ği takdirde filolarının hareketini açıktır. Deniz üzerinde Palermo ile iç tarafları düşmanın taarruz ede .. 
şark veya garpta en mühim bir nok- Gaglian arasındaki yüz altmış milli miyeci mıntakalar tesisine tamamen 
ta üzerinde teksif ederek Tu!on, Ce- bahri uzunluğundaki hattın muha - elverişlidir. 
zair, Tunus, Malta veya adalar deni- fazası oraya bırakılan daimi donan- Bu şekilde, İtalyanın merkezi va. 
zindeki üslerinden iı:ıtifade etmele - ma ile her ne kadar mümkünse de ziyetine rağmen hava kuvvetleri te• 
rine mani olmak ve Fransanın cenu- havada daim ibir muhafaza te:ı.is im - sirj bakımından Akdenizdeki sulh • 
lıu ş::ırkiyle, Mısır \'e Balkan memle kanları olmaclıi"ından bu sahada da- perver devletilerin ttalyadan daha 
ketlcrini bombardıman edebilmek ima hava tehlikesine maruz demek - ciddi ve müessir avantajlara malik 
mkanlarını vermektedir. tir. oldukları meydana çıkmak~adır. 

Buna mukabil düşman tayyareleri Libyada ise coğrafi şerait daha fc- İtalyanın coğrafi vaziyeti dolayi .. 
de talyanı nhayat merkezlerini hedef nadır. Dütün mühim tesisat sahiller- siyle içine düştüğü kabili cerh vazf .. 
ittihaz edeceklerdir. de bulunmakta ve arazi icabı bu te- yete kadar tehlikeli olan cihet de 

Bunun için İtalyanın coğrafi va~ :.isatı hava taarruzlarından koruya_ İtalyanın deniz yolu ile yaptıfı nak· 
ziyetini tetkik etmek faydalı olur ... bilecek en ufak bir irtifa bile görül. Jiyat menolunduğu takdirde büyük 
İtalyada dört yüz metre kadar uzun memektcdir. bir buhran ile karşılaşmasıdır. ÇUn • 
luğa malik olan Poovasınm çok bü- kil ttal••a tabii kaynaklardan mah • İtalyan imparatorluğunun bu .vi - .ı 
yiik bir ehemmiyeti vardır. İtalyan rumdur. ve ancak Akdeniz yolu ile Hiyetindeki başlıc a as ker! merkez ~ 
ynrı mndnsını nen geniş yeri de iki memleketin iaQesi temin olunabil• .. 

leri Tobrus, Bingazi ve Tralılustuı· "' 
yüz elli kilometreyi tecavüz etmek- cek ve harö malzemesi .imaline 14 .. 

ki bunlar da seri tahrip hücumları~ 
tedir. İtalyanlar bütün mahsulleri - zım olan ham maddeler getirile bil•• 

na tamamen ınaruzdurlar. I ı ni bu dar, fakat mün1-it toprak par - . . . cektir. İşte bu sebPhı •• fü xı ta ya .. 
d t . d l Ü t l'k İt l Bır Avrupa harbınde İtalyanın- ış- ···- ___ .. ?\. 11.ısa sürecek bir harbe af. çasın an emın e er er. s e ı a - w. • . ., • _ • 

vnn ")"llnmna:rsmaaın aagıuı m ~clı..u szal edeceJ.Cı meı:ke~ı vazı .. ·ı- ".~ ... r rebilecegw i ve uzun bir harbin İtalya 
· i k d 1 h t raklarının darlıgı, Italyanın, lıman -
de vaziyet eb r at a rn ve ame .. . b · 1 için çok meşum olacağı iler isürUl .. 

d. A · . b" .. k b' k lar, tavare uslerı, harb fa rıka arı vermekte ır. razım n uyu ır ıs . · . . . kt d · 
1 A . d wl h ıaşe merkezlerı, muhaberat gıbı baş- me e ır. 

mını ~.a~ ıya·ı·ı . pe~ın ag arıd aprp lıca müdafaa unsurlarını kabili cerh İtalyan deniz kuvvetleri ne olursa 
sıınayıının muhım bır kısmının a o bir hale l)Okmaktadır. olsun, metodlu bir taharri hareka • 
ovasında kurulmasına sebebiyet ver- tına maruz kalacak olan İtalyan ge,. 

İtalyanın meşum bir hasat netice.sin 
miştir. mileri bu tabii kaynakların mahsu,. de rakip olarak geçeceği devletlerin 

Vaziyetin böyle o!ması Po ovasını . . k d h b k d G Hinil ltalyaya nakledemiyeeektir. 
düşman tayyareleri için emsalsiz bir vazıyet~erı ço aa aş a ır. e ~ Garb devleri ve Balkan memleket 
ganimet haline sokmaktadır. rek İngıltere, ~erek Fransa_vr~ Bal- ıeriyle tutuşacakları harbin bu kadat 
Düşman tayyarelerinin birkaç sa- k~n devletlerı olsun, hepsı ta yaya öldürücü ve meşum olduğu açıkç• 

ntlik faaJivetivle harb malzemesi i- nısbetle kıyas kabul etmez derecede .. "ldüw - halde acaba İtalyan aef" 
• .ı .ı . • 1 b. k .. d f goru gu ıı 
mal eden bütün fabrikalar tamir ka- avantaJ ar~~ .. ırç~. mu a an un~ur- leri nasıl olup da böyle bir uçuruın' 
lıul etmez bir şekilde tahrip oluna - lar.ma ve butun du~y: merkez~~r:yle sürüklenebiliyorlar, hayreti.. 
bilir. Diğer taraftan dağların vazi. daıma tem~s kolay lıgı~a. ma!ı tır - ** 
yeti yarım adanın şimal ve cenubiyle, ler. Bu şekılde de kendı ıçlerıne ka- ---------------
demiryolu vasıtasiyle münakalatı sa- panmak_ m~cburiyetinde kalmazlar.. p 1• •k 
hillere atmıstır. Bu \'aziyet de deniz Kaldı kı mudafaa unsurları da İtal - Dı~ oııtı a 
aşırı yerlcrd,.en gelecek olan taarruz- yanınkilere .. fevkalad ef~iktir.. ~.u _ Baıt:rafı 3 ncü SahiEede -
lara karı müdafaayı imkansız kıl - devletler hucumlarına muşterek duş k . . d d ... 'ld' ki t>" 

~ l ·· · t l d kl t kd · etme nıyetın e egı ır , o makta \'e düşman tayyarelerinin ça - man arı uzerıne op a 1 arı a ır- . . ,., kal at· 
bucak miinaklntı durdurabilecek ge- de tahrip vasıtalarını daha kolay ve man da garantının rnan~sı. ın dtt 

daha müessir bir şekilde kulanmış o- Fakat Almanyanın tazyıkı altıP rek askeri ve gerekse memlktin umu . eC 
mi va~iyetini tehlikeye sokması müm !urlar. Bundan matla Fransız hava bu devletler garantiye karşı vazıY 
kün görülmektedir. üsleri karpda ve Cezairde kurulabi- almışlardır. Bu vaziyet demokr'c 

Buna benzer bir tehlike de liman- lir. Sonra icabettiği takdirde fahri - devletlerle Sovyetleri, Baltık hav~· 
ları tehdit etmektedir. Bütün İtal - kaların bir kısmı Fransa veya İngil • sına karşı daha uyanık davranıtl~.~ 
yan limanları tayyare kuvvetlerinin tere~e n_nk.ledili~. Eğer b.u t~praklar- sevk eden bir sebeb ol~?hdır. çu; 
yardımların akoşmasına .zaman kal- da c1ddı bır şekılde. tehlıkey e ~aruz kü kendi memleketlerının bu c:le et' 
madan ,düşman taarruzuna hedef o- kalırlarsa bu takdırde fabrıkaları ce lehine olan teminatı kabul ıı 
labilecek vaziyettedir. Sicilya ve Sar Balkan devletleri veya yakın şark mekte tereddüd gösteren adarxı~s.~t· 

ya akıllarından yahud da iyi 1111, 
lerinden şüphe edilir. .• t>t' 

Moskova görüşmelerinin rrı~• 11e 
bir neticeye varacağından ıuPtıJ' 
edilmiyordu. Çünkü karşılanrxıası ii~ 

1 bii olan zorluklara rağmen, herştlş 

l k k d · .. "k tosiklet de parça parça olmuştur. Ya- fatasmın kırıldığı tahmin edilıyot. o ıun aça çı aıma gumru me- · . Ö k d ö .. l 1 
d d h k .. d" B ralı baygın bir halde derhal Mem- ğleden sonraya a ar s z soy eye- l 

:urun an 1 ... a a 1 açık gok ~rk J lek;t hastahanesine nakledilmiş, te- memiı::tir. Doktorlar, vazivetin . çok 

büyük devlet dış politikalarının Jı.s: 
hedefi bir noktada toplanıyor J1lll' 

Sulhun ve müsalemeti~ ~~ru:ydıf 
.ııında... Bu sebebledir kı dort e1'1e 
görüşmeler, pek yavaf il;rleı;urii' 
beraber, daima hedefe dogru rıJftlll~ 
müştür. Bu gün bu hed~f~ va ktedil'· 
üzere bulunduğu bildırılrxıe. eJetl 
Sulh için hayırlı olan bu rı~tıcoftl~· 
dolayı hiç bir memleket efka~ş, el,'' 
miyesi, bir tarafa eski do .. stlu )aP b1ı 
ğer tarafa da ittifakla bagli 0,yıı~~· 

l 
Türkler kadar memnun ka fJ1 

1 u~u~tahma umkl~ an a.~a çı ı udsu -1 <lavi altın:ı alınmıı:tı B Yusuf un, ka- tehlikeli ıörmektedirler 
erının er ıe · ıne muracaat e er. ıı • • 

Şu harita, bir harbde üç tarafı bom bardımana açık İtalyan 
ıöıte riyor .. 

ç:zmesini !ardır. ES~ 
A. ş. 
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Muzik Sinemanın hilelerini biliyormusunuz .. 
Manisa· muallimleri 

" , _ Hatay Yolunda 
ı, • 

Ekrem ve Verda 
•• 
Ungö:'ün konseri 

Yazan: Faile ONURAL 
Dün akşam lzmir Halkevi müs

tesna sanat gecelerinden birini da

Aspirin ile iş/iyen tahtelbahir/er 
bulunduğunu "şittiniz mi? 

K on. ha yaşadı. İstanbul un güzide keman 
hocalarından Ekrem Zeki Üngöl ile 
eşi değerli piyanisit Verda Üngölün 
konseri temiz muzik meraklılarını 

.. Halkevi salonuna toplarr.,ağa vesile 

Aktörler tavanda nasıl yürürler. Meşhur King·Kong 
nasıl yaratılmış, filme nasıl alınmıştır 

oldu. cHayatın her yanı hiledir. der-
Jean Sebastian B~ch'ın büyük ler .. Bilmem ne dereceye kadar hak

konsertosunu dinliyoruz. Beethoven ları var. B:z şimdi bunu tahlil ı>de
Mozart, Haydn gibi büyük üstadla- cek değiliz. Yalnız bizce malum olan 
rm b'le kendisinden ilham aldıkları bi:· şey varsa o da sinemalara yapı. 
klasik musikinin babası sayılan bu lan hiledir. 
yüksek sanatkarın cidden nefis bir Umumi harpten evvel ~inemaların 
eser olan konsortosu Ekrem Zekinin kullandıkları en mühim hilr> arti~t
kemaniyle ifodelenmiş olarak önü- l~ri tavanlarda b:ıc; a~ağı yürütmek
miizde canlandı. tı. Halk, bunları seyreder hayretler-

Daha birinci moderatoda her iki de kalırdı. 
artistin de hakimiyet ve beraberlikle- / Biiti.in muvazene \'e caz be kanun 
ri anlaşılıyordu. Bac:1angıç iıeyecanı larını alt üı:;t eden bu maharPt nac;1l 
geçtikçe eser aüzelleşiyor ve bilha~- ı yapılırdı? ~ ktörlerin vazi_retleri rie
sa Allegro, gilç kadan-;lım, ve k.!ndi- ' kodara nazaran gayet le garip ve da
sin: mahsus arc tekniği isteyen pa· ha doğruı:u müşkil idi. 

sajlariyle çok temiz olarak çalınıyor- Herkes rıktörföı tn\'ımrla bns nı:a-
du. ğı na~ıl yürüdilğiinü, dilındü7. dm;nr 

Manisa muallimleri Kon ya müzesinin önünde.. Ekrem Zekinin bu güz~) konserto· laı a yiirlir ~ibi na::ııl çıktığını \·eva 
Burad'a uzun bir masada envai çe-ı la yorulmuş. Güç hal ile saat sekiz- nun -belki dinleyiciler sıkar dü~ün- k .arak aı:ağı indiY,ini b'r tl\rlü k~tı-

id 1 d l ·ı k 'l.ı' d 1 ı~ 1 k Cc!siyle- Adiyo 1 •smını atlamasını tiremf'zdi. Bu miltlıı·~ .. a .. 1·\·"tl"rı·n ş m.eyva ar sarı zer a ı er an gı ı e ~ pı ması azım ge en ahvaltıyı 1 • ' "' " '"' 
t d ı k . b k doğru bu :nadık. Tem iz muziC!i hak- ~nTı <Yıt ~·et l e bnRittı'ı·. Akto··r1e.r olduk karpuzlar bize gil Qmsüyor u.. ç ı- on uçu ta yapabild'k .. Konyalılar ~ ,.. " - · 

1 . k' k b' d ~ kiy.le seven .m,ünevver dinl 0 y. id .. ~.i.t- ı ıa,·ı .gP)i dururla. r, yalnız .etrafla•.·ın-siz bu serbest büfe diyebi irım ı ço ıze ver igi bu kahvaltı da çok gü- - _ -
nezih olan kimsenin nezahatini daha zeldi.. Aramızdan bir heyet valiyi, lesı bu eserı 'e mopramrl<>kı bULtm <l r k dekorlar fılm icabına gör ta:1· Bu dekoru görünce vakanın ormanBa teçtiiini zannedetain:Z deiil mi. 

b 1 d. h 1 eserleri lfıyik oldunu hiirnıet ve m 1• zim edilir. e · çok artırmasına yarıyordu. Bu mey- e e ıyeyi, korkomutanı ve a kevi- h bb Hayır burası atüdyodur ... 
a etle dinliyerf'k kon c:Prİ heyeti va ziyafeti keşke bizim bütiln dilğün ni ziyaret~ g'ttiler.. B1c;ak hilesi: temin ed 'Jmişti. ı Sinema ve sahne hayatında daha 

adetlerimizde balolanmızda yer a- Bazılarımız çarşıda ufak bir tur umumiycsiylc ne kadar benimsediği- :\Iacera filmleı·iııde hepimi7i he - Artık, bundan sonra aspirin ve ~iit bunlar gibi nice hilelere müracaat 
D•w 1 · . d kt b ni hoat ctmistir. 1 )abilseydi men•i jsrafat kanununun yaptı. ıger erımız e me ep r.h- · yPcnna dü~üren hilelerden biri de sayesinde küçük a'lrnvaryumlarda olunur. Bunlar öyle çoktur ki, say-

a-ayesi kendiliğinden tahakkul< et - çesinde kanapelerde Konyalı mes • Ça.y~o~skin:n konsı-rtosu prngra· kahramanın ba~ına do" ·u atılan ve büyük muharebeler yapılması da 1 makla bitmez. Biz burada bir .kaç 
mı·ş oluı·du. 1,.tı'ma~ toplantılarda yı- lekdnQlarla çene çall'-'oruz .. Bando ~:n ıbncı numarasını teskil ediyor- b. d t l"f 1 k b' k ü k" ld 1 · k · t d'k 'J' 1 ., " d y· 1 . 

1 
. . . •. . r meru e~ac u o ara ır ac rn m un o u. mısal verme ıs e ı . 

kım olan içkiye burada yer vermi - da arasıra güzel parçalar çalmakta- u.. ıyo. on~st er ıçın hır ımtıhan e- santimetre :;an tarafa saplanan bı- 11111 

yen Konya öğretmenlerinin bu gecesi dır.. serı rr.>ahıyetındc olan bu güzel kon- çaklardır. ~:=-_ş·~ .. ,~ .. ~·ara .. """'n"""'":"'{F>~"~·""'"n•uuu•·a·a· ""'"n"" ~-·: 
büf · lk 1 k k d k .. sert0 da bütün incelik ve güz,..llig· iv le ~ U U ~ - ~ ve esı a ış anaca a ar ıyme~ Tabii ilk sorularımız ne olacak J Hıı lbuk· bu da rrayc .. lc ba 't b'r lfdir. çalınmış ve dinleyicilerin yerinde al- ı, ' - L sı 1 

: .......................... 111,. 1111111111111111111111111111111 , 1111111111111101111111111111111111111111111111111 : 

mektep işleri ve :;;onra maaş işleri.. kış ve takdirlerini t<1olamıştır. hiledir. Böyle l•ir ~ahnc şu şe1·ilde c • h d •• ld •• 
Yerlerimize döndüğümüz zaman Memnuniyetle öğrr r,iyoruz ki her ~tf'lcatolar, double note'brın te- çevrilir: Bıçak ~aplanmaın lfızırrı O· asus g :ızetecı astane e o u 

arzuyu umumi üzerine kafileden gezdiğimiz yer gibi bu vihlyetin de . l'w. k t k 'k k d t. . lan yere el ile soknlur ve bi1ahare Geçenlerde uzun uzun yazmıştık. 
Nazmiyeye Allah diyen şarkısı tek- 1 932 1 . mız ıgı emancının e nı u re mı .. O . l ., • b' . bahtiyar öğretmen eri yı ına aıt ~österiyor. süratli p;;ısaılara tam ye· gor nm·~·en e e~tı ,;:ı ır v~sıta ıle ge- Fıa ıo:ız askeri makamları, memleket içinde geniş mikyasta faaliyf 
rar ettirildi. Buna bu şarkının beste mesken bedellerini toptan defatcn rinde akorlarla icıtirak eden, tatlı bir ri çekilir. Ve bu şekiide bıçağın ha- gö -teren X nzi casus teşkilatını meydana çıkarmış ve içlerinde bir kaç 
ve güftesini yapan Talit da kema- sekizer rra hesabiyle aldık lan gibi t h, .1 k d . vada cizmesi icap eden ,·ol da filme rnııes; de gazeteci bulunan suçlular divanıharbe sevkedi:erek orada 
niyle refakat ederek eserini çaldı.. geçen senenin verilemiyen kısmını ouc e ı e a ornpanve e en pıyano 1 l . 

