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:SAHİFE 3) 

ltalyan orCf 1/i Şef 
lstonhulu 

Dün Po havalisinde jlı._lerdir 
'\bfrimfz.. 

manevralarına basladı "rlere • • )1Z 

~ J 

al kıılanırken 

Hatay manevraları A AY 
:-..---..------------------..------------"Kahraman ordumuz, manevralar· 

ır lngiliz bahriyesinin güzide mümessili, karaya çıktıktan sonra _I d<tn sonra bir geçit res~i ·aptı 
h:Jlkımız tarafınd~n hararetli hir sur':\tte alkış1andı _ 

HEM TEHDID, - Mütekabil ·ziyareti r 
HEM DE KORKU! 

ostluğumuznn 

Gün gelecek, ada
lar düğümü ko .. 
parılacaktır 

kuvvetini tezahür 
• il • 

ettırmıştır 

ORHAN RAHMi CÖKÇE 

Gece, şehir gazİnosundı . vila vet tarafından misaf~r ~emi 
süvarisine bir ziyafet verildi. Hıl:c, ~emiyi gezebilecektir 

Giornale d'ltalya razeteai bermu
tad malum ba,muharriri ve Musaoli

tıinin hoparlörü Gayda ifadesiyle, ya 
L ... ._rk ve .Ba kan itleı-inde alabü • " 
diğine kalem oynnlmaKtndır. 

Btt muhat"ririn , dünkü gazetede 
bize •e Yunanistana tevcih edilm:ş 
bir tehdidi de vardır. Yugo~lavya bi
to.ı ... ı uavrandıiı halde Türkiye ve 
Yunaniatan ıyı 1..:~ .. ;,..n.set takı:p et -
nı.iyormuı. 

Gaydanın ve efendisinin keyfine 
\'e rnakaadma uyacak bir ıiyaaetin ne 
olduğunu anlamak çok kolay bir şey
d=r. Fakat biz bu bedihi olan nok
tayı, bir başka ifadeye ~bi tutaca -.. 
ıRrz: 

ha.Iya, Türkı·yeye düşman, Türki
Ye sularında Oniki adalara yerleş • 
tnİIJ ve dolayidyle aklı sıra fırsat 
hckl'yen bir devlet olduğuna göre, 
hizinı onu ııkıttırıp atalet ve inkisa· ,.. 
!'a uğratan siyasetimiz, muhakkak 
lci, Türkiye zav"yesinden çok isabetli, 
İtalya bakımından da o nisbette kö • 
tU ve korkunçtur. ltalya, bütün p]i.n-
1•!'1, bütün fütuhat emel?eri, bütün 
t•tihi ( ! ) davıı.ları ile ne bizi, ne de 
he!' hangi bir Akdeniz devletini ,:ğfal 
edebilir. Biz ltalyayı, İtalya ka • 

dil!' tanıyoruz. Bir sıçrayışta Bal -
ltanlo.rdaki müttefikı!nin gırtlağını 
Çİineyip bir Balkan devleti va~iyeti
lle reçrnek ve meaelelere hiç olmazsa 
0
"•dan bumunu ıokmak istiyen l -
~•l)a, hümüniyetten, ıülhderı., ada· 
\ettetı, inıanlıktan ve haktan her ' 
le t.haetıneie kalktıkça bir daha, bir . . d~t daha ıülünç olmak mevkünde • 
d u-. Çünkü yakın tarihin bidiıelerin
\ ~ •Ö2ler.i ile hareketleri araıında 
t~ lcadar te2adlar yaııyan bir devlet 

Yukarıda l'erİıi ıUvarisi kışladan çıkarken, aşağıda halk alkıtlarken 
Dost ve müttefik İngilterenin Ak- at on otuzda lima111mıza gelmiştir. 

deniz donanmasına mencıub 31100 Malaya dretnavtı komutanı, fırka -

l 
0~ıneıniftir. Muısolini, ltalyan dev 
etlt\i l 1 b •. ) tı eaa.en buna meyya o an un-
eaitı ak ı· . d t e, rekorlar kırm ıere mı e 
etıl'h.~-t· l 1 b f" -:~t •• le le ·-, ır. ta ya u ıere ı 15u.e ~-

.l.lllana.hirr .• 
"~ı~aıetimize ı-elince, ltalyanın he
~ll •drakinin ıathını delemediii an• 

tonluk saffı harb gemisi :M:alnya teyn kaptanı albay Towerdir. 
dretnavtı, mukarrer olan İzmir zi- Malaya saat 9,30 da Kösten adac:ı 
yaretini dün yapmış, sabahleyin sa- - Devamı 4 üncü sahifede -

~-----==oo==·~-~---

Devlf :t Demiryolları 

• n ır 

'r 
lngiliz amiral ge-
misi ve 4 muhrip 

lstanbulda 
1~tanbul, 2 (A.A) - lng!liz Ak -

lcteniz donanması kumaudanı ami
ral Sir Cuininghnm,ı hamil bulu -
nan Warspitc zırhlısı ile dört İn -
giliz muhribinden mürekkeb !ngi
liz filosu, bu sabah saat 9 da lim~ 
nımıza ge~m:şt:r. 

!ngiliz gemileri Çekmece nçık
larında donanmamız tarafından 

l · rsılanmı" ve misafir filo. Selinıi
ye ncıklarma gelince. top atmak 

I suı et:) şehrim •zi elfimlamış ve 
' -Devamı 4 üncü sahifede -

Prens Pol 
Londradan Belgv 

da hareket etti 
-

Londra, 2 (Radyo) - Yugoslav
ya kral naibi prens Pol. refikası pren
ses Olga ve maiyetleri ile beraber bu
gün Belgrada müteveccihen bura
dan hareket etmiş ve (Düver) e ka-
dar uğurlanmıştır. 

Bugün 

Vahidettin 
,.. -cc'**>>>---

Hataydaki askerlerimiz 

İskenderun, 2 (A.A.) - Askeri resmi yapılmı~tır. Orduevinin önün 
ınanevranın sona ermesi dolayısiyle de hazırlanan tribünde koraeneral 
dün sabah burada büyük bir geçit - Devamı 4 ncü Sahifede :_ 

=oo 

Italyan Ma evralar.ı 
Manevraların mevzuu, Alp geçitle-

rinden inecek düşmanı karşılamaktır 
Rom:ı, 2 (A.A) - Gece yarısı bı.ış- italyan ordusunun genç şeflerinden 

lıyan \'e istisn:ıi bir ehemmi. eti haiz general Ettore Bnstico, bu manevra
olan büyük İtalyan ınanevralarma !arı idare edecektir. 
l:J0,000 kişi iştirak etmektedir. Umumi kontrol ve harekatın ten. 

.:\Ianeuabrın mevzuu, Fransadan k'di general Alberto Pnriani ve Giu. 
yapılan bir 'stilfı. h:u·eket!ne karşı seppe V:ılle tarafından yapılacak, 
Po vndi.,!nin müdafaası dır. ı Pietro Badoglio ile Balbo birçok as. 

İspanya harbine i~tirak etmiş olan - Devamı 10 nuncu sahifede -

------=oo 

ANiST 
4 Ağustos şenlikleri rçin hummalı 

faaliyete baslamıştır 

sı~ bu. nokta vardır: l . r. .. b ·ı h Ik Son Osmanlı pa· ~'' ltalya ile ne buıün dost olabi- zmır TUarı munase etı e a a ge· d. h 
.._l' ile Yaruı! •• Böyle bir doıtluiu Atinad b' "rün" 

di._ttı.a. terefaizce ve budalaca bir ha· . niş kolaylıklar gösterecek ıŞQ lnln.kmQlCe1Q Atina, 1 (A.A) - Atina :';a~~ ~; teb:~k telgrafları almıştır. BUUın 
~~ 1°1arak telakkiye mecburuz. Çün f bildiriyor· l k 
~,..., t .. alya, kendi ıu~arımızm içinde .. Ankara, 2 (A.A) - İzmir enter- dar Ankara - İzmir arasında hergün Ve en rı Q arı . şen i ler, milli hükumetin e.serinb 

, f . 4 Ağustos 1936 günilniln UçüncU büyüklüg~ ünü tebarüz ettiren hey -~·- "1-1< lopı-aiının tabü eczaaından nasyonal fuarını ziyarete gidecekle- karşılıklı yemekli ve yataklı vagon- yıldönümü şenliklerine payitahta iş- . e 
l\l)ı:. 'd•l..rı bize kartı bir hareket rin seyahatlerini kolaylaştırmak il - lar işletilecek ve trenlere lüzumu ka «Yeni Sabahıt refiximizden naklen tirak etmek üzer.e Yunanistanın canlı karar suretlcrı almaktadır . . 
ltl'- 'l, biı- üa olarak durmadan tah- zere Devlet Demiryolları idaresi ba- dar fazla yolcu arabası verilecektir. bugün neıre baıladık. Sekizinci ıahi. en hilcrn köşeler;nden gahi Atinaya 4 Ağustos yıldönümü milli rejim 
• '41\ ~d· ı l ....._, lp durmaktadır. zı tedbirler almıştır. Bu meyanda: İzmir treninin Anknradan kalkışı femizde bulacakaınız. ı heyetler gelmektedir. . leb:ne bir hal olcbisiti mahiyeti ala. 

l>eva:nu 4 ncU Sahifede - 15 asustostan 26 eylül tarihine ka- - n.v"ırıı 10 D\IDCU sahifede - Bagvekil Metaksns, binlerce husn- caktır. 
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BAHRİ SAYCI 
.e yetemP.z. Sadece kendi 
dişi kule» sinde yalnızlığın 

t kulübesinde k endi sesinin 
lzof manalar dünyasının 

demektir. Böyle bir adam, 
yredebilir; böyle bir san'at

lyalnrını ynfıyabilir; ve niha· 
et böyle bir tuo ....... , . bakan bir penceresi olmıyan 

lrnlilbcaindc, ancak, kendi fikir amr"' •• tularını imal edebilir. Tam ve 
bütün olabilmek; hakikive ve öze yaklatabilmelc.. işte cmükerr· 

eb İn yolunda çırpınan insanın nazarlnrını bir kavg ya tılmak 
•uhogluğu ile dolduran ideal .. Bunun için iae, bir bakıma göre, ya
rım bir varlığın topal ve s:ıraak kabiliyetleri ile örülen 4ahaiyetimizi 
diğer ahıiyetlerin tamamlayıcı unsur} rı ile bütünlemek lôzımdır. 

Ebediyi bulmak yolund hiç kimse tam cıAllah> değildir; falcat in
ı:an kendisini ba§kasiyle lamamlıyarak yaratıcı kudretlerini, içinin 
zenıdn kay:naklanndan parmaklarının meharetine doğru akıtabilir. 

Amma, bütün hüner, iotc bu kendini başkasiyle tamamlamakta tecelli 
ediyor. Bunu nasıl yapabiliriz? İnsan oğlu kendi dar çenberinin 
mahdud halkası içinde sıkı!ian ezan» larının ötesine nasıl atlıyabi

lir? Ve oradaki geniı ufkun zengin malzemesine naeıl kavu;-.ıbilir1 
İtiraf etmek lazımdır ki. bu vadide herkesin muvaffakıyeti ayni 

derecede olamamaktadır. Ezeli kudret her kabiliyet tarlasını ayni 
bol su ile beslemiyor ve her tarlada ayni tohum ekilmiyor. 

Düny:\, kat'iyyen biribirıne benzemiyen tekil ve irtifalarla yaratıl
r:ııı varlıklarla dolu .. Amma burada ıunu aöyliyebiliriz ki, en olgun 
bir seviyeye namzed bir kabiliyetle süslenmiı olan bir varlık kendi 
muhteva ufkunun varlığını <~mUnnkaıaJ) ile geniıleletebilir. Ba; kasiylc, 
eşya ile, hadiselerle nihayet: kendisi ile yapılan münakaıalarla ... 

Münakaşa, herhangi bir kafanın kemik cidarları içinde kımılda
yan hafif uyanı lara, ba~ka knf alarm içinde köpüklene köpilklene 
k~yan coşkun akışların çe vik hareketini veren bir sirayet kudretidir. 
Münakaıa, aan'at, fikir ve felsefe insanın tek davası olan kendini 

bulut ve yükaeltiıin biricik yoludur. Münakaşa eden adam, muhitin 
insanlar ve hadiseler mUnascıbetinde gizli beoeri tekamül kar .. unla
tını bulmak yoluna ginni§ bir kimsedir. 
Münakaıa ile kendimden dııarda da baıka hüviy tlerin var ol-

ducunu ve onların kıymet muhaaaalala.rının benim hUviyetime hangi 
noktalnrda. intibak edebilcc~klerini anlarım. 

Mün kaıa kendi benliğimin idrak sahasında uçucu bir aeziı ha· 
linde dum nlaoan hakikatleri bana kuvvetli bir kavrayııla aarahat 
lastınnak imkanını vermelttedir. 

Ben, sırf yalnız batımıı kaldığım zaman vehimlerimin aynasında 
kendimi. belki ayrı ve kabarık. fak at tek istikametli bir çiz i halin
de cörüyorum. Halbuki münakaıa ettiğim :ıaman kendimde, bu tek 
istikametin sıkıcı ve yeknesak uzonıtından baıka tUrlU derinlikler, 
ı~fuklar. kıymetler ve nih yet acizlerde bulunduiunu anlıyorum. 
Bana; benim harikul&de komplekeimin meçhul noktal rını ne k 
bir nıUnakafa öğretebiliyor. Onun için mün kaıayı seviyorum ve mü
nakaıa ihtiyacı ile çırpınıyorum. 

-----c c c***• • •------

Avam ras 
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r ~ll'iÜW- 0C§l8"ıi00ô lhi~b~ 6~rö j/R~!~~~:~u;n:~~z 
ti~.....,~-;.,~--:;..;....--.--~~~~--~------~-ı---~----~----~-• amiralını babul 

Arnıutlu kö ; ü 
yangın bağcıları 

maçı var Dilekleri icin teseb-
Şehir halkını epey l ' .. 