1 d t d k ~ d · 1 " ınmış 0 ur. fi zli ve derm bir tahldxat başlamıştı. 
Bayan Muzaffer ortaya bir bi me- da hem de yedişer liradan top\•ekfm a__ san~ ın a .eman an gen oma-
*lti, Kimae hallederneyince kendi- almışlar bu suretle ellerine her der- dıgını ıspat ectıyordu. Harpten :sonra ~evrilmiş olan ma,- ~n ı-el~..Jl"ransız gazetelerin=n yazdığına göre, bu casusların ele. 

si izah etti ki sabaha kadar halle- p ccra filmlerimle Ye bilhnusa Ameri. b4~11zırrndan bfri olan g!lzeteci julien Puarie tahkikat sırasında hasta-
de care olacak hayatta kolay kob.\· rogramın ikinci kısmında Bach 'ın kan fı'lmlerı'nd" knblett•tı•ı'h mu,"z - laı1mı. h l . h d k • h t h k ld 

d'l J'b ·· ı 'd' M " • .. ~. • a lıs .ane en as erı as a aneye a ırılmıcı. ve orada bir a-
1 emezdi. Ga ı a şoy e ı ı.. bu maa~lnrla görmem;z miimkün ol- Sol inör FnP,"a ~ı daha neşli olarak :1 

t b 
w ·· t" D F ı zam hayvanlardan medeni !:eh iri eri me. 'yat neticesinde ö!nıüştür. 

( ki bacak dört acagın us une o- mıyacak kadar külliyetli para ge ;. e alla'nııı • !'lıxınyol danS! la vida -
turdu bir bacak onun üstüne kondu. miş bu ~er. ckile!"i de yedi r liradan brevele değistirilc!:. istilalarını göstermek moda olmuş 69 yaşında olan ve z aten mides:nde ülser hastalığı bulunan bu adam 
D::ı...ı. b k ld" b' b - .. t .. d.. idi. Bu muazzam ha.Y\·nnları rne.:rd:ı.- va sına ve hr:stahg~ ına bakmadan para hı ı ı k ı· "h t t 

un aca ge ı :r acagı go U! u alıyorlarmış: .. Biz bu sa:-detlerd e :ı Alb . · :ıı • rsıy a mem e e ıne ı ane e 
ı'kı· baca2• kalkt d'. t b w tb b' ""Viz in meşhur v;yulonisr na •retirmek gayetle lıas 't bir iştir mekteydi. 

"" ı or acagı. a ır mahrum olduğumuz, ve !:132 me-:kcn K } 
b w k rt d ) B d k . . reis er tarafından aranje edilmis o- Bunun için yanındaki dekorların ki.i- Suçlunun c"Hlmli krırsı'"nd,", aı'lesı' kendı'sı'nı"n tahkı'kat sırasında go"ı·-
acagı u ar ı. u şu eme ımı~ bedellerini masal haline getirdiğimiz f · • c.ı " 

b. d · b" d 1 t d k lan spanyol tangosu ve bunu t~kip çük yaptlması l.;:fıficlir. diig·rıı hırpal d ·· ıd ·· ~ ·· ·1 ır a am ır san a yeye o ur u u- ic;in arkadaslarımızı gıılta ile d'nlivo d ., anma an o ugunü ı eri sürmüşler, bunun ilzerine askeri 
· · e en l n~animin parçaları sanatkar· r d ı · ~ h b cağında bir but vardı. Bir köpek gel- ruz. Acaba lıizim su geçen senr>clcn 

1 
1923 sene'linde Frnnsada çevril_ n. 1 < eıumumı emen ir otopsi yanılmasını emretmiştir. 

d • ara kar~: dinleyicilerin takdirlerini ı)t 'd i bu butu aldı adam kalktı ı:ıandal- kalan altı aylık hr>m de beş lirad n 0 _ rniş olan bir f imde de bir akWrii n opsı e. cas.us ga~etecinin kendisini kurtarmak için ameliyat yapu 
fazlalaştırdıfo ... P:ıgnnimin pek st-~··- n n - h t 1 kt k l Yeyi attı ve budu köpeğin ağzından lan meskE'n bedelleri tutarı 30 lir~- tedı icen büyütülmesi ve bilfihare kii· 1• sına ragmen, as a ı an uı-tu rnıyarak tamamen eceliyle öldüiil 

ld len ve «Şeytanı•1 kohkahası :b namıv- d k a ı.. mızı alabilsek biı·er ~nt elbi-:ıe eğer çültu 'mesi, bazı aktörlerin de Yara- mey ana çı ·mıştır. 
Ş . 1 • · B d le meşhu,. olan 1 3 üncü kapr;si ısrar- 1 -.. 

... ımdi sıra dansa ge mıştı. u a 932 de alncaklarımıza toptan kanı~ · la tekrar ettirildi. rn ar şekline c;okulrırak u-;urulma~ı ~oka_ k ortasında adam o·· ıdu·· ru·· ıu·· ,_, ror 
uir milddet sUrdü. Bu sırada saat on ı:ıak orta AnadoluyA ikinci bir se~·a- mümkün olmuştu. 7 
ikiye geldiğindenberi istirahat tek- hat yaparız diye beyhııtle hayalleı· 3 - 4 sene evvel hndisini lzmirdc Soma. King - Kong !imindeki ~e- Gec:en gUn, r\~vyorkta l::.ütün Amerikayı heyecana veren müdhi~ 
lif edecek oldu hepimiz bu gecenin kuruyoruz.. bir_defa dahn dinlemek f_ırsatını bul I kiz·ncı harika, herke~çe maliimdur. bir gangsterlik vak fl sı olmustur. 
devamını istiyorduk. Yeniden iş milli Acaba diyoruz neden diğer vil:'l _ dugumuz Ekrem Zeki Üngöl geçen Ru da deminki mi~alde söylecl iğ im i 7. Yalnız .Amerikamn değÜ hatta dünyanın en büyük musiki notaları 
oyunlara döküldü bizden onlardan yetler, Konya böyle oluyor da bizde müddet zarfında sanat yolundaki yü- gibi etraftaki dekorların k1:,."liltül - tabii olan Irving Fen öğleden sonra evine gitmek üzere Nevyorkun en 
llluhtelif arkadaşlar, Harmandalı ve- beş lira olduğu haide verilemiyor .. rüyüşüne kuvvetle devam ettiğini me iyie elde olunmu tur. Bundan biiyük bir cadd .. sincien r"C: C erken büyük ve güzel bir siyah otomobil 
Sair zeybek oyunlarını, Kara.deniz Ac:ıba bütün talisizler :\Ianisarla bu konseriyle bize anlatmış oldu. ma:ıda uzak ,.e yakın ref;im çekme sessizce kaldırıma sokulmu!J ve ayrı açık kapılardan uzanan iki mitral· 
kazaknsı bi rgencin çok enteresan F..şi Verda Üngöl pı'u.,,.noda ken- meselc~i de mevzuııbah'!'tir. .. ll A' • • •• k d l d F mı?.. J n yoz zava ı tabım '.l.Zcrıne ·urşun yağ ırmış ar ır. en yere düşer düş-

~1.uınarayı tamarnladt. BizdPn Hayn- Gidenler halU ziyaretlerini bitire- disinin kudretini bir kat daha artır- Fakat, bunların hepsi de karada me:: pcrdel ~ri indirnıi~ olan otomobil, oldukları yerde donup kalını§ 
ınin alkışlanan zeybeğinden Nazime mıs. tır Diin geceki konserde muvaf- çevrilen filmlerde ba~ \'Urulan hı'le- J d '- k k J • k b' k' ı ,_ mcdiler; biz konuşmalarımıza de - ·• - o an ıJer so :ı • ?O cuıarının şaş .ın ve ıt ·ın nazar arı önünde gene 
·e Meleğin takdir edilen zeybek oyu vam ediyoruz. fakıyetin yarısını piyanoya vermek !erdir. Asıl en zcır olan cihet ha\'a- sessizce uzakhsıp g!tmıstÜ'. 

:uk Enverin ~azakasını gene dan..; Merkezde 21 ilkokul ve 105 ilki)- çok yerinde bir karar olacaktır. lda yahud !!Uyun içinde cenilen film. Etraftan y .. tişenJer h<>nüz ölmemiş olnn yaralıyı hastahaneye kal-
a ip etti. Bu dans rniikfifath ve nu- Bize oüzel bir müzik gececıı· , ,8 c;a- ere hile tatbik €deh lnıektir. d ı d ll d k k ı· " J - ff k 1 ..... kul öR-retmeni var. Yalnız bir okul_ ,., . ırmış arsa a zava. ı ıı am te e ıme soy emege muva a o amadan 
·•ıaralı bir danstı. Kurada numarala- d 'ft t 1 • t 

1 
·ı~ t tan sanatkarları ve mütıı>sebhis Halk Deniz d;binde: az sonra ôLnii r::tür. 

l't çıkan çiftler oyunu terkede ede en k~ çlı .e .. we ~eıt·ımsa yadpıdı~·o1ı6· 0vı al ye b\~.\! evini tebrik eder, Annd~lu iç~risine Deniz dibinde, çenilınesi icap e-
80 o\' erı oı.rı en a e 1 0 up u Bu m(idhiş gn•ıgsterlik c-trafında gazeteler zabıta"a ate~ püsku"ru"r-

na kafileden Ömerle, Şükran kal- .. · . _ 0 
•• ~ 4 

• • • doO.ru devam edec,.klerı· bıı f ... v_ıa·ıı den filmleri hazırlamakla mesgul cı- J -d 1 ı - t - t ı 435 d "' " 0 ken, Amerika enmiyet teşkilatı da geceli gündüzlü katilleri aramak-
1 ar :ve Konya'-'a ait aüzel bir albü- tun vı aye ogre men erı ır. t t · d d · ff k J lan iak dö Baronceı· bu ı'şt b' k 

J • sana urnesın e aıma muva a o - · · e ır co tadır. 
?tıU, mükafat olarak aldılar. Orta kısmı da havi bir liseden malarını temenni ederiz. müşkiller ile karşılanmnkta oldu.gw•t- B'l' . . b b' . t k k ll 

ı nassa c.ı:-eyl:'tın s~ e mı araş ırara ati erin bulunacağı ümıd 
~.Bu herkesin hoşuna. gitmişti. Saat ba~ka 18 sınıflı bir orta okul bir a•;. nu itiraf etmektedir. Me~elfi. :Niçevo ediliyorsa da çok sakin Ye çekingen bir adam olan maktul hakkında faz. 
uu-e oeldi<rı· halde bahsi müşterek :ıt keri orta okul, kız öğretmen okulu )f ahmudpac;a esnafı gibi politik .. filminde batan tahtelbahire ait bü - 1 b ' k b il b' · ld 

6 • t a ır şey öğrenme i ıa~sa ır ıpucu e e etmek mümkün olmamıştır. 
l"arışları salon oyunıı yapıldı bunda ve bölge sanat okulu ·ıe kız ak~am Yerli Konyalıların kendine mah<>us Hn sahneleri Troskadero akuvarvu-
~\7erin iki numaralı atı birinciliği sanat okulu ve ebe mektebi bulunan tipleri ve boylu PO!'l]U oluşları bura- rnunda çevirmek mecburiyeti h~sıl Bir mjhrace iktıs ıda başladı 
ha~andı .. Artık gözlerden akmağa Konyanın kıymetli eserlf'rlc dolu ?:en da da naznrı dikkatimizi celbetti . olmuştu. B A l h 

B ombayda vrupaya ge en aberlere göre, altı ay kadar evvel 
.aıJıyan zaptedilmez uyku da tesi- gin bir müzesi ve kütüphanesi ayru- Buradaki arkada~l:.ırda hepsi de ma- u film çevrilirken ortaya çıkan 1 l l :ı-;_ Amerikalı bir kız a ev enen ndor mihracesi , şahsi yaşayıQını tama· 

~b4'1 i gösterdi. Birer ikişer da&-ılmağıı ca ·milli kütüphanesi ve beş parkı şaallah bizim yanımızda tosun gibi en mühim mesele nkuvaryumdaki hr, b k b "' 
l kı ınen değiştirmiş ve üyü ir iktisad yapmagw a bac:lamıQtır. Bunun se-1 

•ıladık.. vardır. dul'uyo,.lar.. ı an filmin alındığı ı:ahaya sol:- "' ~ 
,.. t . m kt B . d bcbi, mihracenin servetini kaybetmiş olması veya hasisleşmesi de- 1

1 .cu suretle Konyada unutulmaz Dört tane de sineması bulunan l:ıu zm1rde, l\Iaııisada, Balıke5irde, ama 1. unun içın ekoratör 'Ro-
"e tarif edilmez çok neşeli coşkun, vilayetin üç spor kulilbii bulunmak- Eski~eh ·rde, Adana da tipler karışıl;:. her bizzat Royunarak suya girm;ş ve iildir. . . • ' 
8e\'' h t II lb k. J7 d bal ki ü k"t ' İndor mıhra.cesı şahsı servetinin hemen en büyük kısmını, tebeala-"' ınç içinde geçen bu kıymelti gece- tadır. Koyun , keçi, yağ. peynir : raç ı.. a u ı ~a.rser ide, Hatay n. ı arı r u miiştii. Aevflim kıs ol-
"'' "' 11 d' k' k b b Ko d 1 lk t tk'k 1 k J nu<•ıt . 11 k d k J rına, _refah temın edecek islere sarf etmektedir. t .ıı ar geçse de anacağız ve unu- eden bu yerin pek tabii ır ı e a ı nya a 1a ı e ı e üzum R - ,., ıçn zava ı çocu a am a ıh J 

•bııyaca~ız. . . meşhurdur. rnadnn bizim meslekdaşların yerli. soğuk almıştı. .Mihr~c.c bu yi.i.zdcn sıkıntıya boyun eğmektedir amma, evlendiği 
• •• Külliyetli buğday . ve yün ihraç e- leri biribirlerine ne kadar da benzi- Rejisör ile yardımcıları bu kücü- ta~ıhten ı~ıba~cn b •:rkaç tnne park, iiç tane stadyum inşa ettirmiş olan 

"• • • d d' " cük d · ıt · · · ı · ·ı mıhrace şundı hayattan fevkala"' de memnun go"ru"nmekte "ımı's. d ~ıandı~tmız karyolalardan bahçe den Konyanın daha neleri var ır ı- Y r... enıza ı ge>mı~ının na~ı torp li: Ça1an an do olmasaydı, belki da- ye sorunca bir Konynh arkadaş da- Buösırada ziyareti bitirenler geldi- ntnbileceğini giinlerce düşündüler. Lo n d r ada k öp~ k hl: s 1 z i arı -
1ti Uyuyacaktık .. Sa~t yed'ydi, kalk- yanamadı. · ler.. nde bando arkada biz Atatürk Nihayet, kiiçiik denizaltı gemisini 
Ceatiııı programa göre Hizımken ge- Meşhur bir sözlerini ortaya attı: anıdına g ittik isliklfıl marşiyle Mani- askıya alarak arka taraftan torp 'l Son günlerde Londranın kibar maha1lelerinde köpekleri çalan bir 
ltal~eç yatışımlzdan sekizden evvel - Konyanm tozu, Meramıı1 suyıı 1 sa' öğretmenleri adına hazırlanan bırakmasını mU\•affnk gördüler . An- hırsız grubu meydana ~ıkmıştır. Şehrin asil köpekleri knybolmağa ba:r 
dtt aınazdık. Bereket versin vücn- Sillenin kızı meşhurdur derJer .. Bu- çelengi koyduk. cak torpili şuda ya )ması icap eden ladığından Londra pol;si şehrin köpeklerine hüviyet varakası dağıtma
dtı lliUzun bu ağırlığını mektep mil- ;,a b~ııılal'l itiraz -ettiyse de.. bit:a-7. Bu ~ırada gerek Konyalı arkadaş- iz bir türlü görünemiyordu. Buna dn ğa karar vermiştir. Köpek hüviyet varakalarına hayvanın foto1rrafı. 
ttdl'tln~n hatırlattığı sıcak banyolar sonra Kony:ının hakikaten tozu me~- lar gerek~e bizim kafile fotografç:- bir çare aradılar: Nihayet Baroncel- boyu, y iiksekli2:i, 1tuyruğunun uzunluğuna varıncaya kadar bütün 

Serııı.. hur olduğunu gördük.. ları elimize geciremh·eceğimiz mü- li torpil ile ayni zamanda asp;rin to- mümeyyiz v:.ısıflan v."\zı!maktadır. Polisler köpekli bir adam gördüler 
ı," ~at dokuz buçuk bayan arkadaş- Burada manifatura eşyası bahalı teaddid pozlar çektiler.. 1u ve süt püsküren bir şınnga kul - mi derhal ya:ıına ) ana<>arak köpeğin hüviyet varakasını sormaktadır. 
lrı.ed,~nha henüz kız JjQe~inden gele · ı hem dP e~n~f tok gözlüılii~ .. Adana- Avni AJtıner \lanmağn ~arar verildi . Ru şekild e Hilviyet varnkasız bir köpekle gezen adamlar köpek hırsızı olarak de"· 
' ter. Anlaşılan onlar bizden fa.z-1 da bahalı ıdı amma ~snafı .stanbul!1ı1 -Arkası var - torpilin de beyaz bir iz bırakması hal tevkif edilmekterlir. 
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Müttefik devletin 
değerli denizcileri 

hoş geldiniz 

Notlarımdan : 

MA RAŞ 
- Baıtarafı 1 inci sahif'=de -

ken topla ıelimlanacaklardır. ı Yazan : l'u.arul De io:man 1 
Bu akpm viliyet tarafından doat ----------~f;iiıııı-------------

bahriyeliler terefine §ehir gazinoıun Maraş belediye reisi Doktor Sükuti 
da bir ziyafet verilecektir. Tükel, tzmirde dilrüstlüğü ile tanın· 

ÇİMDİKLER Jl--,-B_a l_k_a--=n --"=m=e=-s'=e=le=le_r ı_: r 
I -- -- - ~ - - - --- - - -

Hayata dair Bulgaristan-yugoslavya 
Araplar, la rahate fiddunya (dlin 

yada rahat yoktur) derler. Hakika- M k t kf • J l B J 
ten, Y&§adığımız hayatın, çekdiğimiz U a~ eme şe l De 0 UrSa 0 SUD, a • 
maddi ve manevi ıstıraplara kat'ie~t- k { I R B ı· ( ·ı ) 
yen tekabül etmiyen şu beş paralık an 1 ar oma ve er ıne geçı mez 
kıymeti nedir ki? d k .. b k ) 

Hayat, güzel olunca evilir. Şu ha- eme te muta ) İJr ar 
le göre, çoğumuz hayatı, severek de- Orta Avrupa memleketlerinde bi- ve İngiliz - Tiirk, Fransız - Türk kar-

Pwf801be günü de müıtahkem mış ve kendisini burada iken muh:ti
mevki kumandanlığının Orduevinde ne sevdirmiş bir zattır. lzmirden gel
bir öğle ziyafeti vardır. Ayni alqam, diğimizi ve bil ha. sa kencl"::.ini ziya. 
lngilterenin İzmir general konsolos- ret için 1\Iaıaşa uğr dığımızı öğre
luğu tarafından bir alqam yemeği ve nince, pek sevindi ve bizi kır · yıldır 
.-itecektir. hasret kuldığı en yakın ·n anları gibi 

Hazırlanan proarama göre cuma karşıladı. Dört senedir İzmiri gör -
ktam.ı da belediyenin ziyafeti vu- memiş; bin bir sual yağmuru altında 

ğil, başımıza musallat olmuş bir be- rinin devlet şefi veya başvekili Ber- §ılıklı yardım paktlariyle anlaıma 
1:1, anlımıza yazılmış bir kader ya - linde veya Berchtesgadende kuvvet bulmuştur. Bu itibarla Yu
zı ı gibi taşıyoruz. Hitleri ziyarete gittimi derhal mu- goslavya için olduğu gibi Bulgaris-

1 Şair ve filezof Ömer Hayyam, ha- hayyeleler harekete geçiyor. O ka- tan için de teraziyi iki devletler blo 
yat fel efesini yaparken, daima ka- dar ki, bazı kimseler bu seyahatlerin ku arasında miltevazin tutmaktaı 
u~. ''e kad~r!e, cl~ima Allah ve kul ŞuşnfS" veya Hachavart bir kapftü- başka çare yoktur. dır. kaldık. Kendisi, İzmiri kanş karış 

Gemi takımı ile İzmir muhteliti biliyor. Sordukları, hep şehire ve 
aratmdaki maçlar, per,embe ve cu- şehrin içindekilere afd. 
marteai atinleri aaat on yedide yapıla Birçoğumuz, 1zmirin , sıcağın -
caktır. Stadyomda bando lnailiz ve ya; bunun en babacan misalini dok- 1 

munasc~~tı ıle ugraşmıştır. BUyük IAsyona alamet olmasından endiıe Siyasi vaziyetlerindeki bu muva. 
şark şaırı, za?1an zaman, din kitab- ye başlıyorlar. Yugoslavya kral nai- zilik Belgrad ve Sofya hilkOmetlerinl 
ların~n vadettıkleri uhrevi saadetlere bj prens Polla hariciye nazırının, ve harp esnasında muhafaza edecek· 
lııle ısyan ederek, a~ağı yukarı, Bulgar başvekili ve hariciye nazırı leri bltaraflıiı oraanize etmiye ve 

Türk milli marılanm ,alacalc, ıemi tor B. SilkOtinin bize karşı gösterd:ği 
bandoeu da bulunacaktır. Maçlan samimiyette arördilk. 
Altmordulu Muıtafa Balöz idare e. Öğle olmuştu. Meğer, bizi beled!
decoldir. Gemi takımında ln,iltere- ye reisinin bayanı öile yemeğine bek 
nin ta•mm11 profeayonellerinden 1 yormuş. Sofrada mütemadiyen lz
bir kap da bulunmaktadır. Santer • mirden konuşuldu. Şu İzmir, ne a-ı.i
J.af Ye tol laek, ln,ilterenin meıhur zel, ne şirin bir yermiş! 

- Ben bugün bir bahçe kenarında B. Köse fvanofun Berlini ziyaretleri bunu araranti etmek için biribirleriy-
. buluna~:mı. Canan kolunu omuzurna pek çok mürekkep harcanmasına le istişare etmiye sevketmiştir, 
a.ts~n.Elımde şarab kadehi olsun ka- sebeb oldu. En haksız tahminler yü- B. Köse ivanofun Berlin dBnilşiln
fıdır. Yarınki cenneti sana veririm. riltilldU. Bu tahminler vakıalardan de Bled müzakereleri esnasında iki 
Çünkü bir peşin bin veresiyeye mü - ve milletlerin psikolojisinden tam bir m~mleket devlet adamları bu husuır 
raccahtır. tegafille istinad ediyordu. Prens Pol- ta mutabık kalmışlardır. 1987 son· 

fudbolcularmdandır. Bfrçoiumuz, biz lzmirin, sıcr.ğm-
Busfin, ln~herenin Akdeniz fi. dan, eğlt>nce kıtlığından 4ikiyet ede-

Diyor ve saadeti, ~·aşanan ömrün la B. Köse fvanofun ziyaretleri mih- kanunda aktedilen ve Selanik an-
kendi hadiselerinde arıyordu. Ba - ver için bir muvaffakıyetsizlik ol- laşmaıını mümkiln kılmıı olan Bul
zan da Allaha hitaben şöyle; muştur. ÇüııkU başka tilrlü olamaz- gar - Yugoslav ebedi dostluk paktı 

- Sen şunu yaratbn, sen bunu hal- dı. ehemmiyetli surette kıymet kazana-
Haaan kett~n. Bana da akıl, ruh ve zevk Prens Polla prenses Olga bugün caktır. Bled S"örilşmeleri neticesin-

verdin sonra bana cŞunu yapma, gü- Londradadırlar. Belgradda ailevi it- ue neşredilen teblii zikredilmiye 

losundan bir kaç ıemi dijer limanla- riz; hattA, çok zaman : cAman başımı . . . 
nmıza ıelecekler; Akdeniz amiral dinlendirecek bir köşeye gidebil- Marat beledıy~ ~e~aı ~r. B. 
remiai de İalanl:tulu ziyaret edecek • sem> diye memnuniyetsiz!ilc bile gös. I Sukutı TUrel 
tir. terirlz. Gidin de siz onun gbzeıHğ:ııi mak yoktu. 

:. uzun müddet lzmirden ayrı düşen- - Ne oldu eline? .. 
Malaya hattı h..-p zırhlısına lngi lerden öğrenin 1 Şoför Mustafa, arka tarafta kal-

l"z c:lonanmaımın en yeni bir vahidi On bet giln evvel aJ·rı'clığım İzmi- mı şolan l\faraşı işaıoet ederek,. deği-

ııahtır, buna dokunma haramdır, > ler dolayısiyle deniliyor. Gene Sob- değer. 
diyorsun. Bir kadeh ki, lebaleb do- raııya reisi B. Moşanof ta Londrada 1 - Ebedi dostluk paktı zihniyeti 
ludur. Bu kadeh, eğ, fakat içindekini bulunmaktadır. Ve kendisi 14 tem- daiı'esinde Bulgar - Yugoslav işbir· 
dökme, bu olur mu yarabbi? muz resmi ieçidi esnasında Pariste liği siyasetini inkişaf ettirmek ve 

Hakikaten yalnız memnuiyetler de bulunmuştur. lmdi B. Moşanof Bul- derinleştirmek lüzumu, 
l>iz de elimizi ğil, mahrumiyetlerle de boğuşuyo ~ garistaııın siyasi hayatında hemen 2 - İki memleket arasında kabil 

harhi denilernezae de yeni battan ri, onların ağzıııdan y~ııiclen öğren- şik bir se le: 
inşa edilirce.ine tamir ve tecdid edil. d:m diyebılirbı. - Onlar canlarını, 
mit o)an bu heybetli aaffıharp zırhlısı - Helı~ den z! .. H.!lı:> denizi.. verdik. 
doat Jnailiz bahriyesinin en kudretli Diye içli içli söyia:ıel! bayan 'fil- Dedi \'e ila\•e etti: 
gemilerinden biridir. kel beni uğurlarken: - Arasıra uzaklara g"derim. Ora· 

- lzmuin t ,pra~ın.~. (!ı n.<inc se- larda iki de bir gözüm elime iliı.ıir. 
31100 tonilito maı hacminde ve ı v 

Jflm... Ve anlarım ki, l\Iaı aşa karşı duydu 
aaatta 25 nıil ıüratinde olan Malaya Dı:} ordıı. tum haşret ve şu parmakları ke. 
8 tane (38) santimetrelik, 12 tane 

) • ·.,, sik elimin bilinmiyen b,r ycreindcn 
( 15 aantimetrelik, 8 tane tayyare Otomobil, parke taslı ~·olda ka.,·:ı- · · k t 
dafü (10) aantimetrelik top ve (19) • J ıçıme a mı§ ır. 

rak aşağı inerken şoför: KonuşurJ<en, parlrn geldil{imizin 
tane makineli tüfekle mücehhez bir - Dört sene evvel, diye anlatı~·oı· ·, f k F l 1 1 
aaffıhaıp zırhbııdır. Mürettebatı .7 ar ına varmamışız. uarc a <! gı) 
1180 ki id" . . . . ~araş sokaklurından otomobiı de- gaz"nosunu andıran bu r•ark, henüz 

1 ır. Gemının bıı de denız iıl, katnı arabası bile geçemezdi. 1 ı yakşında imiş.Geniş bir havuzu ve 
tayyueıi vardır. Şehir iç"ndeki bütün yollar, şu yan arslan ağzından fı~kıran sular dol-

sokaktakiler aibi idi. du.ruyor. Aynca bir gazinosu da yar. 

Düşündük/erim lıaret ettiği tarata baktım: Kanlı Belediye reisinin, b1Jraya, j'avru::ıu'-
. . derenin solundan tepe)·e doğru tır - na gö terdiği ıhtirnamla baktığı beJ. 

-8•ıtarafı 3 ncU Sahifede-- manın bu yol, ancak iki insanın yan- li.. Bahçevanın verdiği izahatı en kü-
luakanç gayretini defalarca görmü§ yana g.eçeb.leceğ( genişlikte idi. çlik tef erruatana kadar bUyük bir a
ve tanımıthr. Milletler cemiyeti l,in. -Eskiden her it merkep \"e katırla lika ile dinliyor. Akasyalar, bir yıl 
de kuvvetle yükselen aealerden biri, ırörillürdü. Sai olsun belediye reisı- içinde b"r hayli gelişmi~ler. Doktor 
bizim sesimizdi. miz, güraltilye patırtıya pabuç bı- SükOti: 

Biz, Balkan paktı üerinde çok rakmadan ?ılaraşı şehir kılığına sok- - Buraya, bir de yQzme havuzu 
çahttık. Bu pakt, aulhe hizmet et - tu.. yaptıracağız. 
m "t ve daha da edeceji atikir olan Yapılan j§leri görmek için sık sık Diyor. l\1araşın suyu o kadar bol 
bir eserdir. otomobilden india:miz için ben, şof ô- ki.. Bu bol su ile, buraya, sandalla 

Beri tarafta Y•kın farkın cSadi • rün yanına ilişi\'ermiştim. Ve o, ga. arezilebilecek bir aöl yapmak bile 
bad paktı» dediğimiz kıymetli bir z.eteci olduğumu bilmeden, belediyg kabil. 
veaikaaı vardır ki, onda da bizim bir reisini, dualarla karışık medhediyor~ Şehiri dolaşıyoruz. Her tarafta bir 
hisaem"z t»ulunclutu malumdur. Biz du. imar faaliy~ti göze çarpıyor. Şurada. 
Montrö ıaaıaaında ve Hatay mesele- A ri mezarlığı gezerken gözüme. yeni \'Ücude getirilmiş olan çocuk 
ainde , «İhtilafların mütekabil hüsnü şehidler abidesi ilişti. :Mara§ kahra- bahçesinin yanıbaşında bir park 
niyetlerle ve anlatarak halli> pren· maıılarının kemikleri, burada yat•- tanzim edilmekte, onun b"raz yukarı
sibinin iki nümuneıini daha vercl·k. yormuş. Maraş kalıramımları ... Mara sında munzzıım bir sinema binası 
Türk fİyaaetinin bu aydın ve aabit şın, iki fır kalık tanklı, toplu koskoca inşa edilmekte; )·eni yeni yollar açı!. 
vecheaini, daha birçok hacl"aelerde bir miltecav·z kuvvete karşı geldiği- makta .. Ve adım başında bahçeler~ 
de iıaret etmek mümkUndür. Uzaia ni ve onu sopa ile, taşla 26 günde r stlıyoruz. Bu küçük bahçelerin her 
sitmeie ne hacet: mağlüp ettiğini elbette bilirsiniz. V c birinden tatlı su şırıltıları gei"yor. 

itte TUrk • tnıiliz, Türk - franaız gene siz, l\Iaraşın, sadece bu iki fır- Kanatlarını açmış bir kartal gib. 
anlaımaaı.. kalık kuvvetle değil, ayni zamanda, Maraşa yukardan bakan kaleye ne 

Kim ne derae deain, maluatlarımı- kendi içindeki düşmanla da çarpıştı- fes nefese tırmandık. Taş duvar]aı· 
zı hanıi a;ız ve kalem her ne ıekil- ğını, çok iyi bilmeseniz bile h.erhaldc üzeıine yaslanarak ayaklarımız al
de tahrife kalkaraa kalksın, ıu aon duymuşsunuzdur.. İşte karşımdaki tındaki ?\faraşı seyrediyoruz. Tam 
iki eaer, b"zi bir daha tanıtmak için abidenin altında kemikler bulunan karşımızdaki tepe üzerine kurulmu" 
ki.fid:.r bu bir avuç •yiğit, kanlariyle boğduk- bir mahalle var. Burada, şehir·n di-

Centİlmen, aail lnsiliz semciileri- lan tanklı, toplu mütecaviz kun·etin, ğer semtlerinden daha a-üzel ve et
nin ıahaiyetlerinde, doat ve müttef"k Maraşın içine girmesine b le milsaa- rafı yUksek taş duvarlarla çevrili 
lnsiliz milletini aellınlamakla bahti· de etmem işle? dir. evler gözilrne ilişti. Belediye reisi izn 
yanz. Sulhu beraber koruyacağız. Doktor SilkQtf Tükel, şapk:ıSl elin- hat verd : 
Jc:abederM, harbi de beraber yapa_ de olduğu halde abideye bak" ak - Zülkadir oiullan mahallesi 

k anlatıyordu: derler buraya. Zülkadir oğullan. ra .•• 

Sinir bNt.lıklan mütehuaıaı 
Doktor 

IsmailZiya Tregu 
Menı)eket haatah•nesi Emrazı 

akliye ve aaabiye mUtehauısı Dok
tor lamail Ziya Tresul ikinci beyler 
eokağmda 25 Numaralı husuat mu•·' 
yenehanesinde haatalarını muaye-
ne ve tedavi eyler. 1 

Acele satılık bir ev 

- Geldiğ!m zaman, Maraş milli asilikleri ile meşhur imişler .. Tıpkı 
efsanelerim'zdeki mertebeye yük- Yozgadın Çapan o}ulları a-ibi civan 
seltml9 olan bu kahramanların me. kasıp kavururlarmış. N;hayet, dör
ıarları dağınık vaziyette idi. cTop- düncü Murad, Baidad seferi dönü· 
layalım, bir abide yapalım> dedim. şilnde, halkın şkiayeti üzerine Beya
cMezardan kemik çıkmaz; hürmet- zıttan dişli bir aile;·i, onun tam kar. 
f!izlik olur.> Diye cevap verdiler. tı- şııına düşen bir yere yerleşmiş 

ı-ar ett·rn: birçok iolerimde olduğu maksad, Zülkad r oğullarının mas
gibj birkaç kiti karşıma çıktı .Dinle- kaarlıklarına son vermek; tabii, nr 
medim, ve abide meydana gelince, bu mahalleden bir kimse öteki ma
memnuniyet.izlik rösterenler, bu se- halleye geçebiliyormu~, ne de öteki 
fer, iş:n ehemmiyetini kavradılar. mahalleden bu mahalleye .. Sık sık 
Şimdi, herkes blli~·or ki, )r[araş jçin kavıalar olur ve iki mahalle arasın
canlarını vermiş olan bu yiyitler, hiç daki dere, her yıl yüzlerce insana 

Hastahane caddesi Karanlık •o- bir zaman unutulmıyacaktır. mezar oluyormuş. Bu yüzden, dere · 
kakta 20 numaralı ev satılıktır. Alt Son hürmet vazifemizi yaptıktan nin adı cKanhdere:. olmuş. 
katta iki oda Ust katta iki oda mut- sonra, doktor SUk6ti Tilkelin vücude Kanlıdere uçurum gibi bir yer· 
bak, bahçe koridor ve çok havadar· getirdiği asr1 mezarlığa bir daha göz fakat, artık maceraları gibi kendisi 
dır. gezdirerek dışan çıktık. de tarihe karışmıştır. Üstü kapan-