Misnfir lngil'z denizcileriyle muh- Üste hu f undu 
tellt takımımızın yapacağı ilk ami- te/cişr! düşürdü Kemalpaşa kazasının Armudlu 
kal mOsabakn bugün Alsancak sta- Dün ak§am Karşıyakanın arka - köyü bağcıları Ziraat Vekaletine mü-
dında snat 17 de oynanacaktır. sında, Bostanlı istikametinde geniş racaat ederek son dolu ve yağmurlar 

MUsnbakaya İngiliz gemi mensup- bir saha üzerinde müthiş bir yangın dan bağlarının mühim zarara uğra
lnı ı ile Tilrk subay ve erleri davet- çıkttğı görülmüş, şehrin muhtelif is- dığını, haklarında borçları için ya
lidir. 1\1 safir takım ile İzmir muhtc- tikametlerinden görünüşü, herkesi pılan icra takibatının durdurulması 

edecekler 
İstanbul, 2 (Hususi) - Amiral 

Sir A. B. Cuningham refakatinde er
kanı harbiyesi olduğu halde cuma gü 
nü sabahı Y eşilköy devlet hava yol-

!arının hususi bir tayyaresine bi -
nerek Ankaraya hareket edecektir. 

mira) ve erkanı harbiyesinin teşyi 
ve istikbali için Y eşilköy ve Ankara 
'lava meydanlarında askeri merasim 
vapılacaktır. 

liti snhnya çıktıktan sonra askeri telaşa da düşrmüştür. Bir çok kim- nı istemişlerdi. 
b d T k 1 ·1· '11& ı Amiral tayyareden indikten son-

an o ür ve ngı ız _mı ı .marş~- seler, bilhassa Kordon ve Alsancak Ziraat Vekaletinden vilaeyet ge· . . .. .. . 
rını çalacak ve bunu müteakıp lzrn " semtlerimle bulunanlar, yangının Jen bir yazıda bu mesele için Adli c a Rıyasetıcumhur koşk?ne gıderek 
muhtelit takım kaptanı misafir h- Bostanlıda vuku bulduğunu ve güzel Vekaleti nezdinde teşebbüsatta ı?u. cumhur reisimiz ismet lnönü tara
kım kaptanına bir bayrak verecek- ve şirin köyün yandığını bile zan ve Iunulduğu, neticenin ayrıca bildiri- f ından kabul edilecektir. Ayni gün 
tir. Bu merasimi milteakip milsaba- tahmin etmişlerdir. leceği tebliğ edilmiştir. muhtelif ziyaretlerde bulunacak oo 
kaya Altınordudan Mustafa Balozın Yangının bir kilometreden fazla 000 'an misafir şerefine Genelkurma' 
idaresinde başlanacaktır. bir saha üzerinde devam eder gi!li V k l başkanımız mareşal Fevzi Çakmak 

Fudbol ajanlığ, muhtelit takım görünmesi üzerine fzmir itfaiye mü~ L\ı,. aça Çl ar tarafından mükellef bir ziyafet ve-
kndrosuna ayrılan bütiln fudbolcu- dürü B. lbrahim Günay, kılavuz ma- Dün mahkum oldular ·rilecek, ingiliz Akdeniz filoları u -
!arı bugün saat 16 d~ Alsancak saha- kinesiyle süratle Hacı Hüseyinler mum kumandanı cumartesi günü ge 
'ı!lna davet etmektedır. Takım kadr~- köyüne kadar gitmi~. oradan yan • Seferihisar sahillerinde karasula- ne tayyare ile şehrimize dönecektir 
Sunda bulunan futbolcular dn;et edl- gın sahasını seyretmiş, Menemenden rımızda kacak balık avlamakla suç- ccc**n>---
len saatte fudbol levazımlarıyle sa- gelen otomobillerdeki §oför ve yol- Iu altı Yunanlının şehrimiz ağırce- lngiltere, Amerİ ka 
hada bulunacakklard~1r. 'k' . !! culardan rnalumat almı•tır. Çiu!~ hk . d k 

:\!alaya ta ımı ı e ı ıncı maç v kövünün yand w d .. 'l . "'..ı za ma emesın e cereyan etme te 1 
. 7 d J ıgı zanne ı mışse ne ı h k 1 • • • ..1aponyayı ayrı ayrı 

ağustos cumartesı gUnU saat 1 e ıııoför ve yol I d'kl . f !1. o an mu a eme erı sona ermıştır. 
, cu arın ver ı erı ma ıı· S 1 1 [ vapılacaktır. Duhulıye 26 kuruştur. mattan yan ~ 1 . K ki uç u ardan Panayoti iki ay hapse, protesto etti er . gının n enemenın a ıç . 

00*oo--- köyü ovasında ve bos arazi üzerinde ZOO lıra para cezasına, Jorj ve jan Londra, 2 (Radyo) -Japonyada 
Yeni Bor sa 'reisi dün çıktığı, köylünün gayretiyle söndti~ Seftiryanos yirmi beşer gün hapse İngiltere aleyhine başlıyan ve biri-

S"C ! [ d i rülrnesine çalı ıldığı anlaşılmıştır. ve seksen üçer lira otuz kuruş para birini takip eden hadiselerden dolayı 
, . !'angın sahasında harman ve bağ cezasına, Gani ta, Mursala ve Vasil İngilterenin Tokyo sefiri vasıtasiyle 

Borsa idare heyeti dün öğled.en ısGıbı şeyler olm~dığı da öğrenilmiştir. Kara Yorginin birer ay hapislerine Japonya hariciye nezaretine bir no-
wvel borsada toplanmış, yeni bors<ı ece geç vakıt yangının söndürül- .. 1. hkA . ta verilmiş vep rotestoda bulunul -
reis ve reis vekili seçimini yapmış - medne çalışılıyordu. İtfaiye müdü- ve yuzer ıra para cezasına ma umı muştur. 
tır. r~. yangında bir tehlike mevzuu ba~ yetlerine karar verilmiştir. Va§İngton, 2 (Radyo) - Meşgul 

Reisliğe ihracatçı B. Kazım Taner, hıs olr-!adığını ö~enince lzmire dön- Karaburun ccivarmda memnu şehirlerde Amerika tebaasının men-
reis vekilliğine B. Şerif Remzi inti- müştür. mıntaka dahiline girmekle suçlu Ni- faatlerini baltalıyan bir çok hadise-
\ap edilmişlerdir. , ...... K" o· . k-:-1 kola ve Stratı adlarındakin Yunan- lerden dolayı Amerika hükümeti Ja 

---=*=-- ..J. azım ırı 111 lıların beraetlerine karar verilmiştir. ponyayı protesto etmiştir. 

Bergama kay· 
makamlığı 

Şerefli Koçhisar kaymakamı Bay 
Şevket T\tnçan, Bergama kayma
'.tamlığına tayin edilmiştir. 

o- ---

taziyeti 
Uzak Şark a 

Bir Münih hadisesinin 

Moskova müzakereleri 
neden uzavor? 
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ı_::ış POLlTiKAı 
Uzak Şarkta 
Amerika 

Amerika dış politikasinin hedef
leri malum ve muayyendir: Ameri
ka kıtnsında Monroe kaidesinin tat· l 
biki. Asya kıtasında statükoyu te· 
min eden dokuz taraflı mukavelenin 

( A NADOLU) 

Danzigde·y~pılacak he,r türlü deği-
. . 

şiklikten - ·Almanya mes'uldür 
tatbiki. Avrupa kıtasında da de- Al k t t Ç k' l V k"ad 1111 ı· tana gec k R 
mokrat devletlere karşı sempati ve . man l .aa ı, e ~s o . a ,T an ır1.acar s . ere , ;,man-
otoriter devletlerin tahakkümlerin- ya hududları~a kada.r serbeste. e dolaşabileceklerdir 
den bu devletleri korumak. Bu 
sempatinin ve bu koruma arz.usu- Paris, 2 (A.A) - (A.A) - Bou- ki lniiliz mümessilleri . tarafından· kabilinde, Slovakya topraklarını' jurnal gazetesinden: 
nun Amerikayı nerelere kadar gö- telleaü, Londrada;a Figaro gazete - kendisine gönderilen müh_im rapor - Macaristaııa Yermektir. Bu anlaşma Danzigde her türlil Alman harb 
türeceği bugünden kestirilemez. O sine , bildiriyor : · ları göz önünde ,tutarak geçen sene - mucibince, Alman kıtaatı Romanya mnlzemesinin depo edilmesi ve as -
gün gelmeyince Amerikadan kat'i İngiliz hariciye işleri komitesinde nin ayni devresindeki intibadan da- hududuna kadar l\Iacaristanda ~er- keri hazırlıklar, hiç şüphesiz ne Yar 
Vi!.Zİyet alması beklenemez. Fakat yapılan müzakere esnasında· yalnız ha nikbin bir intiba verememiştir. bestçe dolaşabileceklerdir. şova, ne de Paris ve Londranın göz· 
A 'k · }"t'k · · b' · · Böyle bir hareketin stratejik e - den kaçırmadıkları bir vaziyet hasıl 

:SAHiFE 3)' 

Milli Şef 
Yakında lstonbulu 

şeref lendireceklerdir 
İstanbul, 2 (Hususi muhabirimiz

den) - Ankaradan alınan haberlere 
göre, Cumhurreis!miz, Milli Şefimiz 
İsmet İnönü, bir kaç gün zarfında 
1stanbulu şereflendireceklerdir. ls
met İnönünü bOyük tezahüratia kar
şılamak için İstanbul halkı hazırlan-
maktadır. · 

Cumhun-eisimiz ve Milli Şefimiz 
İnönünün, lstanbuldan sonra Trak -
yaya geçerek oradaki manevralarda 
bulunmaları çok kuvvetle muhtem•l
dir. 

-=*=-
Yenigemiler 
ısmarlanacak men anın ıç po ı 1 asını ıyı ı· Moskova veya Tokiodaki İngiliz bü- Umumi dikknt bilhassa Danzig il-

] ı ·· d ı ·n çıkı~ taraflarına hemmiyeti kolayca anlaşılabilir: Bu etmektedir. Danzig statüsünde di - İ:;tanbul, 2 (Hususi) _ Yeniden 
en :rk,. muca e :nı 'l"'h=-1 d y(lk elçilerin egönderilecek talima- zerinde toplandığı hal~e. hakikatte nun hl•defi Romam.·adan Polom.·a\.·a kenli tel sebekesi hima'l·esinde ''apı-

ve ın ışafına gore sı a ı yar ıma · • · . • J J sipariş olunacak posta Yapurları 
kadar ileri gideceğini ümit etmekte- tın görüşülmüş olmudığını ku\•vetle Almanyan.m filen kontrol~ altında O· her türlü müzaherete .Macaristanda Jacak her tiiriü değişikliğin bütün şartnamesini tesbit etmek üzere tet-
dirler. Amerika dış politikasının he- zannettirecek sebebler mevcuttur. lan Slovakyaya mühim .mı.~tarda Al- her türlü i"yan hareketine mani ol - mesuliyeti Almanyaya aid bir tnar- kikler yapan Ankaradaki komisyo. 
defleri bu .•. Fakat takip ettiği yol- Lort J{alifaks beynelmilel vaziyet man ~janları girmektedır. Alman maktır. Bu vaziyet bilhassa Alman ı·uz mahiyet!nde telakki edileceği - nun son mesaisine iştirak etmek için 
lar akla, havsalaya sığar i~ler değil· ha~kında ~m~m~ i~~h~tt.ı , b_ulunma- planı, Almany~. tarafından mutlak kıt~atın~ bi.iyilk b~r hareket kabili-! ni~. Berlin.e ev~eld~~ haber \'erile - Deniz yolları umum müdürlüğü i~ _ 
dir. Bir meseleye karşı alaka göstere- ğa memur edılrnıştır. Nazır, dışarda kontrole tekabul eden anlaşma mu- Y"tı temın edecektır. cegı tahmın edılebılır. letme müdürü Nasuhi, dün akşam 

ceği zannedildiği zaman, geriye çe- T •• k T • h k A l k d l Ankaraya gitmiştir. 
kilir. Karı§mıyacak sanıldığı gün te- . ur arı urumu m an uman Qfi arı Öğrendiğimize göre, komisyon, 
peden inme bir müdafaada bulunur. bu hafta sonunda tetkiklerini bitire-
Amerika, diplomaside d.e cAmeri- k. • j rek raporunu .Münakalat Vekaleti -
kanvarilikten~ ayrılmaz. ongresı u A h b. 25 . . td·· .. .. .. ne verecektir. Komisyonun evvelce 

Ruzvelt, birkaç ay evvel, Hitle.re mumı ar IIl lllCl yı OnUffill mu İngiliz ~zgahlarına siparişi takar-
ve Mussoliniye gönderdiği mesajln _ b · 1 b l . } riir eden 11 gemi için hazırlanan 
o zamanki heyecanlı havayı yatı§· A h ı· f . 1 k ti . 'lase etı e ~yanname er neşrettı er şartnameyi esastan bozduğu haber 
tırmıya herkesten ziyade yardım et· VrUpalllll ffill . te l ffi~ ffi e e eflfl• Berlin, 2 (Iladyo) _Alman or- vetli ve diişmana karşı koymağa a- verilmektedir. Bilhassa evvelce çift 
tnişti. Avrupa işlerine bu teped .ıı d 40 } d f · •• ko dusu komuü:nı Von Ilrnsiç umumi made olduğunu ilave eylemiştir. uskurlu olarak şartnamesi haz1rlan-
inme müdahalenin şümul ve ehem· en <a ar pro esor n- harbin başladığı günün 25 İnci ''ll - mışken sonradan her nedense Deniz-

k d h · · ı l J l\Iareşal Göring de neşrettiği be - b k t f d t k k 1 r iyeti gün geçti çe a a ıyı an a~ı • J k lönümü olmak münasebetiyle bu ~ _an · .ar~ m n!1 : · us ·ur. u~a çev • 
nıaktadır. . greye ge ece gün Alman ordusuna hitaben bir he- yannamede: rılen ~ enı gemılerın gene ıkı uskur-

Amerika uzak ~ark meselesiyle lıtanbul, 2 (H~usi) _Türk ta- !ara başlanmıştır. Türk tarih kuru· \·anname neşretmiş ve bundan 25 cVersny muahedesi, Almanyanın lu olm~sı k.a~ar altına alınmıştır. 
daha ~ak. ından alaka.dar.dır. Jap .. on- h k L" "k k . k . A h l' r v.,ıl ev\·el Almc"ll"a:\· ı ııırıh•·etmek 1·ç1·,,. ordu:<unu ve donanmasını mahvet _ . Ge .. ~,ı"ler ıçın .k. onulnn siira_t az g.5-ri urumunun uyu · ongresı, ey- mu ongrı:~ıne vrupamn mu te ı. • J - " • _ 

Yanın ıkı eenedenberı Çınde ba~a~- lul ayı içinde İstanbulda Dolmabahçe memleke erinden kırk kadar taril ~alışanlarııı, bugün de ayni emelle mişti, fakat Almnn milletinin azmi- r~ld~gunden sura ti er de ~ ilkseltıl-
1ığa saplandığı malumdur. Çın~n sarayında toplanacaktır. profesörü ve mütehc.ssıeları gelecek- meşbu bulunduklarını kaydettikten ni kıramadı.> I_Uıstır. 
fethi gibi, kiiçük boyu ile mütenasıp k l, i!Onra, Alman ordusunun daima kuv- D' Ismarlanacak 11 vapur meyanında Bu ongre için şimdiden hazr; ıh- tir. . ıyor. 1 olmıyan bu büyük işi ba~armakta **=--- ece*** iki tane de stanbul limanı için ya-
~orluğa maruz kalınca. İngiltere· J >» kın sahiller vapuru bulunacaktı. Bu 
nin Avrupadaki müşkül vaziyetin- M it ., ., l • k b • ., vapurların da siparişinden sarfına -
den istifade ederek, bu devleti, ih· a a goruşme erı apon a ınesı zar edilmiş bunun yerine bir bQyOk 
das tt•w · · kii kabul etmek posta vapuru konulması muvafık ~a. e ıgı emrıva .. 