Taliplerin gaeetem·zde B. Tayyip Otomobili şehir kenanndaki par· mak üzere .. B:r kısmı kapatılmııı 
Akyuı pıı~n \"eyahud ayni eve mUra- ka doiru sil ren şoförUn direk'3;··onda- bile, .. 
rant etmeleri menfaatleri iktizasın- k" sağ eli na7.arı dikkatimi r lbetti. - Bu kanlı kavgalar, Tilrkfyeııin 
dan ılır 1 Bu elde, bat parmaktan başka pa:-· her tarafında olduiu iibi burada da, 

ruz. D:nin, kanunun, cemiyetin, ııi - hemen başvekil kadar milhim bir olduiu kadar sıkı ikhsadi milnase
zamın seni menetmedii'i ve kendi- rol oynar. B. Köse ivanof Berlin dö- betler tesis etmenin her iki memleke
!eri ile başbaşa bıraktığı birçok şey- nüşü Bledde durmuş, prens Pol ve tin menfaati icabı olduğu, 
ler var ki, aklın, zevkin ve ruhun da Yugoslav hariciye nazıriyle görüş- 3 - İstiklal ve bitaraflık siyaaati-
e ini onlara doğru silrilklediği hal - milştü. . nin Bulgaristanla yugoslavyanın 

de, sen, yerinden kımılğayamıyor - Bu tezahürler Yugoslavya ve Bul- menfaıtlerine ve Balkanlarda ıul
'3Un .. Çilnkil b:r mahrumiyetin esiri - garistanm takip ettikleri siyasetin hun menfaatlerine en iyi tekabül 

hak"ki manasını tebarüz ettirmiştir. edeni olduğu, 
Hayat, ne kadar gilzeldir? iki memleket bua-ünkü diplomatik 4 - İki hükOmetin komşularına 
Fakat biraz onu çirkin ve iğrenç f ali ayet içinde biribirine çok ben ~ karıı dostane ve iyi münasebetler 

yapmak için ne kadar mümkünse 0 zer bir vaziyette bulunmaktadır. Bun idame etmeleri !Uzumu, 
kadar uğraşıyoruz. Saniyen şartlar !ardan biri, Yugoslavya, mazisinin Hususlarında BB. Köse 1vanof vı 
tla esasen ~una milsaid olduğu için, ve milli temayüllerinin şehadet etti- Sinsar Markoviç mutabık kalmıtlar· 
oirdenbire ihtiyarlıtın korkunç aki qi ve ~endi emniyeti icap ettirdii'i dır. 
~etine düşünce, gayri ihtiyari, libi, memnuniyetle demokraspere B\l tebliğden çıkan netice ~udur 

teweccüh ed&rdj. Fakat ı.bfHün Bal- ki Bulgariıtan ve Yu8'os1avya mlh· - Hey Allahını -diyoru·z- bizi yn-
knn memleketleri içinde, Yugoslav- ver devletlerine Balkan işlerine bP ·atmakla kendi varlığını mı isbat et-
ya italyan - Alman ihtiraslanna en müdahale imkanını vernıiyeeek bir mek istedin ... Köhne bir can verdin. 
açık olanıdır. w..- talttbtne karar vennişlerdir. Haydi diyelim ki, bu bir ihsandır, 

Arnavutlutun ıtalyanlar tarafııı- Bulgaristan revizyoncu arzulanna ~akat o canı tekrar almak, adaleti 
lilhiyene sığar mı? dan işa-alindenber Yugoslavya mih- rağmen biltiln komıuJariyle sulh ve 

verin kıskacı içine girmiş bulunmak- anlaıma arzusunu teyit etmektedir. 
Dünyaya hepimiz birer çıplak yav- tadır. İster istemez kazaya rıza gös- Balkan anlatması azalanndan ha· 

ru olarak geldik. Fakat biz hiç bir termek ve ihtiyatlı bir ae~·irci vazi- zıları İtalyan-Alman iddialarına kar 
rnman birbirimize benzemedik .. Kar yetini muhafaza etmek mecburiye- 91 filt mukavemeti or1"anize edele~ 
:leş kardeşden bile fersahlarca uzak. tindedir. öteki, Bulgaristan hudut- ken, Bulgariıtan ve Yugoslavya pa· 
Bu senin bir cilvendir muhakkak ... !arının revizyonu emelini güder. Bu aif mukavemeti hazırlamaktadırlar. 
F'akat böyle bir cilve senin yalnız emel onu Almanyaya istinad etmiye Kabul edilen mukavemet şekli ne 
bu büyüklUğilnQ değil, merhametsiz- sevkedebilirdi. Fakat Berlinin elin- olurıa olıun, bütün Balkan devlet
liğini gösteriyor. de bir aletten başka bir§ey olmıya- !eri Roma ve Berline cgeçilmez> de· 

Bu ve em ali sualler, yalnız ihti. cağını idrak etmektedir. Ve bilhae- mekte mutabıktırlar. Bu tabiri şu 
rarlıkta değil, gençlikde bile zaman sa Balkan anlaşması \'ardır ki, hik- formUlle de ifade etmek mllmkilP· 
zaman kafamızıa saplanıyor, hazin meti Yücudu yarımadada statüko- dür: 
olan cihet şudur ki, cevabını da ala- nun muhafazasıdır ve ingiltere ile cBalkanlar Balkanblarındır.ı. 
mıyoruz. 

LJCJ cor 
Eakteryolog 

Çimdik 

A. Kemal Tonay 
BGlatıcı. aal~ hutalıklu 

aıteb._ 

(Verem ve saire ) 
Bumahane polia bralr.olu 7a

amda '14T 

Fransanın Romanyaya ve Yunania
tana vermiş oldukları garantilerle 

Henrl Guernat 
La Tribune dea Nahona 
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A VU S f UT Q /)'anın müdafaası 

1Avustııralya sildhtan bir 
zırhlı haline geldi 

TPlefon: 4115 
cumhuriyettenberi sona ermış bulu- Avusturalva başvekili , lngiliz memle· 
nu~~~mobil, Maraşın, cenubi Ana- ketleri birlikte döğüşecektir, dedi 
doluda pek meşhur olan bahçelik- İngiltere bugün, muazzam bir ıi- ker, reri kalanı da miJiı idi. 
!eri arasından, dallara sürtünerek, tihlanma gayreti gösteriyor. Fakat Avusturalyanın harp bildceıi ci-
bizi, iqşa14t)nll yeni başlanmış elekt· inailterenin ıimdiye kadar silahlan- han harbinde 300 milyon lira idi· 
rik santralına ıretfrdi. maaı, yalnız Avrupa ile Hint Okya- Fakat iki sene evveline kadar bU 
Maraş sularının menbalannı ıe- nosuna münhasır kalmııtı. Şimdi, büdce 8 milyon inriliz lirası ya y,,.r, 

zerken bizde ıu kanata hasıl olmut- . .. . ya yoktu. 
tu: Bu su ile yalnız Maraş değil, bil- ayni derecede bır enerJı ılt, bUyilk . . . . oP 

h r ü dü il" ş h" Avusturalya dominyonu vasıtaaiyle Bahrıyesı Canberra tıpınde ( 
tdiln ol katv'ak ı ~ n F zke ç.et tvr ırt. ~ ıtri- arzın 6bür cihetinde de l'ayrete gel: bin) tonluk dört kruvazörle (Alb~t-i 

e e e rı \ar. a a am esısa ı ) d d bi t 8mıı • değil; uç ay sonra, Maraş ıeceleri, dl. )"oa a ın a. r ~~yare a~aı orvil 
ııık tufanına bojulacak. Avuıturalya dominyonu, demok- birkaç tor~ıl ıemı~ı,. ma~ın t

1 
,,. 

* ratlarla totaliter devletlerin glrloti· ıemlıi, avızolarla ıkı denızalt 
Dört yıl içinde: kurunu vustat ?rla· ti heyecanlı silahlanma yarışına da- misinden ibaret k~lrnıştı. eUi· 

raşa birçok yenil:kler getirmiş olan bil olarak büyük Okyanosun ve U- A\ uıturalyanın harp tayyare • 
İzmirli doktora, bize gösterdiği mi- zıık ~arkın kuvvet terazisinde çok ti de düımilştü. 2,500 kişilik ha\lo· 
qaffrperverlikten pek mUtehaesis ol- mühim ve yeni bir amil olmuştur. kıtaıı ile birkaç pilotun elinde ırı •· 
duğumuzu teşekkllrle söyliyerek Avusturalyanın cihan harbinde dası geçmiş, kumen ingiltereden :

1
., 

kendisinden aynldık ve Gaziantebe 600,000 askeri vardı. Fakat iki sene hut Amerikadan satın alınınış, ıl
ıidecek kamyona binerek yola doğ- 1 

e\'velisine kadar A ·usturalyada ne men de Melburıı ve Sidneyde ya:r. 
rulduk. 1 kadar silih altında asker bulunu- mış tayyarelerder başka ta:: 

Tuiru lDeliorman yordu. Bunların bir kısmı daiaıt as· - Devamı t uncu Mhif•d• 
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.. , Çöl Yıldızı 
(ANADOLU) 

Sinir harbi devam 
ediyor 

(SAHiFE 9J 
........ . ............................................... , ..................... -....................... .... 

l ........ !~.!..~.~.!.~.~ .... Y.~.P.~.~ ....... !~.!. ..... ..I 
Fransız ihtila!inin maruf çehresi: 

·.L~1 iıııılııll· ~ Naklt>den : ** Almanya, kendi·J 
..... \119t.~· V;~ ni iflasa sevke· l R O B E 

'.:f J' Bir gece Nureddin çadırında uyku· diyor j _____ _ 

• 

rg Le· Temps'dan Onun giyotin "zerindeki feryadı, 
J'JJJ. :t rın tehlıke duduklerıle uyandı ihtilalin son sayhası idi 

' · : -41- «Sinir harbı> devam ediyor. Ve . 1 ~_..... .. ~-,,,...,...,~=..,..,..~--...---.r-,~-
f B d "'d" · . 1 d h ·ıd h .. · Bu 177 5 senesinın temmuz ayında 

-liayır daha ena, e evı uş- o ugwursuz evlad yeri~ temiz nezih di derdiyle ancak kendisi kavrulu - }anız C\ ı e teza ur etmıyor. k l 16 L ... M · A t ti b ' . . l d. ...- • f l d as ,0 ra ıncı uı. arı n uane e e-
manlarınızdan bırıyle e~ ~n ı. . bir çocuğu olurdu. Her ne ise Allah yordu. Yanındaki arkadaşlar kaptan ırtına ı temmuz ayın. a'. entern ;: a- raber Reims kilisesinde yapılan mu· 

- Evet Esasen bu ışı de temız· encamını hayır eylesin Başka neler larının bu halini görüyorlar fakat nal sahada en mulıtelıf rıvayetler Y • • · d 
· d k · ' 1 · b t . t .. b b lon azzam tetevvuc merasımın en sonra 

lemek için hazırlanıyor u · var) açılmak cesaretini kendilerinde bula- } ı ıyor, en ısa e sız « ecru e a - b'" ··k · ·· 1 d d. 
- lo:ıte Latife Selahiddinle evlen- _··_Neler olacak!.. Pao:ıa Kahire- ınıyorlardı. lan> uçuruluyor. Bu yakınlarda Al- uydu )~er~sk~mle saral~a apv ~t he !: 

;s- • d b' :. h . . . . I yor u. em ra ın cu usu arıs aı 
dı'kten bir kaç gün sonra hır en ıre nin bütun·· zabıtasını sizi takip için Nureddinin bu hali günler geçtik- man arıcıye nezarctının organı 0 an kını bu·· ··k t h"' t k t · t' · ' ' D · · k Al yu eza ura a sev e mış ı. 
Kahireyi terkettıler ve Avrupaya harekete getirmiştir. Bir kaç gün çe artıyordu. Son zamanlarda gece- gazete an~ıgın .a!'ıt~ız .şartsız .: Kral avdet eder etmez Fransız 
k 1 · · d b h d' 1 k 1 · d w b 1 t ç manyaya donmesı ıddıasıyle bu do· , ' . . açtı ar. . ıç.ın e aşınızı e ıye o ara paşaya erı e uyumamaga aş amış ı. e- hanedanının an anevi' usullerme rıa-

- Yapma!.. .. Bunu bana şimdı getirmezlerse, biL.....cı.t seferber edece- tenin nöbetçileri, onun her akşam nüşün sulh yeliyle olması arzusunu yetle büyük Lüinin kollejini de ziya. 
mi haber veriyorsu.n? Neden daha ği askerlerle sahrayı muhasara ede- çadırını terkederek kumsal bir tepe· garip bir şekilde birleştiren bir yazı ret etmişti. Kralın bu ziyaretini ön
evvel haber vermedın). cek ve seni diri yakalıyacak. nin üzerine çıktığını ve orada ta sa· neşrediyordu. Biraz eYvel, B. Hitle- ceden düşünen kollej müdürü kralı 

Nureddin bu sözleri söylerken - Paşanın bu kararı üzerine Ka- baha kadar sigaraları birbiri arkası rin serbest şehrin reisliğine seçilme- memnun etmek gayesiyle bir' med-
ııyağa kalkmı§tı. Asabiyeti~ mavze: hirede ~e gibi şayialar çıktı? na yakmakla vakit geçirdiğini ıstı- si ihtimali şayiası dolaşmıştı. Hasat hiye hazırlatmış ve bu medhiyeyi 
rinin dipçiğini yere vurmaga, vahşı - Omer pa~anın Mısır hükume- rapla görüyorlardı. zamanına rastlıyacak vahim bir buh genç talebelerinden birine okut· 
bir canavar gibi aşağı yukarı ~olaş- ti üzerindeki niifusunu pekala bi- Bir gece kaptan Nureddinin çadı~ ·an ihtimalinden de çok bahsedildi. muştu. 
ınağa başladı. Ha~d~~un çehresı ~P· liyorsun ı... Bilhassa matbuat simdi- rında uykuda bulunduğu sırada etra- Slovakya hakkında da bir çok riva· Fakat bu genç medhiyeyi okur
sarı kesilmişti. Bırbırı arkasına sıga- k d k 1 d d" h ~ .. fa dağılmış olan nöbetçiler tehlike yetler dolaştı ve Macaristanda bir na- ken kestane rengindeki uzun sacln
ra]arı yakıyor ve adeta sigaraları yu- Y.~ al ar ~ala anma ;n l ıye ~ gun düdüklerini çalmağa başladılar. zi hükumetinin tesisi, bir Alman - rını~ altında durnn sarı çehresi, ~e
tuyordu. Nihayet asabını teskine mu autun ar 0 usu yazı ara za ıtaya Nureddin düdük seslerini işitin • Sovyet dostluğu haberleri de bu ara- risan bir manzara arzedivordu. Gen, 
v.affak oldu. Ellerini göğ~ü.n~n .~z:- h~c~m etmektedir. Fotoğrafın du ce yıldırım gibi ayağa kalktı ve silah- da uçuruldu. ci~ yeşil gözlerinden fırİıyan nazar
rınde kavuşturdu ve.bedevının onu- butun gazetelerde çıkmıştır. Matbu- Iarına sarılarak çadırdan dışarı çık- Hiç şüphesiz onların zihinlerini lar çok soğuk ve manidardı. Bu ha
ne dikildi. atın her gün devam edegelen bu hü- tı. O and~ nöbetçilerden biri haber bulandırmıya matuf olan bunca te· kışlar gencin beslediği higsiyatm ter-

- Kahired~ bu kad?r hayvan cumu neticesinde gayet tabii olarak vermek üzere çadırına doğru koşu- ~ebbüsler karşısında Fransızların va- d.ima;u oluyorlardı. Maamafih gem 
bırakm!ştım. F ırara manı olamadı- ~ndarma harekete gelecek ve bir- yordu: zifesi açıktır: Soğukkanlılıklarını •alebe şiiri o kadar güzel bir şive ile · R b . 
lar mı? . . . . . . : . denbire bur<\Sını basacaktır. - Kaptan, kaptanı.. muhafaza etmelidirler. Fransanın okudu ki kral onu tebrik bile etti . .,, , k b 1° dcsplıyelr d w d 

Ah Nureddın ıyı duşun, fırara N dd" . h . b' d b" b . . . f K 1 .. d.. . ı d l -') aca avu u a >U unma ıgın arı - · S l h'dd. ure ının çe resı ır en ıre o- - Ne ıstıyorsun be ne oluyo vaziyeti de sarihtır: ngilterenin va- ra mu urıyet O'-ı:ısın il mua · k"ld b l d . . 
na l . la bilirlerdi? e a ı ı- ld Ç k . d b d ' 1· 1 1 b b k ld • aynı se ı e avu a temın ettı 

• 81 maı:~ 0 
w • ı:u u. o sürmıyen erin ir Ü· ruz? ziyetiyle aynidir ve bir çok defalar ım ere aş aşa ·a ıgı zaman genç A. . . . · .. 

nın ona gore aldıgı tedbırlerden ha- ~iinceyc daldı. Nihayet tekrar süku· - Develerle bir takip müfrezesi 'ki devletin mesul devlet adamları hatip hakkında stayişte bulundu ve l rosun becerıksız avukatı, boy-
berin var mı? . l netini buldu. Ve metanetini muhafa- göründü 1 tarafından tarif edilmiştir: Derin su- mektep müdüründen ismini sordu: Fece şa~h".e1 .. 1ş.er.efkdollu kyolları t~t~u. - Etrafına hır kaç fellah topa- ·1 N . _ . . ş·· · k · · · ransa ı tı a ının an ı asırgası ıçın-
tnası tedbir mi sayılır? Bir tek el ıi- :ıa ~~Ala 1 - Ş eredden g~lıyd~rltar? . k ~ette! slulAhcu olmdalarınha radgmb:ln ı!<kı dir ?- ıırı o uyan genem ısmı ne· de birdenbire doğan Robcs Piyer, kı-
ltthl h . . d ... t ... - ura an, şım ı epenın ar n· ·1ev et e vrupa a zu ur e "' ı ece b" . . d f ,.. L l . 
<l a yalnız baıaıma epsını agı ır· D' k k k l d' . . .. .. . . .. . . . M k · R b p· d" h sa ır zaman 1çın e ecı sanne erm 
d 

ır • ıyere e e e ı. sına geçtı. Bıraz sonra gorunecek. htılafları cebır yolıyle halletmıve a sım o es ıyer ın, aşmet- b'" "k . ld 
ıın Korkak herıfler 1 Hakikt .. d . "b F k l l . . . b" . . f b.. .. bb"' l . b -d lu kral h ti . en uyu sıması o u. · ,.. . .1 en o gun en ıtı ren çete a at an aşı an yerımızı tes ıt etmıs !llatu utun teşe us ere, ıca ın a azre erı. . . . ,. . . . 