1 
ü til 

için tazyik etmiye başlamı§tı. Uuk b ru m ş r. . . . 
aık meselesini tahlil ederken, öte· Askeri Fransız mahfilleri, u gÖ· B .. . .. Bu mey~~tla,.~·~lnız.!ngılız.fırma-

denberi anıatmıya çalıştı~ımız gibi, ııgun toplan!p Avı·upa vazıyetını hırını~ ~egıl, but.un ~un~:a fırmat•-
b k 1 .. u··şmelere bu·yu"k e'hemmiyet rının ıştırak edebılecegi bır milnaka· 

urada Japonyayı arşı ıyan uç • · lelkı•k el k • I sn açılması taknrrllr etmiştir. cephe Varaır: e ece mzş. 
1 -Cinin kendisi, atfedıyorfar Tokyo, 2 (Radyo) - Kabine, ya- lavya ve Yugoslav milleti hakkında-
2 - Sovyetler, l'aris, 2 (A.A) - Gazetelerin yaz Ayni mahfellere göre bu görüşme- rın başvekil Baron İranomanın ri - ki sevgisini ve bütün Yugoslav mu-
3 - İngiltere ve Amerika. dığına göre askeri Fransız mahfille- !er, Olan üssü kumandanı Fransız yasetlnde toplanacak ve Avrupa v~ hitlerinde uyandırdığı sempatiyi de 

~. I;:aer bu cephelerden ikisi iş birli- ri lng:liz ve Fran~ız donanmalarınm generali Duval ile İngiliz kontrami- ziyetini tetkik edecektir. Harbiye na ka~·detmekte ve büyük kral Aleksan 
gı yapacak uh .. -0 • laponyanın mümessilleri arasında son günler rali Woodehouse arasında bugün C€ zırı 1nagaki, genearlleri davet etmiş dırın Atatilrkü z:yareti. Reisicumhur 
uzak ~arktaki geniş programını ıa. .Gıırfında Maltada yapılan görüşmele belittarıkta başhyacak olan görüş . \'e Avrupanın bugünkü vaziyeti hnk- lım1ct 1nönünün Yugoslavyayı zin.-
hakkuk ettirmesine im~an k~lmaz . re oilyilk bir ehemmiyet atfetmekte - melerle alakadardır. 1

•.mda ne dü~ündiiklerini sormuştuı-. reti. YC snire gibi büyük ehemmiy~tli 
Fakat Sovyctler lngiliz ve Amrika dirler. sınde mumaileyhin bezlctt:ği faali- hndiselerin hep B. Aktayın elçiliği 
Cephesiyle birle§miyecekleri ·gibi, - oo yet~n ehemmiyet'ni tebarüz etti~·mek- zamanında Yukua geldiğini hatırlat-

Anıerika, lngiltere ile iş birliği Y"P" Leh-Al.man ı·htı·ıa"" fı tedır. gazeteler B. Aktayın 1ugos- maktadır. 
lllaktan ç~kinmiştir. Bu aartlar al- ccc***»>-....,..---

!1nda yalnızlık içine atılan fngiltere nıoskova mu·'zakerelerı· ~aPon tuyikinin ağırlığı altında bu l Y J ~ 

h::~~~ştir~nıaşmak mecburiyetini Ukranyalılar, Polon>·a aleyhine 
Fakat İngilterenin anlaştığı vq h 'k d •f • J g· h t d h ") } l ' A , "' h ' ~~~ut.da anlaşacağı bir sırada Ame f a rl e l .lyor ar ır a Ve a a l er e( !. Ske:-1 ey et• 

tJ inzivasından ayrılarak uzak Varşova, 2 (A.A.) _ Dantziger met aranmasını ve Almanya - Dan· or CU a t . .. .. "d k} 
tark mes~lcsine dramatik bir müd!\- Voroosten gazetesi cPolonya, Dan- zig gümrük hududunun kaldırılma· '"' m r eSI ve pazar gunu gı ece er 
·~lede bulunmuştur: Japonva ile . . . . . f k ) ı J d 2 (R d ) A K · "'1 k l'ıtrni 

8 
k. l kd d'l,, t• zıgı Leh • Danzıg ckonomık camıa- ~ı muva ı o up o amıyacağınııı tet- ~on ra, n yo - vam a- renın n os ova sefiri Stit ile Fransız 

e ız sene evve a e ı en ıca- kikin: i ıtaç edebilecektir. :n ...... ra~ı~un bugünkü toplantısında sefiri Naçyar ve Sir Vilyam Strang. 
~~~ nıuahed~sini feshetmiştir. Bu fe. sının 1eli~den almak m~ istiyor~ » ~ş- Var~ova, 2 (A.A.) _ Leh ma· <endısıne sorulan suale cevap veren bugün öğleden sonra Kremlin sara-
b,. • Amerika tarafından Japonya lığı a tın a neşr;ttiği .ir yazı .~· .~- ·aşvekil Cemberlnyn, lngiliz - F ran- yı \ 13 l\folotoflll ~ ~ ... saattan fozla mü 
.,,-.kkında aJınacak olan bı'r t"'kım lon. yanın .. A_.mada fabnkası gum.ru.k kamları. son znma!llarda B. U. N k h 1 
ıt •• - ·z as eri eyet er·nin cumartesi Ye zakerelerde bulunmuşlardır. 
lb,atıaad.i tedbı'rlerın· bac:ılangıcından kontrolu .. n~. ,.kaldırması. nı .Dan1zı~ın tethi_ş tc~kilatı azasından bir çol , .. .. l\i k h k M k l 

)1 " _ a pazar gunu os ·ovaya are et üza ere erin bir hatve daha iler-
tettır. Fı'lhakı'ka muahedenı'n 1·a- ekonomtk ıcabatına mua. ayır oLugu- Ukranyalıyı Polonya aleyhinde V' d ki . . l . . 

S> ~ ece erını söy emıstır. lcdiği söyleniyor. 
~?Yı:ıya maruf tabirle cen ziyade nu, zira fabrikanın Polonyaya mil- l-litler lehinde tahrikat yapmak su • Londra, 2 (Radyo) _ fngilte _ . 

o 

Tırhan vapuru 
Mersine g-idecek 
İstanbul, 2 (Tele fonla) - Tır • 

han vapuru, ilk seferini pazar günfl 
Karadenize yapacak ve sonra Mersi-
ne gidecektir. :.. 

00 

Alman amiralı 
Danzige vardı 

Danzig, 2 (Radyo) - A1manya
nın şimal denizi donanması kuman
danı amiral Von F rota, bugün bura
y gelmiş ve bir söylev vermiştir. 

-=*=- -· 
Amerikada 

Siddetli sıcaklar 
Nevyork, 2 (Radyo) - Amerika

nın bir çok yerlerinde müthiş sıcak
lar baş göstermiştir. Sıcaklara daya 
nnmıyarak ölenler çoktur. Halk, se-
rinlemek maksadiyle sahillere ko~ ~ ~~saadeye mazhar devlet mtiame- yarlarca golClen yiyecek maddesi ih- çund;;ın tevkif eylemiştir. **-

h aıı temin eden bir maddesi, her· ra'Ç e tmekte' olduğunu bild iriyor ve Verilen malumata g~re, suçlula· y 1 

1 

------ • mağa başlamıştır. 

1:ugi bir tedbirin alınmasına mani diyor ki: rın Üz~rıerinde ve evlerinde bulunan ug os .avya Mek tep kitapları 
tll~kil.'l etınekte idi. Amerika .. hüku- w. c B~na binae~, Polonyanın istedi: vesik:llar bunların Alman ajanlar b 
dit ı •. bu engeli bertaraf etmek için- gı sc.kılde Da~zı.g malına ~o~k?ta1 ile münasebatta bulunduğunu kati mat uatı Maarif Vekaleti mü· 
ti~. kı 1911 mukavelesini ftshetmig- yapılma•~ Y.enı hır ~konomık ıstıka- sure.tte ispat eylemiştir. . him tedbir/er aldı 
t"dbJaponya hakkında alınabilecek , ' · S efirimiz hakkında t tanbul, 2 (Hususi muhabimiz _ 
1 .. ,, .. ır_lerin ne derece müessir ol•bi- muzınanzara nedir? A k "' t" b b" d 

** 
lngiliz - Leh 

Mali m üz akereleri 
bitti v~ mukavele 

""e ... S eri } tye en - Maarif Vekaleti. mekteb ki-
r.1'Jt 8•ne gelince: ı·aponv.anın, in- 1 - ln17iltere japonya ile anlaş- uzıın m akaleler 
o; e · 0 tablal'! meselesi için mühim tcd!Jirler 
He ,~e, dominyolları ve A~erikR mıştır. Yahud da anlaşmak üzere- " an (Yf"' teh/ı" kest· 7• almı .. "'tır. l'Ickteb!er !\çılmndan e\·"el Londrn. 2 (Radyo )-İng:liz -L~h 
L,.,."a.Pt.ığa tı'caretı'n, bı"t"tu"'n tı'"'ar-"t a'ı'r. Her halde anla~manın şartları .l 4 ıo il nes. reaıyor . ıı,.,_tıı " ... • d. me.ldeb kitabları, yerlerine ve bayi- mali müzakereleri sona ermiş ve mu 

imz ':ilandı 

11t.,, .. 
1nın yüzde seksen be .. ine baligw' ÜEerinde mutabakat hasıl olduğu geçır ı · Relgrrıd, 1 (A.A) - Avala aJ·an.~ı 1 b ahede imzalnnmıgtır. Bu muahedeye 

'-tl-. s ere gön o erilecek Ye u işle Vekille- ~ 
Detıı Bknu hatırda tutmak kafidir. muhakkaktır. Amerikanın bugünkü !stanbul, 2 (Telefonla) _ Askeri bildiriyor: tin bazı şübeler miidürleri alfıkadar göre, 14 senede ödenmek üzere Po-
1\l"tı e. ki japonya, İngiltereden ve kararı İngiltereyi dü!) verdiği kil- tıbbiye mektebinin çamaşırhane lıa· Hariciye nazm Szinstsar :\Iarko- olacaklardır. Bayiler, kitabların üze lonyaya 8 milyonluk yeni bir ikraz 
ıl~ ~rıkadan mal alır ve lngiltern rardnn çevireceği şiipl-ıelidir. d vi ille refikası, 1\Ioskova· bfrı.•ük el"i- rinde ki finttan fazla,,:.·a kı'tnb snta _ yapılacaktır. 
ı. ""'lll k cası tutuşmuş ise de dedınl sön ü - J :ı .. 
!(.~tt' eri aya mal satar bir memle- 2 - Amerika, japonyay3 kariı liğine tayin ed'lmi§ olan Türkiye el- mıyacaklardır. Bay!leı·in hususi mu··. -=*=-
h· ır B dd l . l b b' 'k d h k' rülmüştür. tı- k · u ma e erın - petro gi i - ır ı tısa i arp açmıya arar ver· çisi B. Ali Haydar Aktay ile r('fikaı:;ı snade almaları lazım gelmektedir. B • / 
V~ ıernı japonya ıçın hayatidir. miştir. Fakat lngilterenin ve Sov- . .. . .. :~- şerefine bügün bir öğle ziyafeti ver- l\Iekteb kitabları tab ve satışlarına l ta U CUZ zyor 
~t~'atılnı::ıdığ-ı gün japonya fela- yetlerin vaziyetleriyle alakadar gö- hır cuceye bcnzıvorlar . .fakat uç bu- miş \'e bu z'yafette birçok nnzırlnr, nid bir talimatname hazırlanmı,.tır. 1 s r\g" us F-ostan sonra 
~e.l'ı llıaruz kalır. Demek ki japon- rünmüyor. Kendi bildiği gibi hare- yük ejder, bir takım kaprisler dola- hariciye yüksek memurları \'e Tür- Bu mühim mevzu, bir esasa bağlan-
1\il'\ Yola getirmek için fngiltere- ket edecektir. yısiyle birleşemediklerindsen ve her kire elçiliği memurları hazır bulun- mnk üzeredir. bir ş=şe bi a J 6 kuruş 
~tıa "t Amerikanın harp yapmala- 3 - Sovyetler Mongol hududun· birinin kendi kuvvetine miibala~alı nıu~tur. 1 ( İstanbul, 2 (Hususi muhabirimiz_ 
~~ltı 1 U~urn bile yoktur. iki devl~t da japonya ile harp yapıyorlar. Fa- bir itimadı.olduğundan cüce tarafın- B. Aktayın Relgrach terketmesi ngi lZ meb'uslarl den) - Gilmrilk ve 1nhiı:arlar Vekil. 
ltttı h~ k•ktısadi tazvik ile japonya- kat bunların bu hareketiyle ~meri- dan mağlup edileceklerdir. Muknd- münnsebetile bütün Yugoslav gnze- D / leti, bira fiatinin ucuzlatılması hak-

l:'e.ka k•ndan gelebilirle... kanın siyaseti arasında bir münase· des kitaplarda yazılı olan şu yecüc teleri, muhterem Turk diplomatına Ün Stanbuf a Vardı/ar kındaki tetkiklerini sona erdirmiştir. 
ttt]"t a~ Jn~iltere, Amerika ve Sov- bet yoktur. meci.ic hikayesi hakikaten doğru uzun makale tah ... is etmekte ve Yu- İstanbul, 2 (Telefonla) - İngi- 15 ağu.to:;tan itibaren Türkiyenin 
1.ı~\i eraber yürüyecekleri verde İngiltere, Amerika ve Sovyetler, imiş!.. go ·lavya ile Türk' ·e ara ındaki clo..:t- liz mebuslarından beş kişilik bir he- her tarafında bir k:to bira l6 kuruş-

il Uzak şarkta şahit olduğu- gç büyük ejdere, japonya da küçük A. Ş. ESMER ltık münascbetleı inin .takdyesi bah-lyet, bu(.tÜn şehr~ize gdmiştir. tan satılacaktır. 
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M_ s.~ •• r~~':!ıı.!ı·-~~n~.1a':!z~=~~mının ~~; ~=~~:k~ ::~ -=-=ı =B::::IS=:.....O-::--lr-S_S_a __ P_Ö_y_a--~-a--ı-ı==::::::::o::~J_. 
açıkl. rır.d.ı runmtış ve oradalgrandi direğine gene Tüı·k bayrağı ÜZÜM BQRSASJ PARA BQRSASJ 1:$ugünkÜ program 
(.·u r) m.~·n gemimiz tarnfmdan çek1lmi tir. Komutan gem·den avdet pa·rı/acaktır 
kQr ıl:ınmı tır. O ırada 1 mirin muh edince b< di.} e rci i Dr. B Behçet . . . t Z 1\ ,f 1 R A N K AR A 
t ı ·r ı ı d h ı . ' - Baıtarafı 1 ıncı aahıfede - l V 1 
e ı m ) < n ırın nn n' n anmış o- Uz da ııemıye gitmiş, kc;mutanı zi'-'n- J 1 .. .. • 

l k 
·r b d J ta ya, hukmu çokdan 2a. l olan 

an ıl\ cı. c"' ve om r ı tny- ret etm·ş ve 9 top atımı ile seHimlan- San Re · incir ~ureJc>r!nd il mürekke "·;ıif ıılolur m1şt1r mo muahedeıııne dayanarak 
da, do t 'e müttefik İngiliz uffı • Haİkın ziyareti: Tü.rk Hnta:ın bize ia~eııini protesto 285 Esnaf ban. 7 660 17 50 

h b i 
· · h d k edıyoraa, hız bunun manasını çok iyi 

nr g m nı nrn an ar.ılıımış. Ilnlk, nbahleyiu gemi limanda 1 143 M. ve ali yemişçi 8 50 8 50 
t 

1 • • - • d k . an ıyoruz. nvcı rıyyare crı, gcmı uzcr~n e a ro- demırledikten sonrn kayık, motör 63 M. H. Nazlı 9 375 18 
ba ı uçu lnrı yapmışlardır. ve yelkenlilerle Malayanın etrafın- ltalya, haksız olarak elinde tuttu- 17 j. Taranto 17 17 

. M laya clretn.ıntı, ant onda Ye - da gcziıımiştir. Rıhtım, gemiyi yakın ju ve bize kartı silah olarak kullan· 18 A. M. Ataman 12 50 12 60 
nık · eden geçmı§ ve oradan ~eçcr - dan gormck istiyenlerle dolmmı bo - mağa çalıttığı Oniki adalar mesele - 12 H. Levi 20 20 
ken nıurcttebnt mutnd olduğu üze - "'nlmıştır. ~, sin·n münakaıaaına da sıra ıelece • ----
r T~rk hı..; rağını selflmlamışlnrdır. Gemic.ler 1zmirde: iinden korkmaktadır. Teliı, bun • 538 l'ekOn 

. 1 t ı dnddanberi. müstahkem mev - SHat 16,30 da misafir İngiliz ge- dan ileri gelmektedir. Fakat ıizle. 231162 eski yekfin 
kı olma ı haısabıyle resrni olarak mic.Jeri, guı ublnr halinde motörlerle meie ne hacet: 
(Çilnkll 'Çc>nlerde gelen Rumen karaya çıkmış, şehri gezmişlerdir. 
torpido unun ziyareti hususi mahi - Saat 16,30 dn gemi komutanı be- Oniki adalar meselesi tarihin ve 
yette idi) h:ç bir ecnebi geminin ziya raberinde mıhmanclarları olduğu hadiselerin hazırlıyacai: ilk fırsat
ı et e~t.'medıği ~zmire. ilk defa dost halde rıhtıma çıkmış, otomobille ta, mutlaka koparılması lazımgelen 
re muttef k İngılterenın Malaya dret kordondn bir gezinti yapını§. sonra blr düğümdür, Ancak ıu var 1ı,:, ltal
na\ tının geleceği haberi halk arasın- lngilız kon olo luğıma gitm:ştir. Ko- ya, bui\in adalardaki tahkimat ve 
da bU~ Uk aluka \ll:ımdırı~u~, rıhtım, mutan, bu gezinti esnasında sivil gi- tahtidatım bizim buralara yapacağı-
do t memleket denızcilerın. alkışla - yinmişti. mız bir tecavüz korkusuna atfetmek-

231695 U. yekOn 
Eski satış 

Zahire borsası 
1Z1\llR 

195 ton buğday 
273 Ç. buğnday 
231 Ç. K. darı 

5 50 6 376 
6 50 6 375 

6 50 6 75 

mak için büyük bir kalabalıkla dol- Halk serbestçe ziyaret edecek: le de bizi ve baıkalarını aldatamaz. =o 
mı..tur. Şehr: .• yukarı mahallelerin- Mi nfir komutnn, bugün halkın Çünkü timdiki İtalyan askeri fali- InQ'ı·ıı·z amı'ra1' gem~-
de oturan halk da meydanla:a, park gemiyi serbe tçe ziyaret etmesine yeti, kendi ayaaetinin ana prensi - '-" 
l~ra dolarak geminin İzmir lımanınn müsaac!e etm.:.tir. binde gö.-:.ileceoği veçhile, tamamen · d } 
gırl~!nl heyecan ve alAka ile seyir ve Kambiyo tebd li: istila ve tecavüz emelleri ile kabın. S Ve Ört n1 U 1f İP 
takip eylemişlerdir. Diln gem:ye gönderilen Merkez dan •!tmıf bir hazırlıktır. Bu haki • ı b • ] 

M.ıl:ıya dretnavtı, saat tam 10,30 Cumhuriyet bankası memurları, ge- kati Hrtmek iç.·n, bugünün tartlarını S lan U l (1 a 
da haf ,f sUratle yol alarak kışla önU- mideki subay ve efraddan isteyt!ıle- gizL"yerek, güya bizim On iki adalara Başta rafı Birinci sahifede _ 
ııe doğru ilerlerken blrbuçuk mil u- rin dö .. ·izlerlni TOrk parasına tah\•fl tt-cavUz etmek üzere bulunduğumu - Selimiyeden de mukabele edilmi~ 
• ektan 21 atım sclfim topu ile şehri etm!şlerdir. zu yazmak da abes bir hareket aa - tir. 
•eiumlamış, sahil bataryalarımız ay- Hed 0 ye: I 7ı1maz mı? İngiliz gemileri, dolma bahçe 6 _ 

Sterlin 
Dolar 
F. Frangı 
Liret 
İsviçre F. 
Florin 
Rayşnınrk 

Belga 
Drahmi 
Leva 
Çekoslovak rrr . 
Peçe ta 
Zloti 
Pengü 
Ley 
Dinar 
Yen 
İsveç Kr. 
Ruble 

5.93 
126.675 

3.355 
G.66 

28.576 
67.2626 
50.836 
21.52 
1.0825 
1.56 
4.3275 

14.035 
23.8425 
24.4525 

0.905 
2.sg25 

34.62 
S0.5575 
23.90 

ESHAM ve T AHV 1LA T 
ANKARA 

1988 Türk borcu 1. 19.35 
1933 ikrarrİiyelf Ergani 19.35 
Sivas - Erzurum hattı istikrazı 

1ıı. rn.98 

lrlandahlar 
/(aca. k :!n tehlikeli 

# 

maddele te kf;t- ıisler 
ni :11ıiktar atımla mukabele ederek Alakadar makamlar, du··n mlsafı'ı ( nilnde demirlemişlerdir. 
d~st ~e müttef:k İngfliz harb.gemisi- İng·liz denizcilerine yerli mahsullo-ı Bir taraftan birini tehdid eden, di- Ş:-hrimizdeki İngiliz konsolosu Glnsgow, 2 (A.A) - Dün akşam 
nın :ıeJamma muknb&le eylemışlerdir. ·ımizdeıı gondcrerek ikramda bu- ~er taraftan da bir tecavüzümüzU saat 9.30 da amiral gemisinde Sir Glasgowda Dublin vapularının ya -
Gemi, kışla önünde demirlediği 31 - lunmuşlardır. Bugün de ayrıca gönde, mevzuubahs ile tahıidnt ve tahkimat Cuiningham ·1 ziyaret etmi~, müte- naşhğı nhtım civarında bir paket f
ı ada bllhns a hükQm:t ve ~ışla .<>nü reccklerdir. j !faptığını ileri ai;ren ltalya, bu ik: akı ben donanmamız kumandanı çinde 50 tane jelinit bulunmustur. 
uhtım, konak vapur ıskelesınln üze- Geminin mOrettebntı 1180 kişidir. yüzlü mantık bıçağının hııkikatta amiral Şükrü Okan saat 10 da ve Bu tehlikeli maddelerin memleketle-

1639 M. 183 Koa./120 Vw 
Kw. 

T. A. Q. 19.74 M. 15195 Koı./~0 
Kw. 

T. A. ~. 31.70 M. 6465 Kos./21 
Kw. 

TORKIYE RADYO DlFÜZYON 
POSTALARI 

TORKlYE RADYOSU 
ANKARA RADYOSU 

Öğle neıriyatı: 
12.30 Program. 
12.35 Türk müziği 

1 - Bay Osmanın - Hüz-
zam pe~revi. 
2 - Bimen Şen - Hüzzam 
§arkı - Sukundn geçeR öm· 
rüm. 
3 - Selaheddin Pınar -
Hüzzam şarkı - Aşkınla sü
rünsem. 
4 - ....... - Santur taksimi. 
5 - S•laheddin Pınar .. 
Hüzam şarkı - Ümidin! 
k · rpiklc-rine. 
6 - Faiz K-ıpnacı - Hi1z· 
zam arkı - Büklüm büklürr 
sırma raçm. 

13.00 Meml,..ket s~at Ayarı, ajanı 