b· - Kor _f7llo.hlardan olık ıdı er efradı arasında «Latife, intikam> gi- ler. Çünkü pek tedbirsiz ilerliyorlar. ~uvvete müracaat ederek karşı koy·· 25 sene sonra Fransayı kana bo· Robes ~ı.ye~. ı~_tılal kom~tcsının 
~z de çaresını bulurduk .. Fa at va- bi kelimeler ve düşünceler kenara bı- - Karvan olmasın?. nak azmindedir. yatan muazzam ihtilalin, iki muarız Dantonu gıbı kursuye çıkmaga, ııu, 

ı:ıyet öyle değildir. rakıldı, yerlerine yakayı kurtarmak - Hayır takip müfrezesi Çüıı. A t k h" b. l ordurnnu idare eden bu tarihi sima- tuklar irad etmeğe, ötekine berikin 
N k b h .. .. . . • ·· r ı ıç ır zaman ayrı mıyacn- .. k"f' w "d d' · d - e o, yo sa za ıtanın mu a. duşuncelerı kaım oldu. kü karvan olsaydı develerin boynun - k "d b d p l lar. hoylece tanışmışlardı. u ur savurmaga a et e ınmış e-

fausı altında mı idi} Nureddin de maiyetindeki efrada daki çanların sesi işitilecekti gımıyz esas. taı e u.1ur. 0 0 t;
1
ya, Robes Piyer sakin görünmekle he- ğildi. Robes Piyerin o kanlı ihtilal 

D h 'dd"' d h hl'k ı· . · ve unanıs ana verı en garantı er, b . . · · d b' k k. d . - a a cı ı, a a te ı e ı .. intikam mevzuu üzerınde tek lakır- - Bize çok yakın mı? T" k" .1 I l l . ra er, ters tabıatlı, daima telas- zamanı ıçın e ır te nutu ıra ettı-
Bizim gibi korku nedir bilmiyen dı bile söylemem eğe baslamıştı. Ken- - Devam edecek _ ~~ ıy_e ~ e ya~ı a~ · ı~n _aşdma abr bku 1ı ve yaradılısı sempati uyandırmıyan ği bile vaki değ.ildi. Maamafih dira· 
Türklerin muhafazasında idi. ~ cu***»> ~~ı enın -~s~sı şe ı rın en aş a bir gençti. ~ yeti ve zekası sayesinde yerinden kı· 

- Türklerin miL ır 5şey de_şılcllır. .. Daha çok genç iken iki arkadac:ı mıldamadan, yarı karanlık odalar 
- ~ ti Q I J b - h·ı· A t l ovye..,cr e muzakere uzasa d - 2 h . . .,, 'r' d A d" l b' ... c.ve .. !,il ara oguşa 1 ır vus ra vanın . . . ı . . . ' . ve emşıreşıyle beraber yetim kal- ı::ın en amansız uşman arını ırcr 

rnı ıdık' Mak•ad hasıl olmadan he- • hı, Fransa ıle ngılterenın vazı)etlerı t 13 • . k d 1 bırer yakalamag"'a v . • .... . r. 0 b .. d d _. k d w "ld' O l mış ı. una r~gmen yctım ar eş e- , e sıyası curum· 
Ptıniz pisipisine geberip gitmez miy u y~z d~nd egışekc"el e~ı ır. na- rine karşı amansız bir şekilde zalim- lerini tesbit etmeğe pekala muvaffak 
dik) Müd ~ rın şım ı en leş ı etmış olduklan d' R be p· '"k , h ·ı· . K olcvordu Dostlarına k t'· 't' a aası ıh h · b'lh k d" ı. o s ıyer yu se~ ta sı ını ar- J • a ıyyen ı ı-

Nureddin bedevinin bu cevabına (I SU cep esı> ' ve ı assa en ı d" l d .. K d d B madı yoktu Bilhassn zan altındaki 
k • k 1 . h l k k' ki ına o uzıyene me yun ur. u · ~ 
ar§ı ancak •pekalb diyebildi. Bu uvvet erı mu teme ·arış: u ara d k d' k · d f • w. siyasi mücrimlere alaka gn~teren hnr k - Baıtara(ı 8 nci Sahifede - ı Bu suretle dominyonların müdı\faa ı k w kA f l k . a am en ı esesın en sar ettıgı pa- -. .... 
eliıneden ne çıkabileceğini kimse roktu. l\lelburn ve Sidneydeki tay- ihtiyaçları temin edilmiş oldu. ..arsı oymaga a ı ge ece tır. rn ile kilisenin müstakbel amansız hangi bir şahsı derhal Robes F iyerin, 
~hmin etmiyor ve sormak ceııoreti- yare firmalarının senede çıkarabil- Avuıturalya tayyareleri japonla- Eylüldeııberi vaziyet çok değiş- düşmanını okutmuştu. Nitekim Ro- azabına uğrıyordu . 
b~ de göstermiyordu. Uzunca süren dikleri tayy:ıre sayısı ancak 300 ka- rinkinden Ü$lÜn: "11.iştir, ve İngilizlerle Fransızların bes Piyer sonradan velinimetine kar- Robes Piyer takip ettiği bu hattı 

•
1.r .~ükuttan sonra Nureddin tekrar dardı. Avustuı alyanın elde ettiği netice- katlan .. mış oldukları manevi' ve mali şı bile gelmekten çekinmedi, Sen h_areketle büyük ihtilalin en yüksek 
OZ\J açh. J apon tehlikeıi: lerin Fransız - İngiliz kalkınmasiy!e f;dakarlıklar, y~pm·ı·§ ol.dukl_arı si- Umber namındaki kilisesini bile yık- sıması olmu~tu. . 

- Uttfeyi Avrupaya kaçırdı A t 1 k d' t ki. bir münn~ebeti vardır. Avusturalyn. 1ahlanma gayretı muttefıklerıne ac- tırdı Robes Pıyer vıcdani azap duy-
ha ı A 'k b' . k b' k d vus ura,.~. ·en ı opra arını ld . kl k d"l l . .. . d .. d 1 . D ·· vrupa ço tiyti ır ıta ır. t . · .1. b h . . . . d da 1, 175 endaht kulübü vardır. Bu mış 0 u arı re ı er, semere ermı Robes Piyer büyi.lk kolleJ"in mü- ma an, Jıron en erın an tonunu 
O l l d' amamen mg ız a rl\ e~ı sayesın e · t' A "k kk b" d b" . 1 d' E 
J:' nku orada arayıp bu mak mese e ır. koruyordu. İngiliz am.irallığı Singa- endaht cemiyetleri askeri talim ye ~~r~ış ır.fl w mhe1r_ı danıb~l mSuva 

1
at dürüne de minnettarlığını vahşiyane ır en ır1 e temız1 e ı'. vvel olsun, 

a at bütün akrabalarını beraberin- ·d d- . b" d terbiyeyi idare ederek Avusturalyı>. ır ıtara ıgı a ın e ı e. ovyet e- bir şekilde gösterdi. Siirini okutmak. sonra o sun, a eyhınde bulunmuş d . . .. . . . puı a un) anın en muazzam ır e- . ..· b. fi • h r d b"l k . · b ·· ·· h 1 . . 
f'e Betırmedı yal.. Selahıddının bu nrz üssünü vücuda getirerek uzak lejyonunu idame ettırmektedirler. ın ıtara ~gı .. a ın e ı e v _uvvet la RobC's Pıyeri krala takdim eden utun şa ıs ardan ıntıkam aldı. 
ırarı başımıza oldukça büyük işler şarkın ctoprağa acıkmış> kütleleri- Bu kulüplerde askeri talim gören a- mu~azenesı hızım tarfımıza ~g:Im_e~- kollej müdürü, firar etmek suretiyle Kendini mütevazi göstermekıiçin 

j.~lllış oluyor. Sarayları. hanları, çift nin dominyona giden yollarını sım- zanın sayısı 31 kanunuevvel 1936 da tedır. Almanya bunu ~k ıyı ~ılır, yakasını sehpadan kurtarabildi. mobilyeci Dipleyin fakirhanesinde 
ııc.Jeri, hayvanları, dükkanları ana- k k d • 49,180 kişi d. Aza adedi geçen mn- ve geçen zamanın kendı aleyhınde Robecı Piyer tahsilini ikmal ettik. ikamet ediyordu. 

aı ı._ sı ı apa ı. , 1 w k t"' b' h k 
d' oabası, kardeşleri, hep duruyor A t 1 .. t b' . b yısın başlarında 100,000 e çıkarı:- a ışmasına ragmen a ı ır are e- ten sonra hususi vatanı olan Aros Dan tonun sukutundan sonra cı·. 
e'"·ı . vus ura yanın uç e · rı oş ve t · • k k' k d" h" . 
gı rnı} • sıcak sahalarla kaplıdll". Fakat bu ı mıştır. . . •v • ..,~mg~rışme te~ çe ını:ne .te ır, . ıç ~ehrıne •VU~at ~!ara~ dönd~. Hu- nayetle~ ~det~ ~ir makinenin intizam 

lh .- Babası yok, kardeşlerı de yok. memlekette pirinç ve şeker kamış ili? Avusturalyada denızcılıge geJııı- d z~~ harhın m.esulıyetı kendıne kuk ve edebıyat alemınde rolu fazla lı mesaısı halını almıştı. Bununla be-
tıyar bir annesi ve iki kız kardeşi sıcak memleketlere mahsus sebz~Jer ce; Avusturalya bahriyes.inde işler •ere dup etmemesıne çalışmaktadır. ileri gitmediği için siyaset yollarını raber peşinden ayrılmıyan taraftar-

\ıar. .,ek çoktur. Bundan başka Avustu- ı ağır git~ ~tir .. ~imdiye kad~r A_~·ustu- H_aıbı temenn~. ede_n ~egane -~e":· tutmak mecbur!yetinde kaldı . ~u. su- ları pek çoktu. 

8\ı -: Şu hale ııöre validesi namus· ralyada, dünyanın en zengin demir ralya mıllı mudafaası sahıl mudafa- l~tlerın bu tereddutlerı hır sulh umı- retle A:ro~ mebusu. olarak seçıldı ve . R~bes _Piyerin en fazla korktuğu 
doJ bır erkek ev~~d d~ğ~rduğun~ıın madenleri ~a:~ır. Bu maden, japon sına inhisar etmişti. Yalnız Port-Dar- :.~ t~.şımaktadır. Sulh_çu devl~~ler ?er bu ~·esıl~ ıle d~ .Parıse taşındı. F ak.1t 1akobınlerı~ kıraath.~nesiı:de topld~ 
lertYı cezasını gormelıdır. Hem~ıre- ağır sanayıı ıçın çok lüzumludur. vin limanında Lir deniz üssü yapıldı. urlu kuvvet darbesı t~şe~busie:ı~e P~rıs.e ~ıt~ek ıçın parası yo.~t~ . Hem n~n m.uhtelıf teşekkullerdı . Bu teşek-

d de ayni Qekilde vicdansız nesiller t t . ·ıt . s· k _ Avusturalyalılar bu J:manı Çin - ja- karşı koymak ve her turlu tehdıtsız şıresının hır arkadaşından odunç pa- kullerın aralarındaki irtibat 0 ka-
0... ]j' ş e, ıngı erenın ıngapur apısı h b" d l s· b .. k l . ld w .b. f k. 1 . 

>~ ifUrabilec~klerinden onlar da c~- k tmasiyle Avusturalvanın pon ar ın en evve ınıtapur haline ve ser est muza ere en muhabbet- :-a a ıgı gı ı, a ır e bıselerini ta· dar sağlamdı ki mensupları birer ze· 
~la d nı apa ' • getireceklerini söylüyorlar. 1 k 1 k · t' d · 1 d h · ]' l ilan n ırılacaktır. Bu mesele artık kn- Anglo _ Sakson sekeneRi japonların e arşı _ama s~!a~e ın e ~zım e e- . --·· ır ı yı an gibi karşısına dikiliyorlar· 
~ ~ıştır. Bunun için bir daha hah· bu emellerinden endişclenmiyecek- . Avu.stural):alılar en çok tayyar!!ci- vam ettıkçe_bu umıt daha zıyade k~ rı durmıyacaldardır. dı.~ Bununla beraber Robes Piyerin 
~ltl_lıyeceksiniz. Bir gün gelecek, bu Jeı dir. lıkte muva~i~k olmuşla_rdır. Bugün vetlenecektır. Nasyon~I • ~osyalıst Alma~~:a: s .. erabla r ar~ında koşa- soguk çehresi göründüğü zaman, bu 

6~ıse tekrar hatırıma gelecek ve 0 . , A•·ustural'-'a•·a ta'arru" :\Ielburnda ıkı tayyaıe fırması Avus- Almanyanın hareketlen tabuyete ra- rak kendını ıflasa sevkedı)·or ve fe- korkunç şahıslar bile müdhio:ı bir 
~ Japon) a, • .J ·' ' '• l 1 -kA · l k · · 1 k l · 1"'k d ... k B k 1 ' ~ tt" an icabına bakacağız. Şimdilik d w. . . de bu taarruzu Çine kar- tura ya ıu umetı namına harp tayyn zı o ma ıstemıyen mem e et en mu " ete ogru oşuyor. aş il arını ı<orku geçiriyorlardı. j 
Oreccğjrniz bMkn işler vardır. e e:egtı yeAr . 't ·alya bu suretle b"r re::.i ya1J11ınkla<lır. Firmalardan birisi kavemete sevketmiştir. Bu muknve- d.a felakete sürükleyebilir. Fnkat kcn Nihaye t rüzgar bir kasırga gib' 

),.' ~ şı ) ap ı. \:Us uı ı ·- · · •W• k d d d k d" · d b Ik' d h ' 1 
~·· '"Ureddin Kahireden gelenin yü- t hl;k ti t 200 tek satıhlı ,dıgerı 140 bom bardı- met, ıcap ettıgı a ar evnm e ece - ı~~n en sonra ve e ı a a az kati Robes Piyerin aleyhinde esme w e bas 
l.ltıe b e ' e a 8 ı. t · · · 1 •W t' · Al ·dd l' 1 h 1 k Al fi · bl .. f d · · g ~ aktı ve sordu: . k taları Şanghnydnki imtiyaz man ayyaresı sıparış a mıştır. Dıger ır, yanı manya şı et yo ıy e e- o ara . man şe erı o evrının lamıştı. Robes Piyer müdhi<: bir inti-

Japon ı ·· f b 'k d S"d N k tld h""l d ·- · · · ld - A :. l'tı.a ............ Konugmağa ba~ladığımız za· lı milletler arası bölgesine zorlayıp uç a ~ı ~. a ı ney. ve .. ev as .a ~emonya ~ yasın an vazgeçtıgı?ı gecmış o ugunu ve _vrupanın m~- kam altında kalmıştı. Robes Piyer 
lı ll, sen cevvela Latifeden başlıya- ta İngiltere de ses çıkarmayınca A- gece gunduz tayyaı.e ımal etmektedır ı bat etı:nedık~e deva medec~ktır. kadderatı mevzuubahıs olurken hır ayaklarının altındaki z~minin sallan
<4ı1• demiştik. Demekki vereceğin \U~turalyıdılnrın üzer. ·.cl<· derhal bir Nevkastldaki fabrikalar ingj)jz Bu keyhyet hır kere a?kça sabıt ol- S~handenfreudeye yer olmadığını mağa başladığını hissedince, evvela 

aha ka havadisler vardır. jntıon tehlikesi beliröi. A, ıf,::.raly:ı- lisansı altında cBfort~ tipi seri tay- ?uk.ta~.sonra bu ayn.ı ~:mle~etler nıhayet anlıyacaklar mıdır? zehirli dişleriyle daha sonra daman-
lirrı ...._ Örner paşadan bahsedecek- lılar anladılar ki, metropolleri Avru- yareler yapmaktadır. ış bırlıgı yapmaktan hıç şuphesız ge- Le Temps tıki ve hitabet kudretiy le muarızları-

. pada tutulur da kendisini tamamen Londradaki Empirc Press Unionun • nı yıkmak isted i. Fakat muvaffak 
illi}..._ Süleymanın babasından öyle garanti edemiye~ek bir vaziyet o - öğrendiğine göre Avusturalyanın Avusturalyn foderal harbiye nazırı «- Hiikumetim, sulh için bütün olatT'adı. Dokuzuncu Term idorun, 
~ıtı · Onun bu İ§te kabahatı olmadı- }ursa japonlardan çekmedikleri kal- tayyare mevcudu 6,600 e çıkmıştır. Bel altı süvari fırkası teşkil etmiştir. t esirini ~n~b i~ ~decel<tir. İngilteren iıı aleyhinde çaldığı davulların gürültii
Suı1 e.nladırn ve hayatını bağııladım. mıyacak. Bu hesapça Avusturalya tayyare nok- Cenuptaki Lithgow fabrikaları Brenn sulhu bızı~ ıçın kıymetlidir. Çünku sü hakim geld i. Nitekim Robes Pi
lıhı etrn~nı bu edebsizliğe sevkede· Federal başvekil şu karan ilan tasından. hissedilir derecede japon- makine~itüfekleri ve ~afi tayyare onun sulh ıç inde ~·aşam~sı bizim va- yenleri taşıyan korkunç araba idam 
11\tik"alıde i oldu~unu öğrendim. etti: y~ya. üstündür. ~vusturalya t~~ya~c- topl.arı ımal :tmeketdır.. . ı ş~m:ınız ~emekt!r. ~ngılt.e~e harbe makinecinin önüne vardığı zaman 
~ek aın kitabımı Süleymanı öldür· _ Vakit ıreçirıneden silahlanma- cılerı bedence Japon tayyarecılerın· SılRhtan bn: zırhlı halıne gelmış gıre e, hız de gırerız. Bızım milda- etrafını ihata etmiş olan muazzam 

le kapadım. lıyız. den daha mukavemetlidir. Denebilir olan Avusturalra metropol gibi tn- fan yUkümUzU yalnız ingiliz amir nl- bir halk kitlesi payansız şekilde te-
t~ı ': Doğru. F ,__t d b' Derhal kavilden file geçerek milli ki, Avusturalya dominyonu bundan arruzun cesaı-etini kırmak için ev- lığına yUkletmiyelim. Avusturalya, zahürata basladı . 