v~ metroroloji haberJ .. ri. 

13.1 5-14Mü .. ik (Karışık program 
PJ. ) 

Ak•am ne§r·yatı: 
19.00 Proçı:rpm . 
19. 5 Mi"zik (Oda mi5z

0 ö-i - Pi.) 
19.30 Türk rrıüziri {F~sıl hev"ti} 
?0.15 Konuı:.:rıR (Zfreat saati) 
'>Q.30 MenıJ .. t ~t q<ıat ay~p·ı, ajam 

ve m~tAoroloji haberleri. ı! halkla azam1 derecede dolmuştu. Ziyafet: tcnek,.den mamul olduğunu gizleme· 1staııbul kumandanı general Halis ler·ne bir an evvel dönmek i tiyen 
Saat 11,20 de Fırkateyn kaptan Dün akşam saat 20 de vilayet ta- ie beyhude gayret etmemelidir. De- Bıyıktay da saat 10.30 da Warspi- Irlandalılar tarafından acele ile bı- 70.50 

albay Tower, yanında yaverleri ve rafından şehir gazinosunda mi afü dik ya, biz ltalyayı ltalya kadar te zırhlı ına giderek misafir ami- rakıldığı zannedilmektedir. 

Türk mi;z;~ i t 
1 - ....... - 1 fohcı.n pesrevi. d 

\ upur .. g:dcrek kendis!ni se~amlamış deniz komutanı ve maıyetleri şerefi- tanıyoruz. , rnli selil.mlamışlnrdır. ** 
olan mlhm:ındarı kurmay bınbnş~ B ne 120 kişilik b:r ziyafet verilmiştir. İstanbul, 2 (A.A) - İngiliz Ami _ Orta Jsvecte 
A mı Zi~ a old.uğu halde bir T?otorle Ziyafet çok samimi olmuş, geç vakte Yakın ve uzak zamanın neler ha- rali Sir Cunnignham bugün saat ~ 
konak v pur ıskeleslne gelmı§, ka - kadar devıım etmiştir. zırladıiını tetkike lüzum yoktur. Fa- 10,45 de yanında kurmay heyeti ve z • İ { • 
rnya çıkrııı tır. Orada bulunan şeb- z:yarette vali, müstahkem mevki kat muhakkak olan ıudur ki, selip gemi komutanları olduğu halde Ya- engın pe rO men 
rimiz İng •.• z. grneral konsolosu tara- komutanı, mebuslarımız, beled:ye geçecek hadiselerden sonra, bir gün, vuza giderek Amiral Şükrü Okana b b ' 1 

fındnn sclumlunmıştır. Komutan "e ve parti başkanları, İngiliz g-eneral ıulh olacaktır. Masaya oturduğumuz ziyaretini iade etmiş ve 11,15 de al tl l Uil .J U 
lng·liz konsolo u büyük ün:formayı kon olo u ve maiyeti, protokole da· ıün biz."m ltalyadan istiyeceğimiz maiyetiyle birlikte Tophane rıhtı_ Stokholm, 1 (A.A.) - Orta İs· 
lab· bulunuyorlardı. Halk, sürekli hil zevat, An:ıdo1u Ajan ı mUmeHl- bathca iki teJ' ıu olauktır: d k • ·· · · · · 
l lkışlnrln do t ve müttefik devletin il, gnz l l r hazır lrnlunmu,ıar • Adaların TUrkiyeye tealimi •• a.ı mm n ara~ a çıkmıştır. Muhterem veçte Kospıng cıvarında zengın bır 

k l t K t mi aflriml:a . .nhtımda merasimle kar gaz membaı bulunmuıtur. Bu mm-
k mutanını ar'i1 nmış ır. omu nn, dır. Ziyafetin onuna do~ru valimiz kanla--·ki İtalyan kuvvetlerinin ge- şılanmış, b.r bando muzika ile bir takada petrol yatakları bulunup bu-
halkı seHimlnmış, konsolosu, yaveri B. Ete mAykut do t lnaiJiz devleti riye çekilmeai.. d · "f ı e enız mu reze si se am resmini ifa lunmadığmın anlaşılması ıçın son 
ve mihmandarı ile oto~~bil~~~_erek donnnmn ının lzmiri ziyaretinder etmiştir. daj yapılacaktır. -
\ ıluy~te hareket etmışt.r. . um ot mütevellid memnuniyetini ıöyliycrek Sinyor Gaydaya sabırlı olmasını Amiral e\•velfi İngiliz konsolosha-
konagının meydana nnzır genış mer- 1 . . . . l tavsiye ederiz. Bu 'b·zim neslimizin · · d. •

1 
• 

6 
il d t bT ngıl,z mılleti ıle ngiltere kralımı nesıne itltmiş Ye müteakiben lstan - Bu akşam 20-30 da misafirlerimtz 

ıncr mer l\"('n erı n il C 0 0ffi0 1 lll- r· k l h" . k Jd göreceği bir hadise olmasa biJe, ya - bu} KOIDlltnnı g~nca Al Ho\l., 'D 1..4.. _, .. - • .-1 .. _ l>..a•onal•_.. .. -.rohlI J1Km1ha 

d . m· afı·r deniz kon1utanı ,Ka şere ınc ne e mı a lrmıştır. Da. k" T .. k 1. . .d k d - . hl •r en ınen ıs - tı·ı ı. 
1 

k t . . 
1 1 

. rm ı ur nes ının ı ra e ecegı r ya ziyaretini iade ettikten sonra sa- bir ziyafet verilecek ve bunu bir res 

d b. ı· k t t fı dan kar Ye ı er uu ıare c e ımtısa ey emış-pı n ır po ıs ı ası um n - lerdir. aaadet olacaktır. at 12, l 5 de valiyi makamında ziya - mi kabul takib edeceJC ir. 
ılanmıı. ilAyet makamında vali O h Rab ı GÖKÇE t l ı B. Etem Aykutu ziyaret ettikten son Mütenkiben a.; ağa kalkan misafir r an m ı·et e miştir. stanbu ' 2 (Telefonla) -Koca - 21 30 

albay To\\'er, lztnirde gördilğil hüsnü oo 1stanb.ul komu.tanl_ığında bir ba.n - tepe .. ve Tın.az •. Çekmece önlerind. e 21 ·45 
ı n hOkfimetten çıkmıs, yaya olarak H d k b b"'lllk k lA t 1 1 i k 1 d 1 1l'1üt • kabulden çok mutehassis ve milte • t o muzı a ,.e ır v as er, vı - ngı ız gemı erın arşı a ı ar .. n - 2 · 
kı lııya gıtmiştir. Kışla önünde başta şekkir 0 ı luyunu oylemiş, iki mem. a a Y yette de bir polis kıtası misafir Ami- tefik devlet gemileri limana girer - 1.50 
4 kcrı b ndo muzika olduğu halde leke nı ındaki hakıki dostluk ve J rali selfimlamıştır. ken direklerine Ttırk bayrağı çek -
bır b6luk asker elUm resmini ifa et- Tiıı·kiye Cumhur isi şerefine kade _ manevra art Vali Kırdar bugün saat 13 de Wars tiler. Vali, bu gece misafir denizci- 22.00 
nıiştır. Deniz komutanı, boliık komu- h:ni knldıı mı tn - Battarafı l nc:i Sahifede - pite zırhlısına giderek Amiral Cun- ler şerefine üçyüz kişilik bir ziyafet 
t nının elini sıknııı ve askeri teftiş Müteakibe; muh elıf eğlenceler, Muzaffer Ergüder, Vali Sökmen _ ninghama ziyaretini inde etmiştir. vermiştir. 
ederek halkın: danslarla geç vakte kndnr eğlenmiı süer, askeri erkan parti müfetti15i ** 

Yaşa, varol; tir. Hasan Reşit Tankut, mebuslardan R 
Sadaları ve tezahüratı arasında lnı·ıiz konsolosluğunun ziyafeti: Rahmi At>ak yer almış bulunuyor· omanya 

kı~layn girmiş, komutanlık makamın lngUiz kon olosluğu ile lzmlrdekl lardı. Hatayın bütün şehirlerinden 
<l ı mil t hkem mevki komutanı tüm lng:Jiz koloni inin bu akşamki ziya- gelen binlerce halk merasimin yapı-
genernl Ra.:;ım Aktoğuyu ziyaret et- feti, saat 20 de Şehir gazinosunda lncağt caddeleri doldurmuştu. T M ı · h miştir. ve ilccektir. Geçit resmi saat sekizde başla - ı eCaVÜzaen Sonra acaristan U• 

Kı la lan çıkışında gene mera-im- l)eniz erha~larımızın ziyafet": mış ilk öne; manevrnlnra denizd.-n 
le sellimlannn misııfir deniz komuta- İzmirdekl Tilrk deniz erbaşları ta- ·ştirnk eden Hamidiye subay ve er- duffarzna fop batar va/arz Vazeffj 
nı. emirlerine hazır bulundurulan o- rafından bu :ıkı:ıam fuar erazı·nosun _ leri gdmi•, bahriyelileri piyade ve B k • o,; ü rcş, 1 (A.A )- Bugün neşre .ı Bükreş, 2 (Radyo) - Macar bu-
tomobil:ne binmiş. belediyeye gide - da mlqnfir lng!I:z deniz crbıı.u!arı 15e- dağ alP-ylan, topları ve motörlü ve- d·ı i b b ,. _ ı en resm ir te liğ, Romanya ile dud muhafızlarının iki gece evvel 
rek belediye reisi Dr. B. Behçet Uzu ref'ne bir ziyafet verJJecektir. sait takip eylemiştir. M 

B l d l ha 
acaristan arasında vahim bir hu Romen hududlanna tecavüz etmele· 

zi) arct etmiştir. Bugün: aş arın a a ay yrakları oldu-Fırkatcyn kaptanı albay Tower ' Bugün miistnhkem mevki komu - ğu halde kahraman alayımızın ge· dud hadisesi vukua geldiğini bildir - ri üzerine Macar hududlarına kili - 23.00 

hükiımeti 

2 - Bay Arif~ I fohan ıııar .. 
kı • Cnnda hnsiyct mi va~. 
3 - Mahmud Cclaledrlırı 
paşa - Isfahan sarkı - Dili 
biçare senin İ'ijin~ 
4 - Bay Rahmi - lsEahatt 
şarkı - Etme b .. yhudc figarı 
5 - ... .... - Kemençe tak
simi. 
6 - Sadettin Kaynak • lr 
fnhan prkı - Ulu dai. 
7 - ....... - Isfahan prkı ~ 
F csle8en ektim gül bitti. 
8 - ....... - Isfahan saz le' 
maiai. 
9 - Dede - Gülizar tilrk'1' 
Bi vefA bi ~eşmi bidat. tia• 

1 O - Dede - Isfahan türkÜ' 
1 

Nazlı nazlı sekip gider. \ 
Konuşma (İktısad aaati) 
Nr-seli pl~,klar - R. ~ 
Müzik (Bir operet seJekf' " 
yonu - Pl.) ·~Jt 
Müzik (Küçük orkeıtr• 611 
Şef: Necip Aşkın) ~J 
1 - \Vlather Schrader .. J) 
şam Üzeri (hazin parça) '-
2 - Levie - Humorek• 
3 - Gerhard \VinkleS' r ~ 
Donna şikita - ls~nyol \ 
vertürü. 
4 - Rubinstein - Koı~ 
lü balo süitinden -Tor~ 
ve Endülüs. ·· 
5 - Fritz Köpp- Yaz 
mı süiti 
6 - Jac Crit - Mayıt İil 
ıamı {vals) 
7 - Jac Grit - Marı. ,,I',. 

öğle yemC'ğlni 1zmlpalasta konsolos tanhiı tarafından misafir deniz ko- çişi coşkun tezahüratla karşılan - mektedir. liyetli top bataryaları yerleştirilmiş-
ve mihmandarı ile birlikte yemit , mutanı şerefine ordu evinde bir ziya mıştır. Kahraman askerlerimizin K~rpatlar altı Rusyası ile hududu tir. 
or:ıda biraz istirahat ettikten sonra ret ver!lccektlr. Akşam da İngiliz ::teçişlerindeki intizam bütün Hatay- teşkıl eden Tissa nehrinin Romen :-·A~·N~llllllA-•D-·Q--L-LJ __ _ 
ıremiye dönmüşUlr. konsolosluğu tarafından aynca bir lıların göğüslerini kabartmış ve halk kıyısında kilin Tecevilniç de Romen 

Son ajans haberleri, ~.~ 
esham, tahvilat, kamb~ 
nukut borsası (fiyat) 

23.20 Miizik (Cazband - pt.) 
23.5 5-24Yarınki program. 

ladei ziyaret: ziysıfe• vı>rilecPkUr. bir bayram gUnU daha yaşamıştır. ve Macar hudud muhafızlan arasın 
Saat U de vali B. Etem A1kut, hu- :Malaya remJsi bat hekimi bu~n da, dUn bütün rece kurıun teati e-

ıuat motörle konak i~kelesinden ha- İzmir aıhhat ve içtimai m~avenet gemisi, 38 torpido ve muhrip: deni - dilmittfr. Hldisenin çıkırıaaına sa - r-------------...1 
rekıtle pmiye ~tmıf, 17 top atıfı müdürü ile tehrimlzdeki sıhhat mü- zaltı aemllerl ve muavin ıemıler bu- beb •. Macar makamlan tarafından Sahip •• Baımuharriri 
ile 11llmlanm11o toplar atılırken va- easeseler!nl rezecektir. lunmakt~dır: teşvık at>rın lıf acar aalcılarının Kar- RAYDAB ROŞTU ÔKTEll 
U, motörde afakta durarak sellmı • • • .• Akdenız fılosunun aun'i aaffı harb patlar altı Rusyasının Macaristan ta- v ... , ..,nv.t •• t'&ll,,..... 
ka?fılam11tır. Ayni zamanda Mala .. lng lteren.n Akdenız f OSU gemilerinden olan ve Pmanımızda bu rafından ioga!lnl mllteakib hemen •fMrl 
yanın grandi direiine de Türk bay lnailttrenfn Akdıniz filoıuna men lunan Malaya 81100 tonluktur. Ge - Romen makamlan tarafından konu. HAMDI NOZHET ÇANÇAR 
ralı çekllmlttlr. Valimia, remiyj z(. sub sımilerdın bir kısmı ve bu arada minin yirmi bet mil ıoratf vardır. lan yasni'a raimen, Tisaa üzerinde 
yarefnde lnıriliz deniz kıtası ve az amiral 11emiai latanbul, İzmir ve di-- 191& de inpatı ikmal edilen ~emi, dün rece sal nakliyatı yapmak te -
"onra komutan tarafından istikbale- ter Umanlanmızda bulunmaktadır- 1988 da esaılı surette tamir ve tadil şebbilslerini tekrarlamalandır. Ro
dllml•tir. Jar. Akdeam filoıu, bu siyaretlerden ıdilmif, yenilenmtıtir. men hududu muhafızlan salcılara ih 

Valimiz, remlden dönflncı müstab sonra MllU' ıalarma rldecek ve Mı • Malayanın 8 aded otuz aekisllk, tarda bulunmu,ıar, fakat salcılar , 
kem mevki komutannnıı TtlmKene • ıır denis • kara orduau ile birlikte U aded 15 lik muharebe topu ile 8 buna ratmen Macar hudud muhafız 
ral aaıım Aktotu, büyük Unlforma11 bOyilk manevralar 7apacaktır. aded onluk hava dafi topu, 16 aded lannın kurtun atıpnfn hlmayeılnde 
ıablt oldutu halde kı,1adan çıkmıt. lngiltcrenin Alcdenla filoaunda bet dört aantlmlik hava dati allihı, 4 a- sallarını ıQrmekte devam eylemlt • 
konak vapur lıkelestnde bulunan saftı harb remisi vardır. Bunlar a • ded de tayyaresi vardır. Bir defa al terdir. 
mot&re blnmiftir. O 111'8da nhtmıda mlral gemiıi warspit, Malaya, Bal'- dıtı mahrukat ile (4400) mil sey- Teblit, ölü vı yaralı olmadıtuu 
mevki aJmıı bulunan askeri muz!. ham, Romillies, Raiyaluakdır. Ayn. Ndebllir. Makineleri 80 bin b97p tebllt etmektedir. 
ka ve bir bölfllc asker, komutanımızı ca London, Shretshfre, Susaeks ve kunetindedtı-. Geminin bo~ 196 Bu badiu üzerine, Tiıta Uztrfn .. 
nllmlamıt. halk aıtıılamlfbr. Ge .. Dnanıhir mnlnde dört harb kru • mıtre, se•itliil 81 metredir. 10 met- de ıeyrisefır tanıimi i9in yapılma 
neral Raaım Aktofu, mot&rle semiye va:aörtı ile Oe kruvazör vardır. re ıu kealmi vardır. Mürettebatı ta olan Romen - Macar tförUımeJeri 
J&]daetıiı matla ıı top atamı Ue A- üclaiı filoaımda bir tanar• ana (1180) dlr. ıatU edlhnlftir. 
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3 Ağuııtoıı 1939 Perşembe (ANADOLU) (SAHlFE 5) 

KUMANDAN, HAİNS.N!J: ulh cephesi, Türkiyeyi ka-
Tertipeden:ANTSVOKU -166- Çeviren,K&miORAL zanmakla neler elde etti? 
Isticvap sona erdikten so 1ra casus kadın, kcnd:sini b~k
liyen akibete kavuşmak Üzere j1ndarma~a1' In muhafazası 

altında mukabil c sus teşkilatına scv'<edildi 
Artık, lngiliz ve Fransız filoJarı Türk ve Yunan liman

larından istifade edeceklerinden ltalyanlar 
Maznun general - O adamlar, kına vardı da kendisini daha evvel Maznun general-Her şey an- ., • adada b-:ırınamıvacakJ~rdır 

tnaksadınızı biliyorlar mıydı~ uhirete gönderdi 1 !aşıldı. Artık zannetmiyorum ki; ge- 0 Il 1k1 :ı . ~ 
Casus kadın - Benim kim oldu- Reis - Casus kadına sual tevcih neral Jofr, erkanı hıubiyei umumi- Londrada münteşir l\i:ınchcster seyin ahfadiyle olan rekabetini ken-l raplarında hiç bir suretle bir birlik 

!umu bilmiş olsaydılar, vay halime. etmek istiyen var mıdır h yenin emrine itaat etmemekten mü- Guardian,ın diplomasi muhabirı 26 di emelleri için kullanmaya çalışı- tesis edemiyecekleı i yolundadır. 