lt Oı:.l aauı paşanın a ır ı~ k d' · · l t db' l · 1 t ' t' i · ü k 1 · t •b t h f)iirrn~· \.ı vardı. Binaenaleyh paşa kö- müdafaa bUdcesini on misli arttırdı. böyle havacılık sahasında, müna- ve a en ısını corumn e ır erı n.-
1 

ı.cnrc> çın m nn n. e ~e ~r ı n ;ı~·- RobPs Piv,,.r:T' vah .iyane ve zali-
~ .. ll§ vnziyetted' K h d • Amerikadan avcı ,.e boınbı-ı.rdımaıı kaşa kabul etmf'z şekilde japon lm- mıştıl'. rıyetin i kuvve>tl endırm.ştır. !ng l ıı .,,an .. <"mPllE>riıı'. kc rd <>}erin in ve ev 

Qlltıd" · ır. 8 rın an ge A t 1 h ' k·.., t' b ı · ı· 1 t · ı..· l k' il, f 
....._ U7. uyuyamıyormuş. tayyareleri satın altlı. Eski milislere paratorluğuna tefevvuk edecektir. \'US urn ya il ume ı aşvc ı m cır e . e.rı 'Jır. · n cıa a~ e 1c· !adlarının kaniylı> 0 cln ben halk, sim-

~avnllı ihtiyarın talii olsavdı 48,000 kiş:Uk bir ordu ilave etti. Bunlara ~unu da ilave edelim: radyoda şu beyanatta bulunmuştur: cek ve bıılıkte dö . Uşccekleıdır, - Devamı ıo nur.cu 1::ıh ifedc _ 
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:Sahife: 10 {ANADOLU) 

Amerika - Japo ya Frans z ma 
2 Ağuıtos 1939 ÇARŞAMBA 

İzmir birinci icra memurlu~a 

ldan: 39-6361 
Bir borcun tahtı temini için haci3 

altına alınan Bornova ışıklar köyOn-

Amanya 
imar için dört mil
yon amele lazım 

LJ • • 'AT H / 1 de Halil ibrahimin Tekke kuyusu 

narccıye l'VQZlrl i.l , Japonya Çemberlaynın beyanatı hakkında mcvkiinde tahminen ao clönüm ma-
r· . . k b ld b uzun hnldc 5000 kilo çek rdeksiz ve ra-

Berlin, l (R~dyo) - Mesai nazı -
rı uoktor (Layn), bugün amele şehir 
]erinden birin:n temel taşını atarken 
bir söylev vermiş ve ezcilmle şunla
rı söylemiştir: 

seı ırını a u en sonra e• makaleler vazıvor zakı lizüm mahsulü 4-8-39 tarihine 

b l d 
müsadif cuma günü saat on yedidl 

ya nafta U Un U Paris, 1 (A.A.) -Gazeteler avamı Populaire gazetesinden: ışıklar köyü odasında açık artırma 
Vaş:ngton, 1 (A.A) - B. Hull, üzerine hasıl olan vaziyet hakkındn kamarasındaki müzakerelerden bah- Hiç şüphesiz üç aylık iptidai mü- suretiyle satılacaktır. taliplerin peşir 

- Almanya, şimdiye kadar bütOn 
ehemmiyetini silahlanmaya verdiğ!n 
den, imar proğramını geri bırakmış
tır. Fakat bundan sonra imar için de 
liizım gelen hnr:: eyi yapacak ve bun
da muvaffak olncağız. 

dün akşam japon sefirini kabul etmiş malumat alc1ığını söylemiş, hiçbir sederek Çembcrlaynin anlaşmam;ı ııakaşalar paktan bir kısım tahaffu. para ile mahallinde bulunacak me
tir. MüJakattan sonra nazır gazete_ karar verilmediğini ve yeni hiçbir şc yakın olduğunu bildir.en beyanatın- zi kuvvetini nezetmiştir. Fakat gene mura müracaatları ilan olunur. 
cilere yaptığı beyanatta, sefirin ti - yin milzakere edilmemiş olduğunu dan dolayı memnun yet göstermekte hiç şüphesiz bu pakt imza edilir edil- -. 
cnret muııhedesinin denonse edilmesi ildve eylemiştir. dir. Petit Parisien gazetesi diyor ki: mez geçen zaman ve iktihamı icabet IZMIR BELEDİYESiNDEN: **- miş olan müşküliit unutulacaktır. 1- itfaiye için 1 arnzoz satın alın 

1mnr proğramını tatbik için 4 mil 
yon ameleye ihtiyncımız vardır. Bu 
ameleyi bulmakta belki de gü';lük 

Rom M 
Avam kamarnsında dünkü müza- Humantie gazetesinde Peri y zı _ ması başkatiplikteki artnameai veç 

nya Carı• ~tan kerenin umumi havası bir mUddette!l vor· hile kapalı zarfla eksiltmeye konul 
• ~ beri beynelmilel hayatta gözük-On · · mustur. Muhammen bede] 8.00Ci 

yatışmaya uygundur. Bu iy. liği anı İngiliz başvekili çok iyi, çok sarih lira~ olup ihalesi 4 8 '939 cuma gü-

çekeceğiz, yalnız ımar proğramını Hu ut çarptşması, iktisadi müza· 
kere'er .·n inkıta,na s~bep oldu 

blr fırtınanın takip etmiyeceğini gös- bir haber vermiştir. nü sant onyedidcdir. 2490 sayılı ka· 
teren hiç bir deJil mevcut olmadığı- nunun tnrifat1 dahil:nde hazırlanmış 
na göre daima fena darbelere müsa- Zayi teklif mektupları ihale güttü azami . -mutlaka tahakkuk ettıreceğız. 

**---
Bir dolandırıcı 

it olmuş olan bu tat:ı devr~sinde son saat on altıya kadar encümende riyo· 
derecede teyakkuz Hlzumlu olarak İzmir esnaf ve ahali bankası Ala- sete verilir. Muvakkat teminı:ıtı 600 
kalmaktadır. şehir şubesinden aldığım 9757 /!'1756 lira olup öğleden sonra kapalı bulun-

numarah muvakkat hise ssncdlerimi w ··w1 d 1 · ba 
Paris, 1 (Radyo) - Romanya )la bataryaları ilsak eldilmiştlr. 

caristan hududlarındn vukun gelen Pnris, 1 (Radyo) - Romanya. -
Kendisine Kral Zogo çarpışma, evelki ı;cce sabaha kadar 1\Iacari.stan hududlannda vukubulnn Figaro gazetesinde Luden Romi

sUrmUş ve Macar hudud muhafızla~ çarpışma, iki devlet murahhaslnrı a- er, askeri müzakerelerin ehemmiye
rı, miltemad~yen Rumenlere ateş et- rasında Sinayada başlamış olan ikti .. ıtıni bilhassa kayıt ve işaret ederek 
miştir. Bu hadi::ıe üzerine Romanya sadi müzakereler inkıtaa uğramış .. şöyle d:yor: 

k b tti 
masına ragmen og e en cvve ış n 

ay e m. Yenisini alacağımdan 
kasına yatırılır. 

nun üşa.viri .süsünü 
verdi 

eskilerinin hükmü olmadığı ilan 
olurıur. 2 - Belediye fen heyeti deposu-

Al.ı{ehil' ŞJl.ı~ır. ot!u l\fustaf:ı na teslim edilmek şartiyle 650 tor-
hududunun muhtelif noktalarına top t1r. Duy~;un ha çimento satın alınması baş ka .. Oslo, ı (A.A.) - Polis, kendisine 

ckral +ogonun matbuat müşaviri> 
sü UnU veren R. Z. Ernst ism:nde bir 
Danimarkalıyı tevkif etmiştir. Erns: 
bir tebid knr nna muhalif hareket 
etmiş ve Danimarkndn dolandırıcılık 
suçundan mahkOm olmuştur. 

K§ğıd fizerfndeki imzalar parşö - - tiplikteki ş.ırtnamesi ...-ecniie e~?k ek· 
men üzerinde milliUrler kuvvetin, İzmir KadoılM mahkt•mcsinden: l k . .., . . ~ , . s tmeye onulmuştur. Muhammen 
techizatın, silahın istenilen zamanda Dınacı: lzmır .. ın:ı ... u.t:ııın·e mn. b d ı· 682 ı· 50 k ı 'h ı · 

1 
· t'k h 11 · ~ 1 k e e ı ıra uruş o up ı a esı 

Ye i teni en ıs ı amette yerinde bıı- a esınde 084 iind. soka • 18 numa- 4181939 .. .. I d lngi iz zabıtası 
d Ö 

cuma gunu saat on a tı a-
lunması için kafi değtldir. Pratik ra a mer d 1 . ~ . . · . . . . ır. ~tirak edecekler 52 liralık temi• 
mtlkalemenın esasında Sovyetler bır- Dava olunan: İzmır 2 ıncı Sultan;. t "Wl d k l b l 

** Robes Piyer 
liğ'nin batı ile şimalden münakalesı- ye mahallesinde 584 üncü sokak 6 na 

1 b? e en .. ~~~a apa ıl . u b:ın~a· 
Tedhisciler hakJ~ındaki l"anunun nin temini meselesinin mevcut oldu· numaralı Abdtlssel!im kansı Trab- sına ınaen og e en evve ış n a· 

• '" ğunu hatırlatmak lüzumsuzdur. lusgarph Fatma. sın~ yatırarak mnkbuzln encümene 

tatbl.kattn r1 baş "an' l MUddeinleyha Fatma illmen yapı- gelırler. 
- Bn§tara(ı 9 ncu Sahi.cede - ~' 3 K d 1186 d . . . .. . . Epok gazetesinde de Kerillis yazı- lan tebliğata rağmen muayyen olan - a astro ıncı a anın 

di intikamını almak istiyordu. Bil- Londrn, 1 (A.A) - Polis, teth'J 7 mfıluk ıntıthış bu· heyecana sebeb . . 
1 

d • hk.k t 
1 

yor: günde mahkemeye gelmedıği görü!- 493,50 metre murabbaındakı 6 sa· 
hassa kadınların hücumu çok müd· hakkındaki kanun tatbikatına dahıl 0 ~u~s~ \ 8 r!·n

1 
8~ arı~ tal ma • mekle hakkında gıyap kararı tnsdir yılı arsanın satışı ha ktl iplikteki şarl 

hiş ve korkı..nçtu. olarak, 19 yaşında l..ılr genç kızı t v • 1 ,zcr.ıı?. ~1 f'al gkınlı nr ab ,_0Pldan~n Almaııyaya knrşı koalisvon tees. edilmiş olduğundan muhakemenin namesi veçhile açık artırmaya konu 
Kudurmu§ olan halk başta Ro· klf etmi tir. g z.aı n ull n ı 1 ara se eu o ugu ü t . t• ~ır.. 1 • 11 ~k b 1 d w s s e mış .r. ~,~u a emetperverenae mua a u un ugu 13-9-939 günfl mustur. Muhammen bedeli 1974 li· 

bes Piyer olmak üzere Sen just~ Ku- Diğ r tnrnftnn Uverpol ynkin'n • nu go;ı.t rm· t'r. ilhnklar ve harb iz fethedilen şehir saat 15 te mahkemede hazır bulun- ra ~lup ihalesi 4/8 939 cuma gü· 
ton, Hanri ve Lembayi keskiıı tır· de Bottle mecralarında zuhur eden 

t 
!ere mıızaffera11e bir surette girmeler ması lüzumu ve gelmed'ği takdirde nü saat onaltıdadır. iştirak edecekler 

naklariyle linç etmek istiyordu. dam -----..,..-=- ,~.. devri kapanmıştır. Şimdi Hitler hare bir daha mahkemeye kabul oluna- 149 liralık teminatı ög"'leden ıonra 
makinesine avak bastıkları dakikada 

l 
ketinin bütün neticelerine ve tehli - nııyacağı hukuk usulü muhakemeleri kapalı bulunmasına binaen ögleden 

mahkumların hepsi de ağır yaralı ve k ng .-:ere kelerine katlanmalıdır. Tiizzat kendi nnunu mucibince tebliğ makamına evvel iş bankasına yatırarak mak' 
haleti nezide bulunuyorlardı. Yalnız , _. mulratlderatı şöyle duraun memle - kaim olmak üzere ilanen tebliğ olu. buzu ile encümene gelirler. 
ihtilalin korkunç Azraili Sen just sa ketinin hayatını ve rejimini tehlike~ nur. 19 23 28 2 2566 
pa sağlamdı. Ölüm korkusu bu merd ,.c l:oymnk mecburiyetindedir. 
zence kat'iyyen müesser olmamıştı d l l övr gazetesinde Bn. Tabouis ya -
Senjusthayretimucipbirmetanet- J"okyonU 1 iki yeri ~ ingi.t-re a eyni· zıyor: 
le idam me. rirıesJne çıkmıstı. ' • • • • 

Robes Pıyerin ise daha önceden n ~ İ e: r ~ r n Dl 'l .. O. I 1 l n·r çok miışkilllerden sonra bir an-

çenesı. parralanmıcıtı. idam makine- laşma ı'mza e "ilmek u"zeredı'r Ve 
:ı. ı.- Tokyo, 31 (A.A.) - Domei f ... ,az'mler:nin teyidi teklif edilmekte · 

sine çıktığı zaman, cellad Robes Pi- daima tekrnr etmeğe mecburuz ki, 
jnnsındnn: dir. 

yerin parçalanmış çt;nesindeki kanlı B b h T k .k. . d B l .. l SO b' k. . . . k Çemberlnynin di.ın Avam kamarasın 
bezlerı' sert bir hareketle çekip yere u sa a o yonun ı ı yerın . u tezn ıur ere ın ışı ı~tırş. el k' b t b ·1 . h 

ingiltere oleyhtan yurddaglar cemi- cylerr.i"1tir. d n 1 
•• eym~ ;n~~· ::ı.p~ı 1 ;csı ~r ş~r-

attı. yetinin idaresinde muazzam nüma· Tokyo, 31 (A.A.) - Hariciyal en oncc n n ıye 1 e onno n n.] 
Robes Piyer duyduğu müdhi~ l l 'f kla ı__b l d' · · b' bı·· · d k ·k rl ın müd:ıfaası her şevden evve yişler yapı mıştır. ttı a tw u e l· nezuretının ır te ıgın e e onomı 1 ~ . • w. • .. • •• 

ocı ilt; bir feryad kopardı. Robes Pi- len karar suretlerinde İngiltere ile mesel ~lerin tetkikine memur komi- So\•yetler lıırl gının mudafaası ıçm 
yerin ıstırapla dolu olan bu feryadı -nüzakerelerin kesilmesi istenmekte tenin bugün yapılmnsı icnp eden top- Sovyctler birliği müzaheretinin el • 
ma~lup ıhtilalin son acı feryadı idi. ·c ingilterenln müzakerelerind sui lantısının iki taraf delegelerine ha· zem olduğunu 22 marttanberi Lon • 

0 niyet beslemekle ittiham edilmesi ve zırlıklarını daha eksiks'z bir şekilde drnya bildirmekten hnli kalmamış 
Rus-Bu.gar mü- kan bahasına da olsa bütün Tokyo· ynpmok imkanını vermek üzere tc- olmaları ayesindedir. 

luların ayni ğayeye vusul için olan hir edildiği bildirilmektedir. 

nasıebatı etrafında __ ,..,..............,..,,.......= * 
- Baıtarafı 5 inci aahifede -

betbah lığında bulunmakla ayni va

ziyete düştüğünü yazmakta ve harp

ten sonra iki memleket arasında dip

lomatik münaseb.etlerin çok zor te
essüs ettiğ'.ni, Bulgar ricalinin ko • 
minternin faaliyetinden sakındıkları
nı ve fakat, bu beş yıllık müddet zar~ 
fında bu endişenin tahakkuk etınedi
ğini, bilakis resmi münasebetlerden 
sonra bu kabil faaliyetlerin eseri kal
madığını kaydetmektedir. 

Muharrire göre, bugün Rusyada 

ltalyan P vr ı 

Jurnale d'ltalya, adeti olduğu veçhile 
ge.11e tehdit savuruyor 

Homn, 1 (Radyo) - jurnale D'f
talyn gazetesi; Türkiye ile Yunanı · 
tana tahsis ettiği bir bnşmaknlcd~. 
ingilterenin garantisi nltına g:rdik -
ten sonra Yunanistanın tuttuğu siya
setin iyi olmadığını ileri sürmekte 
ve her iki devletin yakında pişman 

olacaklarını knydeylemektedir. 
Gazete, Balkan paktını imza et -

miş olan devletlerden yalnız Yugos
lavyanın bitarafııne bir ı;·yaeet ta -
kip ettiğini yazmakta ve Romıınya
~'n dn çatmnktadır. 

sosyalizme doğru bir evolüsyon yap ** 
mnkta olduğundan Sovyet Rusyanııı G d• M k • 

!(2l1raman 
Oıdumuz 
Hatayda manevralar 

yaptı 
İskenderun, 1 (A.A.) - Dağ ala

yının bir kaç gtlndenbeı i yapmakta 
olduğu manevralar sona erm:şntfr. 

Bu sabah burada kahraman nlayımll 
bilyUk bir geçld resmi yapacaktır. 

---•••»>>---
Beynelmilel 

Parlamentolar arası 
ticaret konferansı kendi yurdunda merdud gördüğü bir r n 1 ar ovıç 

ideolojiyi başka bir memlekete aşı -
lamak istemiyeceği gayet tabiidir. K // d / k S f d Brüksel 1 (A.A.) - Beynelmilel ra a ve a aşma e irimize ve a parlamentolararasıticaretkonferan-

Potemkin Yoldaş Sofyada yaptı· üzere Londraya f d sı, teeı;süsünün yirmi beşinci yıldö-
ğı temaslar esnasında Bulgar mille- d k Z İ Ya el İ V .... f İ nümünü tesit için dün öğleden sonrıı 
tine olan saygı ve sevgisini söylemiş- gi ece B l d 1 (R d ) Ha . . toplnmıştır. Senatonun içtima salo-
tir. Bu, çok güzel bir vaziyettir. Bi- Londrll, 1 (Radyo) - İtalyanın 

1 
c gra ' 8 ~o - rıcıyo nunda yapılan bu toplantıya İngiliz. 