Zaten işin nsıl en ince tarafı, mahi- . Reisiı~ bu suali cevap~ız kaldı. tevellid suçumun hafifleştiğine ka- temmuz tarihli nilshnsında şöyle yn- yorlar. . ı Şimdilik mihver devletlerinin öte-

:Yetimi karşımdakilerdcn saklıyabil- Kımse hır şey sormak luzumunu naat hasıl etmiş olsun. zıyor: Bir gün olup bir Arap konfedcras. de beride ve bilhassa Filistinde ba2l 
T.nek hususundaki maharetimdir. hissetmiyordu. Casus kadın, asker· Reis_ (General Jofr'e hitaben) Türkiya ile garp devletleri arasın- yosunun şefi olarak memleketlerin- t h :k~tt b 

1 
kt f 1 b' • 

l\1 1 K t w ' d k' "tt"f k t• l . B ı· R d Fran t ·1· 1 . .. .. a r. a a u unma an nz a ır şe~ 
l'ı ab~nlundgenh~rak.- tonku. f u~~~- erin muhafazası altında salondan kanaatiniz nedir generalim?~ . . a dı ı ~dad ıt111· nb~ ıceder;. er ııı \'n. o~ en . ;; ~·le .ngdı ızh el~ hsurupd akt: vapacaklarına dair b:r delil bulun. 

uz za ıt er en ıç ımse ev ı e ı ·ıknrıldı ve gizli 7.abıta teşkilatına General Jofr _ Erkanı harbıyeı ma a şı e ı ır a em memnunıyçı. ması \ e r erı e a ı azır a ı • 
d' ·' d ld O d t l 't t · t• ı hududlan içinde t t · · · mam:ıktadır Mihver devletl~ri Araıı ı mır -;ön eri i. rası, akıbetini icra ede- umumiyenin kanaati, ithamname e ev 1 .e ~ışır. . .. .. . u ması pro)esını . . .. · . 

Casus kadın - Zannedersem, ,.ek olan mukabil casus teşkilatına münderic ve sarihtir. Maznun gene- I Bu ıttıfak Almanyanın tcsır ve mı-ı gozünde canlandırıyorlar. müfrıtlerının bır dereceye kadar 
bir mültızim tevkif edilmis, fakat bi- teslim edecekti. ralin, erkanı harbiyei umumiyenin fuzuna karşı mukavemet bahsindtı Burada da Pariste de noktai na- ckarışıklık çıkarmaya yarar.> bir kı3 
lahare cürüm görülmediğinden ser- Casus kadın salondan çıkıp git- talimatı hilafına kıtaata ric'at emri hem Romnnyay1 hem de Yunanistanı zar İbnisuudun Alman ve İtalyan iğ- mette olduklarım fakat kendi tnraf
Cest bırakılmıştır. H~tta, tevkif ed'.- tikten sonra general Jofrden birşey vermesi, bariz bir itaatsizlik teşkil takviye etmişt·r. Da~a ileri giderek v~ları~a kapılmıyacak der:cede re- l~rınd~ _ciddi bh: kuvvet teşkil etrne-
len adam, kayboldugu sanılan harı- sormak isteyip istemed:ğini mnznun eder. umumt lıfr harp lıalınde Yugoslav. al st bır devlet adamı oldugu ve A- dıkler.nı şUphesız anhyacaklardır. 
1alnrm yerinde bulunduğu anlaşıl- generalden sual etti: _Devam edecek_ yanın bitaraflığını da temin etmiştir. ccc***n>·-----
l'lıasından protesto etmiştir. **- l\Iihver devletlerinin Balkanlarda D h T · .. d 

Maznun general-Anla~ılan; ha- . "ı nifak tevlid etmek yolundaki gay- .. anz .. g ya U• tyençzn e 
ritaların kopyasını aldıktan sonra eymı·ş, neymı·ş.,, retıeri bertarar edilmiş, ve muka,·e- Asayişin muhafazası 
Onları iade ediyordunuz. metin bitmiş olmaktan çok uzak ol- diler i 
1 C<.19:.tS kadın - Tahmin ederimi duğu Arnavutluğun İtalyanlar tara- T d _] l 1 mes' ele oldu 
r:i, haritaların fotoğrafileri alınıyor· fından işgalinin Balkanlardaki tesir- ecri euijyor ar Tokyo, 1 (A.A) _ Asahi Shim-

du.Maznun general-Har;tadaire- Italyan palavra ınaki- ~~~~f~.de bu suretle mukabele edil- Dna:1z:g,h2d~IRa.d~~) ı-::-t Selndnto, ~~~ ;;:i~:::;; 1~:~~~-n~ııı~t:~::~:~~ 
· l A t k 1 .1. F"' f'I 1 aıızıg ya u ı erı ıçın uır ecr mm " •ındeki zabitler, sizden hiç şiiphe en- r ı ngı ız \"e ransız ı o nn b . b İngilizlerle birlikte asn)•ş ve stik6-

ı · • fı l " / Tü k y li 1 d 1 t• takası ayırmış \'e ugiln u mıntn -tııyorlar mıydı? ne ~l a ıyette r ve Unan man arın an ıS l· J } h d" .. d . t' nun ınuhafazasıııa j~tirak etmek ÜZp 
Casus kadın - Onlar, benı·m ca- · Q • fnde edebileceklerinden 1talyanlann rnya a tmış ya u 1 gon ermış ır. lt 

re polise ve adliye makamlarına 30 jus olduğuma hiç ihtimal vermiyor- Rodos ve Oniki adadaki vaz:yetleri o=--
ardı. Zannediyorlardı ki, askeri ha- barınılmaz bfr hale gelmiş olacaktır. AJman • Yun3n 
tekatı merakla takip etmek İstiyen Biz, on iki ada:ara tecavüz edecekmi· Boğaziçi ile Çanakkale boğazı Fran. 
Çı:ık kuvvetli vatanseverim. sız ve İngiliz nakliye vesair gem'le-

• Maznun general - Temas etti- şiz. H2lb uki Çanakkale ani bir hare- rine' açık bulundurulacak. bu su;·etıll 
d~İniz zabitlerden hiç kimsenin siz- garp devletleri nomanynyn Karade-

• en para almamı~ olması, bir hadise ketle işgal edile bilirmiş?l niz vnsitasiyle yardım edebilecekler 
- lcıkil eder. ve l\foskovadaki müzakeroler mıı-

Casus kadın_ Sözlerime itimad fi Giornale d'ltalia, lstanbul men- Muharrir bu gibi neşriyatı, Türk- vnf~1'ki~·etle ııeticelcnd ği takdirde 
tQebilirsiniz. Kimseye para verilme- şeli bir telgrafında, Türk gazetel vi- lngiliz ve Türk - Fransız anlaşmala- flusyn ile de işbirliği temin edilecek-

}~ l k ~iıtir. Yalnız bir gün, bir zabite pa- nin s enderun meselesi hakkında rmın tecavüzkar mahiyetinin bilhas- tir. . . . . 
t~ teklif ettim, fakat kabul etmediğ' ltalyanın F ransaya verdiği notayı sa İtalyaya karşı yeni bir tezahürü Yıne bu ıtt_ıfak sayes1nde T~rk kıt-

T icaret rr:. u t.avzlesi 
yenileşiyor 

Atina, 2 (Radyo) - Yunnnis -
tnnla Almanya arasında münakid ti
caret mukavelesinin yenileştirilmesi 
için Berlinde başlıyacak müzakere -
lero iştirak içiıı bugün bir heyet Ber
line hareket etmiştir. 

japonun tayin edilmesini talep et-

nıekte olduğunu haber \'ermektedir. 
Tokyo hükumeti, bundan başka 

imtiyazlı mıntakadaki japon aleyh -

dan komünist unsurlar hnkkmda tPt 

kikat. yapılmasını da i tem ektedir. 

----** 
Doktor Freud ağır 

surette hastadır 
tı ~ıbi vaziyet' d d ·· h l d" mevzuubahs etmediklerini ve yalnız olarak görmekle ve Fransa ve fngiJ- alan Silvcyşın ve l\Tı:::ırın müdafaa- cuoo»n---

1> • ım en e §up e en ı. 1 rl '!lf t ·1· k t' 1 1 ·ış l ld t . . b·ıa· d""'. .. n "_tıvvetle tahmin ederim ki, bu za- Ulus gazetesinin, Fransız gazete eri- terenin Akdenizin bu havalisinde ye ~:n a .i.Y ısır ".e ıwı tz . 1 a aı·ıy e - n (1 • ""ere ra gaze esınm l ır ıgıne gere, 
~~t, bizi yakalamağa karar vermişti, nin ileri sürdükleri mazeretleri tek- ni bir ihtilaf noktası yaratmış olmak birliği yapnbıleceklerdır. Mısırw harf- ~ anşlustan sonra lngiltereye iltica e-

Londra, 2 (A.A.) - Daily Hep 

k°''c..itı biz ona meydan vermedik ve rar. ederek halyanın Milletler cemi- la büyük bir mes'uliyeti yüklenmiş C~Ye nazırını~ Ankaraya ya~tıgı so~ M !slra yi1.zlerce tay• den ve imdi Londra Hampsteadda· 
a· elıdiıini iskat etmeğe muvaffak ol- yetinden ayrılmış olduğu için man-ıolduklarım ileri sürmektedir. Mu ziyareti Berlın :e R~ma buyük bır ki ikametgahında bulunan Dr. Frc 

.ı...L Ja meselelerine müdahale etmek hak harrir ·vazısını b"tirirken İtalyanın bedhnhlık1a. takıp ettılcr. yare gönderdi 
' Mazn l y . kını kaybetmı· bulundu·unu azdı- .. J • A • • Mfh\•er devletrerf Yalon Şarktaki K h" 2 (R d ) l .1. 1 ud, ağır surette hastadır. Son günleı 

' un genera - anı ne yap w b"ld" k' . g Y • Onıkı adadakı askerı hazırlıgını, çok Frnnsız-lngiliz tefevvukuna karşı gel a ıre, n yo - ngı .z er ' zarfında vahimleşen sıhhi vaziyeti 
ıuz? Açıkça söylivebilir misiniz? 3ını ı ırme tedır. Bu gazetenın tanberi Fransa ve lngiltere t~rafın k ü ıı ır I k F·ı· t• ve Arn ylizlerce tayyare göndermişlerdir. 

t' • b h · · V G d b h b · "" - me · zerP uıısır, ra • ı ıs ın ' . . . etrafındakileri endiı::e'-'e düı::ürmek-Ca k d N IA aşmu arrırı · ay a. u a erın . . .. .. .. .. . . Bu tavvnreler ıhtıya.t hava fıloları . l' J l' 

t.!) kaus. ~ ın - e azımsa onu !tına Ulusa cevaben ilave ettiği mü~ dan teşcı edılen Turk tecavuzunu bistandakı Arapları tahrık etmekte- · ·, b 
1 

'b d h 
1 

.. 
1 

.· . tedir. 
~ • tı . Bızı yakalatmağa karar ve l k l k . . l b .. h R na men:;u o u , er a us e1ıne ~er-

~tı adam Al 
1 

: aleada evvela talyanın San Remo arşı ama ı çın yapı an mec urı ta - dirler. Lakin hem Berlin hem de o- 1 ti .1 . 1 d" --- *** 
• rftarı casus arından bı- . . 

1 
eş rı mış er 1r. 

il' "İnin kurşuniyle derhal yer 'ld" 1:>eynelmilel teahhüdlerini Lozan mu şıdat olarak göstermektedir. matla «Arap tehlikesi~ nın Arap ar -=+=-=-- Daran İ has ta 
Maznun general _ y ~ o ..... d 1 

al.cclcoin,- rağmen ileri sürmek hak- Gene ayni gazetenin iç sahifele- kendilerine b"rliklerini temin edecek 

~öldürüyordunuz? anı, a am kını ha~~ bulunduğ~n.u ?'ozdıktan rinde im~a o1ar~k E. c. rumuzunu bir lider bulmadan ciddi bir tehlike Bu.gar mebusları Budapeşte, 1 (A.A.) - Mel,u .. 

C k d S . k' d d' k" 9onra Turk gazetelerının b r kaç gün tnşıyan bır asken yazıda, 1912 sene arzetmı·.,,·ecegw i knnanti mevcuttur. A- d san meclisi reisi B. Daranyi, halen 
asus a ın- ıze ım e ı ı· -ı b ·ı 1 h k k k b" . 19 .. .. " Mcs ·ovry'l g! ivo-1.r ~ <:a · · · b d d ··ıd·· ' en erı ta yanın u u una arşı ır sı temmuzunun uncu gunu b 1 ı·ren lbnı".qtıuduıı Berline b:r murah- Budape<:ıte Kızılhaç hastanesinde te-

~ sus ıçın, ıca ın a a am o ur- • ld ki b'ld" k .. ··k f l "d ç k y· ı k" ~ tı.k . •. • . uımpnnya açmış o u arını • ır- uçu ta yan to,.pı O"unun ,:ımı . 1 h . tl' Sofra, 2 (Radvo) - ırm i ı me d "d d" H t hh" . t" ·ıe te d h tik b as göndcrmcsı ornc a e emmıye ı • · avı e ır as anın sı ı vazıye ı 
, ,. n 8 a pra ve muessır ır -nekte ve bu cümleden o1ar:lk Hücıe· kale bog~ azına taarruz ettikleri ve bu bustan miirekkeb bir hevet, vnk·1 da- . . . · . . . .. 

'
1\l ff l "1· hndi::;e o'arnk telfikkl edilmiştir. " d ık h d h l k d " 'tn.va akıyet amili vardır~ Sizce .. in Cahidin 16 temmn": tarihli Yeni nun bir ce-sa,.et ve Aecaat nümuı1eoi vet (!zerine bugün l\loskova"a hare- şım 11 • emen er 8 en ısını gos 
-.rl ~ \Iihvcır devletleri İlmisuuclu Arap " b k b d d 1 k p.~ e bir amil mevcudsa söyleyin! ~?bah ~~zet;sincl?, Tµrkiyenin Oni- olduğu anlntılmakta ve netice olarak mil etinin mukadder olan lideri nd- ket otmiştir. Bulgar mebuseları, Rus tere ilece ir en işe oğurabi ece · 

rvtaznun general - (Hakimlere ·ı ada uzerınd 0kı haklarınrlan l~a11- Canakkalenin vev. a strateJ'ik h .. rhan o k 1 Ha ııükumetinin misafiri olacaklardır. vaziyette olmamakla beraber ya-
~L deylemektedirler. nun ra -
~ 1Jen) nazarı dikkatinizi celbede- ... den bir makalesine ve gene avni gi bir mevHin iq,,.alinin, ancak e A -00000 nına hiç bir ziyaretçi kabul edilme-

' ! Bu kadın, ayni zamanda bir ıazariyenin Ulut' ıznet,..si tar;.fın- ve seri bir 1 areketlc- miirnkün obbi s H mekte~ir. 
r ;)' ~•ız zabitinin kanına girmiştir. iRn da tekrarlandığına işaret etmek- leceği hakkında kanaatler il~ri eür- Hı ı lzi r. oer Lo n dr a- tan op --- o 

kında hüküm verirken. bu ciheti "!dir. mektedir. 
0 

, • lngı·!,·z donanması hal Kudu·· ste vazivet tözönünde bulundurunuz! oo ya gidıvor 
d<>' t~sus kadın - (Müstehziyane Dev!et kini'n/erini Filmlerin kontofi; Paris, 2 (Radyo) - Türkiyeye kında beyanatta Kahire, 2 (A.A .) - Kudüsten 

"~'\rl'f]a gülerek) isterseniz, arka- .. • jiderek tetkikat yapan Fransız as- bu hın~ 7 U Mokattama bildirildiğine göre, Ya-
~ ~ tım tarafından şimdiye kadar "nhcsarfar safrr.Ca Ankara, 2 (Hususi) - Emniyet kcri heyeti reisi general Hutzinger, 2 (R d ) D . b" hudiler bu şehrin Faslılarla meskun 

'\tiI~ülen bütün Fran~uz zabitlerinin _ . işleri umum miidürlüğü tarafından Türkiyedeki tetkikatı hakkında İn • . ~ondra, a yo -.. enız ı- mahallesinde bir bomba atmışlardır. 
·ı.tİ' 1

1 
diye beni mahkum edebilirsi Ankara, 2 (Hususı) - Devlet kı- hazırlanan filmlerin ve film senar- .

1
. k b' k rmcı Lordu Sten Hop bugun Lordlar P 

1
. 5 . • . •t • th" .

1 
. kk .. 

1 
.. 

JJ' B b · · · b"' ··k b" f · ı · · b d b'' 1 . . gı ız ma amatına ır rapor verme K d 1 .1. d o ıs 1) onıııı ,~e ışçı erı teşe u u-
u enım ıçın uyu ır şere nın erının un an oy e ınhısarlnr yolarının kontrolüne dair olan ni _ .. b .. L d h k amarasm a ngı ız onanmasının .. b" k ç bey • . l 

l. tır. "daresince satılması kararlaştırılmış- zamname icra vekilleri heyetince tas u~er~ ugun on raya are et et - bugünkü vaziyeti hakkın~a uzun be- n.un . ~ ~ annn~es~ık~ e g: -
ı ..,,'~aznun general - ÖldürÇüğü- tır. Bu iş için Sıhhat ve İçtimai mu - vip edilmio:ıtir. Nizamnam~nin ı"htiva mıştır. ** yanatta bulunmuş ve İngiliz donan- çkırmdılş ıırn. buont zakmk.~ln ar fa ıd suı • 

-.;r b t ,. k"l t• G.. ..k t 11 h" b' d l d l as ar eşe u tara ın an ter · tansız za itinin ismini bilir mi- avene e ·a e ı umru ve nhi - ettiO.i eqasları yazrvoruz. M masının, ıç ır ev ette mevcu u o . d"ld" w. b b l d 
) ·~ • J • •f V k•ı• lb h" 1 . . . ' tıp e ı ıgı u eyannrune er en an-~ sarlar Vekaletiyle müştereken bir Filmlerin kontrolü lstanbul valili- aarl e 1 J mıyan tahte a ır erm takıbıne man l şılmaktadır 

l · sus kadın - Yalnız küçük is- talimatname hazırlamıştır. Talı'mat- w • 1 t b ld d · " 1 k · sus 180 yeni gemi ile mücehhez ol- a · 
·~tı gınce s an u a aımı o ara seçı- / • /" v .. • • 00000 

~I~ rk=~~:~ıj!~r !i~~· h~~apd:~: ıınmeye göre de\'let kinlnlerı Sıhhat lecek hususi bir salon veya muayyen zmıre ge .. ıyor . dugunu soylemış~.:_- Doktor Funk 
t ve İçtimnt muavenet VekfHeti tara - bir sinamada teşkil olunan bir komis- Ankara, 2 (Huslısı) - Maarıf -