1 h b. l ·ı 1 k B 1 Londra sefiri iken son zamanlarda Nazırı Bay Markovıç, Moskova se- F H 11 d M- R naena ey ır a tı mı yon u u gar . . 1 • •• • • • ransız, o an a, ... ..,ır, omanya, 
milleti 200 milyonluk Rus milletine ltalya adlıye nezaretıne geçen DlM far.etme tayin ol~nan Turkıye elçısı TUrkiye, Yugoslavya heyetleri işti-
k l k b t

. d t• Grandi krala ,·eda etmek Uzere bu- Alı Haydar §erefıne bu gece bir ve· rak etmiı:ılerdir a 1 verme gara e ın en vaz geç ı · ' . . . . z· < ll' • 

- · · t kd' d .,_. .11 t d k. gilnlerde buraya gelecektir. da zıyafetı vermıştır. ıyafet esna -
gımız a ır e ıKı mı e arasın a ı d . A ki · 1 
ka 1 LI h bbet h.. · o sın a samımı nutu ar ırad o un 

rşı ıK ı mu a ve urmetı sar-
sacak en ufak bir mesele bile kalını· uzak Şark muştur. ___ . 
y aktır. 

Zaman zaman sağcı bazı gazete- Ve lngiliz-Amerikan Letony~ ordusu 
ler Çarlık rejiminden derin bir ta· b · / 
hnesürle bahseder ve bugünkü Sov· 1 T iği ffi an P, V,. a ı ava 

o=---

Konferans, başı deleklerin nu -
tuklarını dinlemiş ve müteakıben 
reislik müddeti hitam bulan Enrico 
San Martine di Valperp>anın yerine 
Be]çika dahiliye nazırı Devezei seç ~ 
miştir. 

vet sistemine siddetli hücumlarda Londra, 1 (Radyo) - uzak şark 
Luiunurlardı. cMin muharririyuka- meselelerinde İngiltere ile Amerika haztrlanıvor Bu yıl dönümü tonlantı~ından ev 
'"Ya aynen naklettiğimiz sözleriyle arasında tam bir u_zlaşma ~nınl o!- J vel konfr-rans umumi konst-yi ton-
l ıı kabil ne riyatı kasdetmekte ve mak üzere bulundugu ve lngılterenın Paris, 1 (Radyo) - Letonya or - lana .. 8 k l 940 Jl"a\'ı~nnd:t I ;7ı,0nr.Ja 
bunu, altı milyonluk bir milletin 200 9 ]ar muahedesini imzalı:an devl~t- dusunun. bugünlerd: m~nevralar için ve 1941 ,.ı .... Knhired,,. akt .. rli' ,.,,.k 0 • 

11 
·ı .. ı:- .... luk bir millete akıl vermesi !erle mutabık kalmadan 3aponya ıle hazırlıklara başladıgı Rıgndan haber l ı"n •v .. t1 umurrı ·v,,. ·..,~1 .,. .... tıhrının 

•Hhd..: ta•.rsif ey!::mektcdir. ıınla~mak istemediği söyleniyor. 1 veril: yor h"lz·:: ığı i~ .. rnc-"1"" olmu!ltıJr 

•• Aydın vi ·ye 
meninden: 

encu-

Tutarı 
2600 

Adet 
400 

Cinai 
iki kişilik okul 
Sırası 

Muhammen bedeli 
6 lira 50 kO• 

Vilayet ilkokul için dört yüz adet okul sırası 17-8-939 tarihli pet• 
ıembe günü aaat on altıda vilayet daimi encümeninde ihnle edilmek 
üzere yirm igün milddetle açık ekıiltmeye konulmu§tur. 

Taliplerin ylizdc 75 teminat açkeleriyle sözü geçen cün ve ıaatt«' 

2490 sayılı kanun mucibince lazım olan vcsikalnriyle birlikte vilayet 
daimi encümeninde bulunmaları. 

Fazla malumat almak istiyenlerin her gün maarif müdUrlUjtUne "e 
vilayet de.imi encümen k lemin 2 5 8 13 

T 
Be yoğ unda 

o 
• 

SIR 
flu her iki otelin mlisteciri TUrldyenin en eski olelciıl 

B. Ömer gu 
.. 

d i r • ı 4 4 . Sen~Jik. t~crübeli idaresiyle bütün mÜ§lerilcrine lcendis
1
" 

• scvdtrnll§hr •.• td' 
Otellerinde mi,afir kalımlar evlerindeki rahatı bulur! r •• lstanbt.J 

bütün Ege ve İzmirliler bu otellerde buluıurlar.. • 
Huıuaiyelleri çok olan bu oteHerin fiyatları da rekabet kabul etrı' 

yecek derecede ucuzdur. 

1ras Merak ıla ına 
t 

Gol~ 
2 Acun üzerinde me\•cud tra bıçaklarından Ustun olan Sııhra 
traş bıçakla:·ını mutlak tecrilbe ediniz. 

10 adedi 60 kuruştur. Her yerden arayınız. 
SATIŞ YERİ : ıcn· 

Ö Ö 
• • {1 hl< 

Kemeralh karakolu karşısında MAZHAR NG R ı .ı ·"' 
lo•1yn ve pipo pnz3rı. 

~ 

'"" 
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tü11 
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2 Ağuatoa 1939 ÇARŞAMBA (ANADOLU) (SAl-'!FE 11) 
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L • • 1 . ti · - 1 - izm\r mü tahkem mevki komutanlığınca gösterilecek yer-UZ U ID u o ar E Komisyon•ı ilanları ; de 47246 lira 24 kuru~ !>edeli keşifli bir aded paviyon inşası 
KASABA HATTI: fımir levazım amirliği satm alına komisyonuqdan: kapalı zar! usulü ile eksiltmeye konmuştur. 
lzrnir • lııtıınbul _ Anknrıı yolcu treni her gün aaat G,JO da hare)<et ( 1205820) bir milyon ik: yüz beş bin sekiz yüz yirmi kilo kuru ot 2 - ihalesi 16 ıığu toe 939 cuma sünü saat on altıda Kışlada Jz. 

eder. (Bu trende Pazar • Cuma • Çarıamba) günleri Ankara için bir alır.acnktır. mir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Yataklı ve Eski§ehir için bir :yemekli vagon vardır. Kapalı zarfla eksiltmesi 9/8 939 çarşamba günü saat onbeşte Top- 3 - Teminatı muvakkate akçası 3543 lira 47 kuruştur. 

ı · Al hanede fstanbul levazım amirliği satın alma komis'-·onunda )'apıla • 4 - S. artname. keşifn{.me ve pro1'eleri her gün sabah saat sekız· . 
zmır - nşohir yolcu lTcr.i her ıün şaat 16,40 da Basmahaneden .; -

hareket eder. (Bu trerıin M:ınisada aktarma edilmek auretiyle otoray. caktır. <len on ikiye kadar ve on dört buçuktan on sekize kadar fz. 
la Somaya devam· vardır. ) Tahmin bedeli 37380 lira 42 kuruş ilk teminatı 2803 lira 53 ku - mir müstahkem mevki İn§nat komisyonunda ve Ankara M 

lzmir - Bandırma aürat treni Pnzartesi. Çarıamba Cuma günleri ıa· ruetur. M. Vekalı!tİ J.°makin inşaat §ubeainde görülebilir. 
•t 7

1
30 da hareket eder. <Bu trenlerle lstanbula gidecek yolcular için Şnrtnaınesi komisyonda görülür. 5 İstekliler Tica~ı:t Odasında kayıtlı olduklarına ve bu işi ya· 

l!andırmadnn vapur vardır.) lstckliJerin knnuni vcôkaları ile beraber teklif mektuplarını ihale sa- pabilecekl::!rine dair ihaleden bir hafta evvel lzmir nafıa fen 
l~mir fi! Bıır.dırma yolcu treni Salı • Perşembe • Cumartesi • Pazar atından bir sant evvel komisyona ''ermeleri. 25 28 2 7 2623 ht-yetindcn alacnkları vesikaları göstermek mccburiyetinde-

IÜnleri snat 10.05 de hareket eder. (Bu trenlerle latanbula gidecek -Jzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: <lirler. 
)olcular için :yalnız Pertcmbe ve Pazar günleri Bandırmadan vapur - Çanakkale müstahkem mevki kilitbahir garnizonu için ka. 6 -- Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve Ü· 
\'ardır.) pah zarfla cksiltmedt- iken 80 ton sığır etine 6-7-939 per - çüncü mcıddelerinde ve şartnamesinde yazılı ve lzmir müs-

AYDIN HATT: §embe günü saat 11 de zuhur eden bir talip mczklır ete 30 •ahkem mevki komutanlığına dilekçe ile müracaat ederek 
İzmir - Karakuyu - Afyon yolcu treni Pazartesi _ Çarşamba _ Cuma kuruş fiyat teklif C'ttiğinden komutanlıkça gali görülmüştür. emniyetçe yaptırılmış tezkiye vesikaları ile teminat ve tek-

-Cumartesi ıünleri ,saat 22,50 de hareket eder. (Bu tren Karakuyuda İhale kanununun 40. maddesine göre bir ay müddetle uza. lif mektuplarırcı ihale saatmdan en az bir saat evvel komis-
Burdur - fspnrhı ve Eğirdire giden trene mülaki olur.) tılarak pazarlıkla intaç edilecektir. yona vermiş bulunacaklardır. 2 6 11 16 2775 
İzmir~ Nnzilli yolcu treni her gün saat 15 de hareket eder. 2 - Paznrlığı 7-8-939 pazartesi günü saat 11 de Çanakkale müs· 
İzmir • Nazilli otoray her gün aaat 18 de hareket eder. tahkem mevki satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
lzmir - Denizli yolcu treni her gün aaat 10 da hareket eder. 3 - Sığır etinin beher kilosu 30 kuruştan 24000 lira kıymet tak-
lzmir - Ödemi~ yolcu treni her gün aaat 18,10 da hareket eder. dir edilmşitir. Muvakkat teminatı da 1800 liradır. lsteklile· 
lzmir • Tire • Ödemit muhtelit yolcu treni her gün saat 5,45 de ha· rin muayyen gün ve saatte komisyona müracaathm 

teket eder. 21-27-2-5 2637 
lzmir. Tire otoray her gün saat 16,30 da hareket eder. -1 7 .. 1 · ,.... 1 '- • d zrnır eva71m amır ıgı aatın a rna Y.Omısyonun an: 

TELEFON NUMARALARI ı 

'ranguı ihban 2222 • 2532, Karşıyaka: 5055 imdach ııhht ı 2048 
P.Tüddeiumumilik : 2466, Polia : 2463, tehir telefonu müracaat No. 
~~00. tehirler araıaı telefon mürac .... at No. 2150, Elektrik ıirkett : 2091 

8.\ı'a gazi : 2326, hava gazi fabrikaıı : 2294, Karfıynka su idaresi ı 
Sıos, Bamahane iataayonu : 3638, Ala.ancak ista•yo~u : ~134, Paaa· 
~art vapur iıkeleal ı 2854, Denizbank acentesl ı 2674. İzmir au tirketl 
3011, Taksi iatemek için : 4040 

KÖRFEZ VAPURLARI ı 
tamirden Karııyakaya ilk vapur ıaat 5,30 da Paıftportlan ıe"e aon 

"•Pur 1 l,30 <ia Konaktan kalkar. Karfıyakadan lzmire ilk vapur aaat 
6 da, ıon vap•r da 24 tedir. Gündüzleri her yarım 1aatt& bir karıılıklı 
"•ıuırlar harellet eder. 

ŞEHiR DJ.\ltLl NAKiL VASITALARI ı 
'tramvaylar \ iabahleyin ilk tramvay Güzelyalıdan 5 te, ikinci tranı 

~~~ 6 da barek•~ eder. Konaktan 5,20-6,20 dedir. Gece aon tramvay 
d 'h:elyalıdan 24,ı\5 te, Konaktan 1 de hareket eder. Gündüz her bet 
•lcilcada bir tra.,.. vay vardır. 

t Otobüale : Bu"•• Bornova, Baamahane, Tepecik ve Alaancak ·hat• 
ltıa her aün munt.zam otobüıler iılemektedir. 

HAV ALI KATARLARI ı 
:tınir-Buca ı 6,25-7-8,05-9,38-12,04-14,45-16,20-17,44-19,10 

l Zrnir • Bornova : 5,30-6,46-8,07-10,15-12,40-13,12-14,40-16,15·17, 
5·18,&0-20,10. 

13lırnir - Karııyaka - Hacıhüaeyinler ı 5,43-7,38-8,30-10,20-12,10. 
,03.14,50-16,50-17,47-19,30-21,2&. 
lznıir. Menemen ı 5,48 (Yalnız Cumartesi rünleri ıl3,03) 

l - Çnnakkale müstahkem mevki Ezine P'l'rnizonu ihtiyacı için 
kapalı zarfla eksiltmeğe konulan 64500 kilo sığır f"tine ihale 
tarihi olan 7-7-39 cuma p-ünü saat 16 da talip cıkmadığın -

dan 2490 sayılı kanunun 40 mcı maddesine göre bir ay müd
detle uzatılrr"k pazarlığa bırakılmıııtır. 

2 - Pazarlığı 7-8-39 pazartesi günü saat 17 de yapılaca~•ndan 
isteklilerin muvnkknt teminat akçeleri olan 1451 lira 25 ku
ruş ve ticaret vesikalariyle birlikte mezkür RÜn ve satte komis-
von miir;ıcaathm 21-27-2-5- 2636 

İzmir levazım amirliği ıatın alma komisyonundan: 
1 - fzmir müstahkem mevki birliklerinin 18500 kilo zeytinyağı 

ihtiyn.c• kapalı 7.arf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - ihalesi 4 ağustos 939 cuma günü saat on altıda kışlada fz. 

mir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen tutarı 851 O liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçası 638 lira 25 kurustur. 
5 - Saıtnamesi her gün komisyonda görülebilir." 
6 - İstekliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair ves~1-a 

göstermek mecburiyetindedirle. . 
7 - Eks:hmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve ü

çüncii maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ile te
mİn'.:\l v teklif mektuplarını ihale saatından en az bir saat ev
vel lcomisyona vermiş bulunacaklardır.. 18 23 28 2 

Jzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: -
1 - Afyon kor merkez biriklerinin yıllık ihtiyacı için 12000 kilo 

sadeyağı kapalı zarfla 8-8-939 salı günü saat l 5 de ihale yapıla 
caktır. 

-----:ı---:-:-------------------------------------------~ İzmir levazım amirliği satın alına komisyonundan: 
1 - 1zmir müstahkem mevki birlikleri için J 350 ton buğday 

üğütmesi kapnlı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 
2 - ihalesi 18 ağustos 939 cuma günü saat on altıda kışlada İz-

mir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen tutarı 27000 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçası 2025 liradır. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler tirarest odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
1 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve Ü· 

çüncü maddderinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve te· 
minatı ve tekl;f mektuplarını ihale saatından en az bir saat 
evve! komisyona vermiı bulunacaklardır. 

2 6 11 16 2776 

iz mir Defterdarlığından 1 
Satış O. Muhammen B. 

No. Lira K. 

214 2 incı Tepecik M. Z.ytinlik 2 inci şimdi 11 7 6 
No. lu sokakta 59.62 M. M. 17 taj No. lu arsa 5 96 

215 2 inci Tepecik 1\1. Zeytinlik 5 inci şimdi 1165 
No. sokak 37/1 tnj No. lu 63,60 M. M. arsa 6 36 

216 2 inci T epec.ik M. Besaret şimdi 1 160 No.lu .so-
kakta 162 taj No. hı 43,56 metre murabbaı arsa 17 42 

217 2 inci T epecil; M. Beşaret 1 144 No. lu sokakta 
38 taj No. lıı 60, 30 metre murabbaı arsa 30 15 

218 2 inci Tepecik M. Beşaret 1 144 No. sokak 20/ f 
taj ı 1o. hı Si ,23 metre murabbaı arsa 34 34 

219 2 inci Tepecık M. Beşaret 1160 No. sokakta 64 
taj No. lu 34,65 metre murabbaı arsa 13 86 

220 '*•laYOUA•I ı 
d Çarıarnba günlen saat 12 de latanbula aür'at poataaı. Pertembe 20 

0, de arapoataaı. Çarıamba 10 da Merain ailr'at poata11. Pazar günU 12 
~e N"rain poataaı (Radoaa da uirar.) Karaburun poataaı Pazarieai va 
•rı"Glbe ıünleri 1aat 9 da. 

2 - Sadeyağının beher kilosunun 105 kuruş fiat tahmin edilerek 
muvakkat teminat 945 liradır. 

3 - Evsaf ve şeraitini görmek istiyenler her gün ve isteklilerin de 
teklif mektuplarını kanunun tarifatı dahilinde ihaleden bir 
saat evvel Afyonda askeri satın alma komisyonuna vermeleri. 

-o:--------23-28-7-2-6- 2639 

221 

.222 

2 inci Tepecik Zeytfolik ikinci J 174 No. sokakta 
15 taj No. hı 103,02 metre murabbaı arsa. 20 60 
2 inci Tepecik Zeytinlik 2 inci 1 1 7 2 No. sokakta 
7. 7 11 taj No. lu 155.S6 metre murabbaı arsa 31 tt 
2 inci T ep~cikl\1. Zeytinlik 1 1 7 2 No. lu sokakta 

. 
f•EMLEKET HARiCi ı 

& 1tal,an vapurları muntazam postalar : Çarıamba aaat 17 de Pire,, 
t'eqci~i, Venedik, Triyeıte. Perıembe ıaat 17 de Radoa, Adalar. 

N lBETCI ECZANELER : 
Ilı' Paaar ı IC;emeraltında Hilal, Karataş ta B. Habif, Keçecilerde Yeni iz· 
~ lraadpıt~arında Aari. 

f:' • llzarteai \ Kemeraltında Şifa, Güzelyl\lıda Güzelyalı, Tilkilikte B. 
~le, lltiçeıme#;kte lkiçeımelik, Alaancakta B. Fuad, Ayvuklada Kemer 
'•lı : Kemera•~ında Şifa, Karantinada B. Eşref, Kemerde Kemer, AJ. 
~b~~ktn B. Ahmed Lütfi, qrefpaıada E~refpafa, Türkpazarından 

"'41tlluriyet eczahaneY.. 
l~~t'famba : Ba,tluı-akta Sıhhat, Karataıta B. Habif, Tilkilikte Yen\ 

~il', lrcadpazarınci" Aari. 
~'1 ~tı tnbe: Kemcraltında Hilal, Karantinada B. Efref, Tilkilikte B. 
'l '411, tı ... fpaıada Eırefpafa, Türkpazarından Cumhuriyet eczahane· 

"-'• ı Kenıeratmda lttihad, Güzelyalıda Güzelye.lı, lrııadpazannd11 
~i, .. tııııelikte lkiçefmelik, Alaancakta 8. f uad. 
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t(ırkagaç belediye ıre 11

s1~ğin· 
~en• 

aı~k~ga: heledyesi elektrik ve su fabrikalarının 939 yılı ihtiyacı 
lt.

00
1oo ton maden kömürü ile 2500 kilo makine ve silindir yağı ve 

t~a~ kilo motorin 20 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuvtur. 
~~~ 14-8-939 pazerıesi gllnil saat 10 belediye daires!nde encümen 

lcat'tlnda yapılacaktır. 
~ ll'ıürUn muvakkn~ teminat miktarı 236 lira 25 kuruştur. 

lt~ ~.kine, silindir yağı ile motorin kısmının muvakkat teminat miktarı 
'l',;:a 25 kuruştur. 
~ ı-ı. 1Plerin ve şartnamesini görmek istiyenlerin Kırka taç bclediyesi

Uracantıarı Ye ihale günilnde Kırkataçta bulunmaları lazımdır. 
)....,. • 28 30 2 5 

~tnır vakıflar müdiirlüğün
~den: 
~et• l• 1 

'-"a 
"-
ıaoo 

Cinai 

Harap hayrat 
binaaı 

No. Mevkii 

85 Arap f u-ını caddeai 

ıaoo lOQo « « 25 Fevzipata bulvarı 
taoo « « 36 Şeyh mahallesi 
ı,.5 « « 308 Tilk'lik caddeıi 

\' « « 36 Dayiemir mahal1eai 
~tı~~~rıda iaimleri yazılı harap hayrat binaların yeniden tahmin 
" 1

01 
1:talarında yazılı kıymetlerle açık artırmaya çıkarılmıı ihale

"' l.g 81939 Pertembe ıaat 10 da Vakıflar idaresindedir. lıteklilerin a.., akçeaiyle mUracaatlara. 25 30 2 (2578) 

lzmir levazı mamirliği aatm alma komisyonundan 
1 - İzmir müstahkem mevki merkez birliklerinin 36400 kilo 

makarna ihtiyacı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul • 
muştur. 

2 - ihalesi 4 ağustos 939 cuma günü saat on altıda kışlada İz-
mir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaknr. 

3 - Tahmin edilen tutarı 6734 liradır. 
4 - Muvakkat teminat akçası 506 liradır. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - fstekliler ticaret odasında keyıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksitlmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2, 3 ncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ile teminat 
ve teklif mektuplarım ihale saatından en az bir saat evvel 
komisyona vermiş bulunacaklardır. 19 23 28 2 

Bornova askeri satın alma komisyonundan: 
Aydın birliğinin ihtiyacı için 86000 kilo sığır veya keçi ve koyun 

eti kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Hangisi ucuz olursa o cins e 
tin ihalesi yapılacaktır. Bu üç cins ete her talip tarafından bir zarf 
içinde olmak üzere her üçüne de ayrı ayrı fiyat teklif edileceği gibi 
bir cins ete de fiyat teklf edlebilir. ihale 14 ağustos 939 pazartesi gü
nü saat on beşte Aydında askeri satın alma komisyonunda yapıla _ 
cakhr. 

Sığır etinin muhammen bedeli 21500 lira, keçi etinin 21500 lira 
koyun etinin 34400 liradır. ' 

Sığır etinin ilk temine~1 1612 lira .50 kuruş, keçi etinin 1612 lira )0 
kuruş, koyun etinin 25.:J liradır. Şartnamesi Aydında askeri komis
yonda Ankara ve İzmir levazım amirlikleri satın alma komisyonların
-la görülebilir. Taliplerin teklif mektuplarını kanuni vesikaları ile bir~ 
ikte ihal~den f'vveline kadar makbuz mukabilinde komisyona ver· 
rilmcsi ilnn olunur. 22 28 2 11 /.618 

lzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - Kütahyadn yap lacak iki aded bir numaralı garaj inşaatı 

kopalı zarfla eksiltm7e konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 12941 5 lira 30 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminatı 7720 lira 78 kuruştur. 
4 - ihalesi 21 ağustos 939 pazartesi günü saat on yedi buçukta 

Ba1ıkesir kor satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
5 - Plôn, ke,if, fenni ve hususi §artnameler İstanbul, Ankara 

levazım amirlikleri ve Balıkesir Kolordu satın alma komis
yonunda her gün parasız görülebilir. 
(Ve 650 kuruş mukabilinde Balıkesir kolordu inşaat şube
sinden alınnbilir.} 

6 - Eksiltmeye girebilmek için bu gibi kıymette inşaat işleri yap 
tıklarına dair, ihale gününden en az sekiz gün evvel vilayet 
Nafın müdiirlüğt;nden alınmış ehliyet vesikası teklif zarfına 
konulmuş bulunması lazımdır. 

7 - Taliplerin belli b~lgeler ve altıncı maddede yazılı ehliyet ve
sikalarını ve muvakkat teminatlarını havi teklif mektupları· 
nı ihale saatından bir saat evveline kadar komisyona mak· 
buz mukabili teslim etmeleri lüzumu ilan olunur. (Postada 
vaki gecikmeler muteber değildir.) 2 6 J 1 16 2774 

' 

1 1 taj No. lu 78,27 metre M. arsa 17 65 
223 2 inci Tepecik !'vt. Zeytinlik 1 inci 117 6 No. lu 

sokak 62 taj No. ln 47,52 metre murabbaı arsa 4 7S 
224 2 inci Tepecik M. Reşavet 1 160 No. lu sokakta 

69No. lu <)8.28 metre murabbaı arsa 39 31 
225 Karantina Köprii Mısırlı Cad. 1737 ada 38 par· 

sel sayılı 307 ı 1 taj No. lu 1 o; metre murabbaı 
arsa 26 2~ 

226 1 inci ~epccik 121 7 No. sokak 18/ 3 taj No, 
49.50 M. M. arsa 28 80 

22 7 1 inci T epccik 1 21 2 No. sokak 3 7 eski 11 7 taj 
No. ;u 151,04 metre murabbaı arsa 75 52 

228 1 inci Tepecik M. Yapraklı yeni 1235 No. so· 
kakta 5 No. lu tajlı 26. 1 O metre murabbaı arsa 13 05 

229 2 inci T ep:!cık zeytinlik 4 üncü yeni 1164 No.lu 
sokakta 8 taj No. lu 185 metre murabbaı arsa 23 12 

230 2 ınci 1 epecik M. Zeytin birinci yeni 1 1 7 5 No. 
lu sokakta 42 taj No. lu 108.54 metre murab-
baı arsa 24 42 

231 K. Yaka eski Rahmi bey Yeni Jsmet paşa Cad. 
1743 No. lu sokakta 22 No. tajlı kargir ev 4000 00 

Yukanda yazılı emvalin mülkiyetleri 2/ 8/ 939 tarihinden iti
baren 16 giin müddetle açık artırma usulü ile müzayedeye konulmuş· 
tur. ihaleleri l 7 /8/939 tarihinde perşembe günü saat on beşte milli 
emlak müdürlüğünde ;yapılacaktır. Taliplerin muhammen bedelleri 
üzerinden yüzde 7 5 depozito akçesi yatırarak yevmi mezkurda milli 
emlftk müdüılüğürıcie toplanacak satı~ komisyonuna müracaatları il&n 
~lunur. 2 12 2772 

~ ..................... ~ .... ---------·---, 
Sigara Tiryakilerine Müjde 

Tütün kullananlar tütünün vücudleri üzerinde yaptığı tahribattan 
müşl:ekidirfer. Doktorlar kendilerine her daima sigarayı terk etmeyi 
tavaiye ettikleri halde lerketmemektedirler. 

Halbuki D p l 'ın son 
A man r, er icadı 

Sıhhi ağızlığı kullanıldığında tütünün koku ve lezzetini bozmadan 
istedikleri miktarda tülün içebilirler. Çünkü bu ağızlığın içerisindeki 
yedek kısımda bulunan kimyevi madde tütünün: Nikotin, Piridin, 
Amonm gibi zehirlerini yüzde 89 dereceainde ıüzer, ağız, ciğer ve 
yürek temi:z kalır. 

Fiati her verde 150 kurustur. 
Toptan, perakende ıah9: Kemeraltı Karakol kartısı No. 74 

MAZHAR ÖNGÖR 
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Sahibinin Seti ve Kolombiya plaklarında değerli bir şöhrete
mazhar olan Bayan REFAKAT ve arkadaşları Sahibinin Sesi plik-: 

!!i lannda mqhur okuyuculardan Bayan Nadire ile alafranga ve ala-= 
1§ turka Kolombiya plakları okuyucularından Bayan Hikmet Muzaf. _ 
I! feri latanbuldan getirtmiş olduğunu müjdelemekle şeref duyar. = 

1 
Mevcud yüksek saz ve Necmiye ile Mualla gibi tanınmış oku-= 

yucu bayanları mutlaka dinleyİflİZ. Saf hava, nezih saz ve eğlence= 
_; ile ucuz bir vakit geçirmek için lzmirin yegane aile gazinosu ol::m= 1 müeaesemizin en müşkülpesend ehli zevki dahi tatmin eder. := 

Para biriktirenlere 28800 l:ra ikramiye verecek il Sayın müşterilerimizin bu fırsatı = . := • • _ Zıraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en 

I
E kaçırmamalartnl tavsıye ederiz = az 50 lirası bulunanlara senede dört defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 

-nHHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllftlllllllll;lll~ pliln: ~~:/kramiy e dağıtııa;~Ok;~r: Liralık '4, ooo lfra 
4 c 501) c 2,000 c 

Urla tahaffuzhanesinden: 
Tahaffuzhane elektrik teaiaatı için muhammen bedeli 847 lira 

olan 6 ton makine yağı :le 1 ton mobiloyl A. ve B. Urla tahaffuzhane
ai aabn alma komiayonunca 10/8/939 Perıembe ıünü saat 11 de açık 
ekailtme ile almacaktır. 

lateldilerjD muvakkat teminatı olan 63 lira 50 kuruıla ve 2490 
aa)'lh kanunun 2inci 3 üncü maddelerindeki veaaikle ıartnameyi sör
mek İ9İ11 her ıün Urla tahaffuzhaneaine müracaatları ilan olunur. 
, .. r ~ . 25 29 2 s c 264 ı > 

..... _,,,,..,,.. -

Urla tahaffuzhanesinden: 
Yerli teaW.n Sömi kok kömürü alınacak. 
Tahaffuzhane kalöriferi ve sair ihtiyacı için açık ekailtme ile 50 

ton yerli Sömi kok kömürü alınacaktır. 
MUTakkat teminatı 102 lira 12,5 kuru,tur. 
Açık elujltme 10/8/939 Perıembe sünü ıaat 11 de Urla tahaffuz

hanaindek: huauai komisyonda yapılacaktır. Şartnameyi sörmek ia
tiyenlerin mezkur komiayona müracaat etmeleri ilan olunur. 

25 29 2 6 (2642) 

4 c 250 c 1,000 c 
40 c 100 c 4,000 c 

100 c 50 c 5,000 c 
120 c 40 c 4,800 c 
160 c 20 c 3,200 c 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde elli liradan aşalı 
dOşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde ro 20 f azlasiyle verilecektir. 

Kur'alar senede dört defa, 1 eyh'.ll, 1 birincikanun, 1 mart ve 1 ha
ziran tarihlerinde çekilecektir. 

Gördes belediyesinden: 
Musadd:ık projeli 41 beygir kuvvetinde dizel motörü ile müte

harrik Gördes kasabasının elektirik tesisatının yaptırılması kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye konmu~tur. 

Keşifname 14197 lira ise de b"na inşaat tad il bedeliyle ağaç di
r~kler belediye tarafından temin edilecğindn bunların keşif bedeli ten
zil edildikten sonra 12'>97 lira keşifli kısmı eksiltmeye konmuştur. 

Şartnameler parası2: Gördeı belediyesince verilecektir. Eksiltme 
1 1 awuatoa 939 saat on birde Gördes belediye dairesinde ihale edilecek
tir. Muvakkat teminat 630 kati teminat 1260 liradır. 

Teklif mektupları 1 O ağustos 939 saat on dörde kadar Gördes be-
lediyesine~ kabul edilecektir. 18 23 2R 2 2534 

1----------------------~. ~ .............. ------·--
T. iŞ Bankası~nın 

1939 K. Tasarruf lkramiy~ Planı 
32,000 L İ R A MÜ K A FA. T 

-----================·==========~=====--~~ 
Kur'alar· 1 Şubat,. ı Ma_rt, 2_6 Atust~s, I Eritlf, I /kinci 

• tef rın tarıhlerınde çekı.ecektır 

,ıııııo· IKRA MIYELER ·•ııııı •ıv 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111' 

~ 1 Adet 2000 liralık - 2000 lira ~ 
~ 5• 1000 • -5000· ~ 
! 8 • 500 • - 4000 • ~ 
i 16 • 250 • - 4000 • ~ 

İlandaki hareket tarihleri ile na-.. 

AMERİCAN EXPORT LfNES t lunlardaki deiişikliklerden dolayı 
cEksmoor> vap 23 t ' ndc."" acentemiz meauliyet kabul etınes. 

. emmuza Oo D h f l f "11 . . 'k" 'k 
ru bekleniy0ı·, Nevyork için yilk ala- a a az a ta sı t ıçın ı ınmcı or-
caktır. donda FRETELLİ SPERCO vapur a-

D. T. R. T. centesinc müracaat edilmesi rica o-
lunur. 

cTisza> mot. 27 temmuza doğru Telefon - 2004 - 2001 
bekleniyor, Tun~ limanları için yUk 
atacaktır. --------------

cKa~su mot. 12 ağustosa doğru o livier V8 
b~klenıyor, Tuna limanlan için yuk Q.Z:.~L.A-
alacaktır. "i U.-CDllll& 

cKa~fıı> mot. 27 temmuza doğru LliılaTE'C 
heklenıyor, Beyrut, İ!ıkenderjye w • 
Portsaid limanları için yük alacaktır ' 8p0r aeeDt&ll 
SERViCE MARlTlME ROU:M.\fN 

cOituz> vap. 28 temmuza doğrll 
bekleniyor, Köstcııı:: e. Gala~ ve Tnna 
limanları için ~ ük alacaktır. 

cDurostor. vapuru 4 Ağuı:.tosa doğ 
ru bekleniyor, Köstcnce Galas ve Tu
na ı:manları için yük alacaktır. 

Vapurlann hareket tuihler!yle 

Birinci Kordon RF.ES binuİ 
TEL 2443 

LONDRA HAm 
cAdjuatanb vapuru 10 tennıııu .. 

da gelip Londra için yQk alacaktır. 
L1VERPOL HATT1 

cALGER1.A N-. vapuru 20 tem
muzda Liverpoldan gelip yük çık .. 
racak ve ayni zamanda Liverpol lflıl 
yük alacaktır. 

navlunlardaki değiıikliklerden acen· -----------
te mcs' uliyet kabul etmez. Henry Van der Zee vapur acentab

Daha fazla tafsilat almak içi~ tına müracaat edilmesi rica olunur' 
Birinci Kordonda 150 No. da W. F. TELEFON: 2fX11/Jl»I 

GÖLCÜK OTELi 
Gölcük, lzmir'in yegane sayfivesidir 

Bol hava, iyi gıda, tam istirahat 

Gölcük otelinde her türlü konfor mev
cuddur. Yemekler V"' otel çok ucuzdur 

Mehmed Etiman 

Terzihanesi 
Konak caddesi meserret oteli 39.40 

Mevaimlik en güzel kumaf lar 6elmiıtir 
M .. terilerlmisla ltw -... .._.terini ta-1- ........ ·~ < 

~ 60 • 100 • 6000 • ~ 
§ 95 • 50 ,, - 415() ,, ~ Mevsimin en yenilik· iz • t • t•k il k 1 250 .. 25 .. - 6250 .. ~ terini bayan kumar mır ur s 1 yo arı mınta a 
E § tarının erkek kumar müdürlüğünden: 
§§ 435 32000 § larının en eyisini lzmir turistik yollarında istihdam edilmek üzere 50 lira ücre~ 
!i111n111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111u1111111111111111111m111111u11111 IRllL~ lbrahı· m Karakaş ve müsabaka ile Siirveyyan alınacağmdan isteklilerin ellerindeki ,,-ı,,, 

b 
saiki ile ayın onuncu perşembe günü saat onda Atatürk Birinci Kor-

1 
T. lş Bankasına para yabrmakla, yalnız para ıriktirmiş olmaz, ayni tan alınız. don caddesinde Akı.1eniz apartmanında turistik yollar rn1J1tab ıııüdil' 

zamanda talihinizi de denemiş olursunuz lüğü dairesinde açılacak musabaka imtihanına işt"rakleri ilin o)unut· 

' .... !!!1!1111 ........ ı...................................................................... OdunpazarıN~12 
'!!!! ----