~i İ§itti idim. ı fından hazırlanan şekilde ve ilzer- yon tarafından yapılacaktır. Kontrol Vekili 8 : H~san Ali Yücel, ~~kara- ~ay}·areci Mos l.OV ... ya gr"dec k 
~ ~nun genera - (Hakimlere . . d k . dan Eskışehıre hareket etmıştır. 0 - ~ 
ı.._ n) Alman casuslarının kur.:ıu- lerınde yazılı fıativle satılacaktır. esnasın a omısyon aza~ından ve zu- d k" k.. .. _ k l f . K d l Berlin, 2 (A.A) _ Halihazırdn 
~ h 'S • b t 1 d ba k k" ra a ı oy ogretmen o u unu te tış ar eş er 

L edef olan bu zabitin hüvviye- De\'let } · ·nıerini kaplarından çıka· 1 8 memur arın an § a ımse bu- d kf O d 1 b 1 ·d k cerevan etmek'ie olnn Alman • Sov-"f 1 ·ı lunm kt c ece ır. ra an stan u a gı ece • 
•. ına ı ve aı esi tatmin edilme- rarak h. a ile \'eya üzerinde yazılı Aıykac~w. ır. A • • olan Maarif Vekili, muhtelif tetkik Dünya muk(l vemet re .. yet ticaret müzakereleri hakkında ec 
~ . . s erlıgı alakadar eden fılmlerın f · 1 l b' 1 k tl d dolasan ı::n••1'nln11 A 1\ fınttaıı fazla fıatla satmak yasak o- k 1.. . ve te tış ere meşgul olacak, sonra L d [ ne ı mem e e er e ... ·' • 

r ~İs - Bu cinayetin . l d'"'" ontro unde genel kurmaydan ık- 1 . . knru ıu Plr l ar . . Al ahfill . h . l a· ış en ıgı lacaktır. Devlet kininleri bayiler ile . A • : .. zmıre gıdecek, oradan Trakya ve 1.1 ) an resmı man ~ erı .a) a 
f\ tiyliyebilir misiniz? b . . tısad, zıraat ve sıhhat valetlerını ala- Kastamoniye gidecek maarif mü- Springfield _ 1llinois, 2 (AA) mahsulü olarak tavsıf etmektedırler. 

1 ~.ll k d Za d seyyar ayıler ve muhtar bayıler ta- k d d r·ı 1 d A • • - • ·ıh D F k 
91' ~ 8 a m - nne ersem . . a ar. e en ı m er e bu vekaletler- esseselerini ve öğretmen okul ve er Moody ismindekj tayyareci kar _ Bu mahfıller bı assa r. un ·un 
~' ~~Yede oldu. Ben, 1913 sene~i r~fından sat~la~aktır. ~ınınler ba - den bı'. delege komisyona iştirak e- ğitmen kurslarını teftiş edecektir. <leşler iaşe edilmek şartiyle hafif l\Joskovnyı z"yaret edeceğine dair ve-
Uİ'~ ~t~cu~?a ora.da çalı~~Y~'.d.~m. Sı- y~J~re. snbş frnt:nden yü.zde o~ ten - decektır. . . tayyareler için tesis edilen dUnya rilen. hn?erler~ tekz:b ctme~te .~~ 
•IJ 

1 h··c~ım ~u. ızaha.t, oldurulen za- z.ılat ıle ve P?ş:n. para ıle verılccek- Her hangı bır devletin siyasi pro· ye aleyhinde propaganda vasıtası muka,•emet rekorunu havada 219 sn- prntık bır netıce elde edılmedııı 
~ u.vıyetını tesbıt etmek husu- tır. Devlet kınını satanlar cburada pagandrnını yapan her hangi bir ırk olacak sahneler bulunan filimlerin at 34 dakika kalmnk suret·vıe kır- mUddetçe ne Almanların ne de Sov -

i :H ~•ıze . ~ok yardım e?ecektir: de~let ~inini satılır> ibar~li bir lev - veya ~illeti. tez~if .e~en, d~st devlet yurdu~uzda gösterilmesine müsaap rnışlardır. Tayyareciler havada dolnş yetlerin bi_r tebl~ğ neşred:miyecekl"· 
d 111 ~ı· :z:abıtı, Monpelye cıvarında- hn~ ı dükkanlarına asmaga mecbur ve mılletlerın hıssını rencıde eden, de edılmiyecektir. mağn devam etmeğe karar vermişler rin tebarüz ettTmektedır!er. 

ft'tl tl~ karakolunun merdivenlerin- tutulacaklardır. Bayiler kininleri ha din propagandası yapan, milli rejime Nizamnamede bundan başka film dir. - Q t•• ___ ..... 
1':, ~rken bir kur~şunla yere se- vn tesirleri~den bozulmanınsı için Aykırı olan siyasi ve iktısadi ve içti- lerin kontrolü için yapılacak müra· Bundan evvelki rekor, havada 218 C pe~: or 
ıJ\1 ~~ • • rutubet ve güneş ziyasına maruz kal- mai ideoloji propagandası yapan, caatin şekli, yurdumuzda film çekp saat, 48 dakika kalan Amerikalı Sch evdrf JYf.ustafa 
lı\, ~ - fhtımal kı, onu düşürdü· mıyacak yerlerde muhafaza edecek askerlik seref ve haysiyetini kıran, mek için alınacak izin çekilen filim· leiper ve Long tarafından tesis edil- GÖNENDEN 

:e.r ~ı:\ı~~~~ haber v::me~ üzere le:dir. İnhis~rl.a~. id~resi lilz.u~lu ve! asker1ik alt':hi~e. propagand~ Iı:rin kont~olü, muay~en bir mera- mişti. . . Memleket hastıtnesi baştatibi 
~. eıd•vordu rl•171.l mı? . mıktarda ~inını 'ılih et, .knzn 'e ıca vapan memleketın ınzıbat ve emnı- sımde cekılecek filmler için polisce l\lood)•slerın ta1•yaresı madeni tek 
~· bdın - B .. Jkı d• o nıyetle bında nahıye merkezlerınde bulun - yeti bakımınd~n z"rarh olan. ,.;j,.i;yY) yapılacak tı:ılıkikat hakkında da hü- satıhlı ve 65 bııygir kuvvetinde bir 2 inci Eeyler sokak furun k~r~ıs: 

u. Onun için arkadatım far- duı·acaktır i§lemiye tahrik eden, içinde Tür ki-, kümler vardır. motörle mücehhezdir. 1 No. 25 

' 
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Biraz da Güle.Jim 
iyi kadın 

fyi adamdır, fakat karısına çok 
çektirmiştir. Geçenlerde hastalan
mıştı. Karısı ona o kadar iyi baktı ki 
adam mahcup ve minnettar oldu. 
Biraz iyileşince: -

- Karıcığım, dedi, ben sana la
yık değilmişim meğer... Bana karşı 
bu kadar iyi davranmanın sebebini 
anlı yamadım doğrusu... -

Kadın kocasını şöyle bir süzdü: 
- Bunda anlıyamıyacak ne var 

sanki... Kucağında dört çocuğiyle 
bir dul kadını almak istiycn bir er
keği ben nerede bulabilirdim? . 

** Mübalağa 
Atıp tutuyordu:' 

- Biliyorsunuz ben balık avlama
sını pek severim. Hiç unutmam bir 
gün üç kilo gelen bir uskumru tut
muştum. 

-Atma! 
- Atmıyorum yahu 1 
- Yahu üç ki1o gelen uskumru 

olur mu~ Sen ne ile tuttun bu ba· 
lığı) 

Mübalağacı, fazla ileri gittiğini an-
lamıştı: ~ ,;.w ~ 1 

- Tarttım, kilo ile tarttım amma 
tabii ağır kilolarla değil, hafiflerle .. 

---<OIO-GOOO---

AŞK! 

Genç kız - Bu sivri kayalar ayak
larınıza batmıyor mu? 

Delikanlı - Hangi kayalar? 
' - İngiliz karikatürü -

o=--
Sadece 

Dünyayı ayaklarımın altınlı koy mak fikri ıyı amma nen bugünkü 
fec1 halinde ne yapayım? - İngiliz karikatürü -

**=-----

- Yaralı mısınız? 
- Hayır, amma yolda nasıl olsa 

yaralanacağız, vakit kaybetmemek 
istedik. 

- Fransız karikatürü -

Sus! 

Vurdum duymaz 
Sırnaşık delikanlı kadım ilanı 

aşk etti ve sırtına hürmetli bir tokat 
yedi. Fakat delikanlı bunu anlama
mazlıktan gelerek: 

- ilanıaşk tarzımı beğendiğiniz 
belli .. Fakat mukabelenizde büyük 
bir hata var: Eğer beni alkışlıyorsa• 
nız elinizi yanağıma değil öbür elini
ze vurunuz. Yok eğer beni okşıyor· 
sanız o z:ıman elinizi yanağıma da-
'ha hafif temas ettirmelisiniz. 

** 

Çocuk, bakkal dükkanına 
rek sordu: 

- Kahvenin kilosu kaç kuruş? 
-Yüz yirmi kuruş. 
- Peki .. Şekerin kilosu kaç? .. 
- Otuz kuruş. 
- iki kilo kahve, dört kilo da se~ 

ker için size kaç kuruş vermem fa~ 
zım?. 

- Üç yüz altmış kuruş. 
- Size bir tane on liralık versem 

kaç kuruş geri verir~iniz?. 
-Altı yüz kırk kuruş. 
Çocuk memnunane ellerini çırp-

tı: 

- Bunları bana bir kağıda yazar 
mısınız?. 

\
• / 

-~' f ,.~~ · 
. Bakkal istenileni yazınca çocuk 
~ hararetle teşekkür ettikten sonra: 

- Sinek ilacı kullanırken dikkat 
dört oldu. 

, 

- Hesap muallimi, dedi, verdiO.! 
et. Öldürdüğiln köpekler bunun ıa 1, ...... if<>·:! iyi .• .,,~Hhm içi,., b• -ıi ra~-

-Frnnsız karikntürii - 1 hakkak takdir e:!c:::-ktir. 

Ho·ivudun Hikimi 
Yıldızların kazanclarından ha-, 

rac alanlar vardır 
' 

Holivudun Hasis, cömert, müsrif yıldızları kim· 
lerdir. Kazanç:arını ne yaparlar 

IIolivudun kralı kimdir biliyor mu •. ;tm:\P ' 
sun uz?.. · · -

Hayır, d~ğil mi? .. Durun, biz size ~ 
tanıtalım .. 
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f·at notları: 17 Bunda da hile! 
Kastamonu bamyalar• 

• Manisa muallimleri 
' 

Hatay dönüşü 
1
; 

ve peynirleri 
1 p Ur Sa d a Kastamoni ha valisinde yeti§en 

Ço1i mükemmel bulduğum bando- J duh Yavuzun arkasında gezerken 1 
nun, Halkevine aid olup olmadıimı tuttuğum kı'la muhtaQar notlardan ~ 
soruyorum: ibaret kalacaktır. 

- Halkevinin, diyorlar. Memduh Yavuz bu işle: e kendini 
- Ya abamki mükemmel caz. vermiş iyi tetkiklerde bulunmuş Kon-
- O da bunların içinden çıkıyor, ya asarına dair malClmat edinmiş bir 

bunlar lcab!llda caz icabında bando- arkadaş olmakla beraber verdiği I 
,yu teşkil ederler. izahnh eserlerin önünde sokulabilen 

Ve her .zaman her saat hazırdırlar birkaç arkadaşa ayakta anlatacağı 
hem deçok masrafsız. yerden eserleri gösterip bir konfc-

- Nasıl olur. -- ...., rans halinde sakin ve serin yerde ve~·-
/ - Yalnız muallimleri maaşlı di- seydi muhakk!tk ki Konya hakkında 
ğerleri mekteplerin hademeleridir. daha esaslı malfimat sahibi olacak-

- meşhur bamyalarb istihsal edil4'.n 
pancar bu sene tulum penirlerirıin "<ltışlarında taklid 

edildiği, başka yerler bamyalarının 
çok bol Kastamoni bamyası, tulum peynirle-

• . " rinin de Kastamoni tulum peyniri 
Bursa (Hususı) - Şeker fabrıku- namı altı d t ld - ı 1 , n a sa ı ıgı an aşı mıl!.ır. 

lnrının işlemeğe başlama tarihi yak- Kastamo · T' t Od d . . nı ıcarc asın an 
]aşmıştı~. Alpu11u, .E"-kışeb ır ve Tur- şehrimiz ticaret Odasına gelen bir 
hal fabrıkalarının ışleme hazırlıkları 'mektupla Ka t · b 1 ·ı . . s amonı amya arı ı e 
çok ılerlerr.ış bulunuyor. tulum peyn· l · · t d d ed'Jd•w• 

ır erının s an ar ı ıgı 

Diğer taraftan bu yılın pancar bamya çuvallarının ağızlarına kur· 
mahsulü üzer:nde de tetkikler yapıl- şun üzerine yazılı (Kargı bamyası) 

maktadır. Bu iş için bir heyet teşkil ive peynir !ulumlarının. ~zerine de 
edilmiştir. Bu senenin pancar mah- (Kastamonı tulum peynırı) tevhala. 

Aldıklan 12 lira ücretle hem hade- tık. ~""'--"""....;:-

sulü fevkalade boldur. Alakadarlar, j rı t:li.k e.dildi~i bildiril~i~.tir. . 
şimdiye kadar bu derece zengin mah- mı~ ) enı gelmler ve butun dertlıler, 

melik yaparlar hem de bu işi görür- Şimdi, Konya yük8elen güneşin :ıl
Jer. Yalnız resmi elbiselerini Halk- tında cayır cayır yanıyor. Sıcak ':>ir 

Gürbüzler takımı j sul idrak ed:Jmemiş olduğunu söyle- cba!;t tasahlar» orayn gider cclert 

Gu•• rbu·· z'ıer atmak suretiyle oyunu 4 - 1 kazandı. mektedirler. Bu yüzden şeker istih-
1 
y~n~r> ve deva bulur. Orada onların 

evi yaptırır. sam yeli de tozu dumana katıyor. Biz 
- Ya cazdaki kıvafetleri.. Memduh Yavuzun arkasından gidi-

Saat 5 te İzmirliler otobüslerine ı:aHl.tının lu yıl çok olacağı ve hariç- ı büyük kadını vardır. 

Salihlide Alsa ..... c ."'tk ta- bind:ler ve gençlerimiz tarafından ten fazla ithalata lüzum kalmıyac~- Türkm~n yürilkleriııin hesap USUi· 

- Onlar da kendilerin maamafih yoruz birden bir kapı önünde dur-
'ı~runı 4· 1 ye1n1i 

uğurlandılar. 1 ğı anlaşılmaktadır. leri ve ra ':tamlan ise pekaUi ve lir. 
Başka memleketlerin, cŞif Ro· arasıra dUiünlerde vesairede çaldık- duk, 

lan zaman ufak tefek bir şey ve- - Burası Arapoğ!u makamı dedi 
rirler. ve sonra yürüyerek izah etti.. 

- Resmt gilnlerde beda\•amı çalı- - Osmanlı hükOmeti namına ilk 
yorlar?. hutbeyi okuyan Dursun Fakihin tür-

Salihli, (Hususi) - Salihli Gür
büzler yurdunun dııveti üzerine Al
sancak futbol takımı 15 ki-? 'lik biı 
kafile halinde otobüsle Salihliye gel
mişler ve gençlerimiz tarafından kar. 

Türkmeo yöriıkleri 
men> leri b!zim, Türkmen yürükle

rinden ckopye etmiş> oldukları hak

kında insana bir şüphe gelir. 

- Her dairenin her mektebin biz- besi buradadır. 
de bir bayram kutlulama ma3rafı Gene anlatıyor ... 
vardır. Bu paradan bunlan da gözet- - Bu sırçalı medrese k:ıpıQı üze-

şılanmışlardır. Toroslarda yaşıy·an yörü.'?lerin 
Türkmen yüriiklerinin dokumact. 

lıkJarı nefis bir sanat halindedir. On .. 
lanıı kil ·m motifleri hep tabiat eşya

sının iskeletleridir. 
lerler .. Fakat böyle günde birşey al- rinde işler Selçuk imparatorluğu mo
mazlar.. zayikleriyle bezenmiş şu siitımlar:ı 

Saat 17 de iki takım sahada yerle
rini almış bulunuyorlardı. Oyuna ha- en(resan hayatları 
kem Basri Gürel:n düdüğü ve İzmir- Adana, (Hu'Susi) _ Torosl:ır ne 

Yürük delikanlılarının gözünde 

Konyanın bu buluşu bil tün bando- bakınız Türk tarzı mimarisinin. cı~ 
su olmıyan vil!i.yetlerimize hatta brı. güzel sembolleri burada 640 hıcrı 
Yilkçe kazalanmıza örnek olacak bir tarihinde Bedriddin Muslih yaptı~mış 
şeydir. Biz de birçok yerlerde menı- olup Selçuk padişahlarından Alaed
leket gençlerinden kurulan bandolar din Keykubad za~anın~ rastl~r. B~
yaz mevsiminde her birinin şuraya rada o zama.n il?!lı fak ıh tedrı~. edı: 
burayı{\ dağılmaları bazısının işi hıra~ len bir yermış meşhu~· ~olla Guranı 

lilerin akını ile barılandı. kadar zengin bir tabita sahipse, on-
Bu akın Gürbüzlerin bekleri tara- !arın üstünde yaz kış yaşıyan yürtik

fından kesilmiş ve top Gürbüzlerı' ler:ıı haya~ı da o ni'O!ıett.:! zeııg!r. bir j' 

geçti. İzmirliler çok seri ve enerjik tetkik kaynağıdır. 
oynuyor!ardı. Glirbüzler'n müdafaa Yaz kış, tepeleri karla örtülü bu 
hattı bn seri oyun karşısında topu dağlarda yürükler ne yapar"? Nasıl 
güç halle durduruyor, uzaklaştın- y:tşar? 

kamaması yüzünden çok aksak yü- de burada ders vermıştır. 
rür ve bazı yerlerde belediyeye. çek Bu çitlerin bir kısmı Avrupalılar 
yül( olur. tarafından sökülerek çalınmış bu!u 

... Bıızı vflayetler!miz çok hesapçı nuyor. 
h.arcket ettiğinden on iki lira olan Gene yürüyoruz ve gene bir ka-
nıektcıp hsdemelerine yaz aylarında pıda duruyoruz .. 
dört ay para.i•nı vermiyecek kadar - İşte Sahip Ata camii.. 
:ıeri gittiğinden ve mekteplerine - Bu zat Selçuk vezirlerinden 
1uy'rnm kutlulama masrafı değ'i: yr. olup vüzaratı Anadoluya ehli salip 
nıabruka::ını bile tnm verem:yecek orduları musallat olduğu zamana ras 
ki..~r blldceli yerlerde zannetmem ki lar. Camiin mimarı Konyalı Çelik bin 
~ı~ jmk§n bulunabilsin .. Eğer bu Abdullahtır. Ve l\fevliinanın milrid-

~tft1lır.urlnd9 durulursa \'e yazın }ı. - lerind ndir. 
e~ler!n ayl:klan ven:fl'Se bu e\·- - Bu camiin bir kolu yanmıştıı-. 

~nfı haiz alın!!.cak hademelerle Oi1 Ve yalnız kapı ve mihrabı kalmıştır. 
iki, on beş kişilik daimi bir bando ve 1258 yılında yapılmış 22 yıl sonr:ı 

caz kurulabilir. Ve bunlar için yazın Harikah olmuş bilahare Sahih Ata
boş aylann en iyi çalışma ve yetişme nın tiirbesi yapılmıştır. Bu zat Kıiıç 
devresine ayrılabilir zannediyorum. Arslan ve Keyhüsrev zamanının en 

.. Birçok yerlerde bando vardır da 
kudretli veziri olup aslen Konyalıdır. 

caz yoktur. Ve bir balo için başka . . . . . . 

yorlardı. Garp melodilerinin güftelerine ka 
Oyun bu seri hnliyle yarım san., dar girmiş olan cSuna:- yı ve yahut 

kadar d~vam etti, güneşi ve rüıgurı S 1 1 •• d d b 1 . .- una arı:> on arın ıçın e e u a-
aleyhlerine nlnn Gbrbilzlcr son gny- .. ,. . . . . 
retlerini sarfediyo: )ardı. Seri ve gü- lıı ırsın z. İşte bakmız 1 oı·o~lar<lakı 
zel bir akınla İzmirliler Si> 'nci duki - yürük şah· ne d;yor: 
kada ilk ve son gollerini attılar. \' e «Hey hicran aletine yanan i§ıkJanı 
devre 1-0 İzmirliler lehine bitti. «Pirler divanına durnıağa geldim» 

2 inci devrede seri ve enerjik oy- ~Nazlı yad bana huta dediler » 

nayan İzmirliler, yorulmuş bir vazi- , Güzel yü2lü !iuna mı görmiyc gel-
yette sahaya çıktılar. Bu vaziyetb tl im». 

Giirbüzler takımı derhal hakimiyeti- .. tü".le:'t'.l .Uıv,ale •• ~Ü ~le.elen 
ni göstermeg· e başladı. ve 15 i nci • 

başlı başına bir Htısusf.}~et- taşır. 
dak"kada ı inci, 25 inci dakikada 

Yürükl~rin en sc•\'f1 ik:en e:;ıer.ce-
2 inci, 80 zuncu dakikada 3 Uncii, 

!erden bi-isi c:'ıland.~ dci' i. :ı;> dfü 
38 inci dakikada dördüncü gollerini 

Evet manda dövUşü ! Buna bt'lkı bi-
Sinir hastalıkları mütehassısı raz şaşacaksınız. 

Doktor Kışın yürüklerde manda diiviiş-

T 
- · türmek •Jğ ıenceler n en ba~nı<la ,;.rPlir 

Ismai~Ziya -egu ve dövü~ sonunda g-2Ep nı.ınd~ının 
rer1erden birçok masrafla caz getir- Ve asıl ısını de Muhıddın Alı hın El-
tilir ve bu yüzden bu gibi eğlencel er hüseyin bilhaç Ebubekirülkanevidiı·. Memleket hastahanesi Emrazı .". 
masraftan kaçınarak seyrek yapılır. Eğer bütün burada söylenenleri akliye ve asabiy~ mütehassısı Dok- Yürüklerde kuvvl'tli bir aile ha-

sahibi mağlup mandayı a'ı:·. 

Buna karşı Konyalılann buluşları 7.aptedebilmek duyabilmek imkanı tor İsmail Ziya Tr~gul ikinci beyler yatı vard!t. Yilı ilk erkeği evine pek 
tebrik ve takdire şayandır. b·ı d' Fakat buna im- aokağmda 25 Numaralı hususi mua- sadıktır. YUrük erkeğinin ne kııclar 

ola ı.sey ı.. yenehane•ı'nde ha•ta!arını muaye- d l · · · · 
Ş " .. titiz ol ıı~;mu şu satır ar ne ıyı 2:a.a-

imdi ordu milfettişl'ği binası ö- kan bulamıyoruz. :Memduh Yavuz ne ve tedavi f'yler. de ediyor: 
nünden ge~nk ilerl~Muz. Ammn is~yenen~veririm daha fazla iza-ı-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------~ 
saatte on iki biraz olsun şu tarihi hat veririm. Diyerek yUrüyüp gidi
e~erlerden yol üstünde olanları göre- k" biz bö ·le kapı değil mH-
lun diyoruz. Bu işte rehberlik eden yor halbu ı Y •• ·~. 
ırtemduh Yavuzla elindeki okkalı ve yon değerinde olduğunu soyledıgı 

Tayyare kamp1arında 
notta dolu bir deftere bakıp ürkme- bu mihrabı görmek istiyoruz buna b 
?nek kabil değil Konyada tarihi asa da.. Temmuzua ~ ptida arından ~ri baş. 
tın çok ve bol olduğunu biliyoruz. _ lmam anahtarı götürmüş na~;P d d 
llunJann hepsini görmek istiyoruz. yokmuş dedi.. lıyan faa.~iy~t harareti~ evam e iyor 
Fakat on üç günlerdir yol1ardayız - İmamı buldursak.. Anknra, 2 (A.A.) - Tü:- 1·ku~u- la le 5395 uçuş yapmışlardır. 
lcinı de derman kaldı Ve arkadaşa - Bağda oturur.. nun lnönü Planörcülük. Ankaradaki 31 Temmuz akşamına kadar mo· 
~alvanyoruz. Aman bize en mühim- · · t 1 J 1 ı B:rı a ı ıyor.. motörlü tayyare kamplarında ça i· törliı tayyreleı le ya nız uçmağa mu-
erını gösterin ihtisar edin.. O not _ Haberim oh~aydı !'labahtan beri malara h:uaretle devam edilmekte ~ vaf fak olanlar yirmi yedidir. Geriye 

<iefterini karştırıyor fakat bu kadar anahtarı, gider alır gelirdim. Sl)nra dir. kalnnl.:ır da en geç 1 5 ağustosa ka-
l"Uklü defterde ne çare ki gezilecek Memduh YaYuzla bu hususa aid ko- Kampların tam mcvcudla faa)iye- dar uçmuş olacaklardır. 
~erleri bize bir anda "Österen bir ge- 'b' z• ğ nuşma imkanını bulamadığımız gı 1 te geçtikleri on temmuz tarihinden Türkkuşu havacılık kamplarında 

ı Planı yok.. birkaç defa istediğimiz onun da ve-
1 
1 ağustosa kadar lnönünd~ p13nör- yapılmış olan 21668 uçuşta hiç bir 

Ve diyoruz ki eğer bu eserlere aid reyim dediği notunu alamadık. Ru- ler üzerinde çalışan gençler 1 J283 kaza olmadığı memnuniyetle öğre 
neşriyat varsa ver:n ondan faydala- rada arkasından topladığımız not- ucuş, F,.timesudd rı rnotö,·lü tavwıre- 1 n;ı,....,i:>tir. 
~~hın .. Yakında tabettireceğini söy- ları yazmakla iktifa ediyorum. 
h~Yor .. MUdhiş bir sıcak var. Havada (Arkası var) 
b~ç ~sıniyor öğle güneşi tepemizde Avni İlter 
a. .r kitapçıya sokuluyoruz. Konya)'a 
ıd ecıer var mı .. üoktor 

.t\ - Vardı bir doktor yazmıştı şimdi I 
llkaradn ondan yazıp isteyin .. 

taı - Yolcuyuz diyoruz. Kartpos· 
l\. lar alıyoruz .. Her yerde Halkevi- Hastalıkları mütehassm 
./ S!itt ğimiz zaman bize evin neş- Hastalarını 11,30 dan bire kadar 

B. Bchçe Uz 
ÇOCUK 

~'Yatından ve 0 memlekete aid matbu Beyler sokağında Ahenk matbaası 
,,

8
erlerinden birer tane hediye edili- yanında kabul eder. .ror :E· r.;;.. ____________ _ 

lt · ger matbu eser yoksn o memle
b:tin tarhçesini ve asarını gö~teren Acele satılık bire:\· 
"eş altı sahifelik dak ilo ile yazılmq 
dai-Şarpirografla teksir edilmiş not 
bu ıtıyorlardı. Buradaki arkadaşlar 

nu u :&· nutmuşlar olsa g~rek.. 

Hastahane caddesi Karanlık so· 
kakta 20 numaralı ev satılıktır. Alt 

katta iki oda üst katta iki oda mut
bak, bahçe koridor ve çok havadar
dır. 

• 

• 
Köy kursuna devam edenlere verilen çay ziyafeti 

Boldan, (Hususi) - Çok çalışkan kıymetli valimizin emirleriyle 
bu sene kazamızda muhtar ve ihtiyar heyetlerine bir kurs açılmıştır. 

l'a :~ arkadaşın eline geçirdiği Kon
aldı~ostrasyonu diye Halkevinden 
bugu bir mecmuada gö:-dilmse de 
dıirıınne kadar ele geçirip okuyama-

Taliplerin gazetemizde B. Tayyip Bu kursta vazife hakkında beş ders ve hava taanuzları "Ve korun-

h~ltk dan buradaki tarihi eserle\' 
ıncıa ver~cei'im malumat, :\lem-

A kyurdaşa veynhud ayni eve müra- ma çareleri hnkkında iki konferans verilmiştir. Çok istifadeli olmu tur. 
caat etmeleri menfaatleri iktizasın-1 Halkevimiz kfrvcüliik ::ubes; de son gece köylü bu misafirler şerefin.,. 
dandır l iki yüz elli ki)lik bir çay ziyafeti vermiştir 1 

cHey agalar kötü avrada etmeyin cgüzel 1rndın>ın vasıfları şudur: 
meği:-, Geniş k::ılçalı, ince belli, geniş gli-

«Midem çekmez piıirdiği yemeği» ğüslil, dik gerdanlı, uzun kirpikli, 
ccKazandan çıktı bir kıl emiği» çenesi gamzeli. beyaz kırmızı tenli, 
«Almam kötü avradı huri de olsa» pirinç dişli, kimseyi incitmiyen, rni
Türkmen yürüklerinin c~orevleri:ı> safir seven, kocasını sayan kadın! 

ni de muhakkak bilmiyorsunuz. cŞo. Görülüyor ki, Toro.slarda medeni 
ren chayır evi) demektir. Torosla1·- demden uzak bir halde yaşar göru
daki bütil11 viiriik kampların ela lıirer , nen bu :manlann zevki. modern ma
cŞorevi> va~dır. 1 

nndaki :ı damın zevkinden farksız. 
Dertli yürük delikanlıları, dul li:a:·. ı dır. ı 

ı ş·iüi··rrn·caı·an··: .. ·~iii·ü;l'·<ai·a·w;-ı 
: ı•••••111111a11111uıııııııııııııııı1t1111111111111tıı11uıı11111111111111111111111111111111tııııııaıııııııııııı•ı • 

ilmin bir mucizesj 

Bu senenin ağustoQun~1a :Mo~kovada büyük bir ziraat sergıst açıt.. 
caktır. Bu seıg nin kıymet. ~a11at ve teknik noktai nazarından değil, 

adeta ilmin bir mucizesi danılebilir. B.urılda her Wrlü :nebatat ~· 
vnnlar teşhir olunncakbr. 

Sovyet alimi l\liçurin!r. bahçesi bilhassa şayanı dikkattir. Bu bahçe 
soğuğa dayanan meyva ağaçları bahçesidir. Cenupta yetişen en iyi mey. 
Yaları rekabet edecek ne\'iclen meyvalar yetiştirmiş, yeni cins armut 
elma, uık Ye vişne, ağa;iarı meydana getirmiştir. 

Teşkil edilen mey\·a niimuneleri arasında Sib'ryanın en şiddet1' 
soğuk ve kasırgalarından korkmıyan doktor Kazurinin harikulade bah
çesi d e \'aı dır. Serginin saha:-ı l 3f\ ve istirahate mahsus olan mütemmim 
mah:lll: ise 200 ki ceman 3~6 hektarlık mahalli ihtiva etmektedir. İşbu 
sergiye tahminen 200,000 kişi iştirak edecektir. Muhtelif eşya gösteri
lecektir. Sergide Kolhoz tabir edilen b:r zirai meydan daha mevcuttur. 

Marvon Danvel miJ ,·on ~r o'du 
:Uün:11 tiyatrosunda Hitlerin önünde dansettiğini geçenlerde ha

ber Yerd .~imi-ı Mariyon Danyel bugiln bir milyoner olmuştur. 
Bilindiği üzere ::'ılari~·oıı Danyeli keşfeden, hatta onu Mussoliniye 

dans için gönde:·en Hitlerdir. Hitler bu genç Amer kan kızında fevka
lade bır sanat maharetiııi huimuş, ve onu mutadı olmadığı halde alkış
lamıştı. İşte bu alkış Maryon I>anyeJi bugün yalnız meşhur değil ayni 
zamanda milyoner de yapmıştı. 

Or;!indenberi b 'raz sade bir hayat süren arfüt artık bu sadeliği bı. 
rakmı~ ve daha sonra Hitl~rin gözde bazı ndamlarının karşısında da 
dansetmiştir. Diğer tar:-.ıtan l<'ransız gazeteleri Mariyon DanyeJin 
Bitler tarafından tekrar çağmldığı hnber verilmektedir 

29 yaşında 11 çocuklu ana 
Fransnda, maJam Duf resnel isminde bir kadına altın madalya v~ 

rilmesi kararla~tırılmıştn. Biı fabrika işçisinin karısı olan bu kadın he
nüz 29 yaşında oldll~u halde tam 11 çocuk sahibidir. 

Çocuklnrın en b~yüğu 1 1, en küçüğü 1 yaşındadır. Hepsi de tama- • 
men sıhhat!idırlP:-. 

Bu b0l rncuklu aile küçlik fakat temiz bir evde oturmakta ;ınneleri 
çocukların.; l izzııl bakmakta, babanın ko.zanciyle de pek güzel geçin· 
mektedir. 

Üç sene ~vvei Rı::isicurr. hur Lebrün çocuklardan birinin vaftiz ba
balığını kabul etmiştir. Bu aileye geçen sene de (8000) franklık birik- • 
ramiye veriimişti. 11 İnci cocuk!arınd~n sonra genç anneye şimdi bir 
:le altın madulya itası düşünülmüştür. 

Ita va kralt BerlinP- nerlerı gi'mivor 
lta!yP. kralı ve Habe,.iı;tan imparatoru Viktor Emanuelin . Berlint 

gidcct"ğiı1 clen bahsolundu. Bonra bu seyahat geri lrnldı. Hatta bu geri 
kalış h;ikümdarın .fos olin: tnrafındnn takip edilen siyaseti t:- vip et 
mediğı şcklin<lc tefsir edc.nler de oldu. 

Halbuki bu seyahatin gari kalma nın seb~bi çok basitfr: 
Sn 1\i:ajesle yaşlıdır ve sihhnti de iyi d<!ğildir. Romatizması yUzUnden 

beı n berinde daimi surette cloktorunun bulunmasına ;htiyaç vardır. 

Kı a tice de siyatikt~n rahats1 zdır. 
Haltı ki füı'ynn kral ve lmıliçe:sinin hmmsi tab'blrri ynhudid'r. Ber, 

lin se~ nhnti me\·zuubahis o!Jncn krala bu SPyahatin devam müddetin· 
ce dol-;:orıılldan aYııı..~~sı tavs ye olunmu., kral buna ra ı o1 m;,t~ nca 
seyah:-:· geri kaln ıştır. 
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•==========-======-=--===--=-==========-
hadise 

ispanyadan hayret verici bir ha- Amerika da T ürkiyeve Akşamcıların 
ber goldi. F rankonun bir emirle ge- J 
nernı Queipon de uanoyu, kendi i- hasret "ru"rkı·yefı·ler bir sohbeti YAZAN: M. SIFIR 
ne h rp eşn~ ında pek kıymetli yar- l i 
dımlarda bulunmuş olan o maceracı Rakının derecesi, ayyaıların tabiri Sultan Reşadın ölümü halefi Vahi• 
generali vazifesinden azletmiş oldu- ··-- veçhile gradoıu indi. Artık, ellilik, 

ğu söyleniyor. General, 18 temmut- Yazan: N H A T A y kırk beılik rakı yok. BUtün rakılar dettine nasıl haber verildi? 
~n. iki eenedenberi radyod söyle- • • 40 derece olacak. 
mi olduğu nutuklarındnn birini irad DUn, kahvehanede oturmuı; mü- • J • 
etmiştir. Evvela iktidarı askerlerin Uluı rfeikimizden: c- Amerikadaki Türkiyeliler, nakaıaıına yap~yorl~rdı. Bunlar, 1334 yılı temmuıunun üçüncU çnr- bir mUjdeci slirnt ve hamlesiyle oda-
i gnl etmesi ve yeni politikacıları Nevyork, (Hususi muhabirimiz- Türklycdcn hangi tarihte, ne şekil- mutlaka koyu tıryakı akıamcılardı. ~nmba günü Ye akşam rnkıi illi. Cü- dan fırladı. Mermer taşlar ilzerinde 
koğması icabcttiğini, sonrn lspan} a den) - Amerikadaki Türkiyeliler de çıkmı , çıktıktan sonra da hangi Biriai ıöyle diyordu: neş, :Marmaraııır esmerle~en ufkunu rugan terliklerinin çıkardığı scıt 
nın adaletsiz bir rejim altında yoı.a· me clesi; Arncrikadaki sayıları, 450 tabiiyeti iktisap etmi olurlarsa ol- -Ben, elli derecelik rakı içiyo- öpe öpe, koyu nefti bulutların ara- şakırtıları duvarlarn aksettirere~ 
dığını eöylemiştir. bin kadar tahmin edilen Türkiyeli unlar, l'abancı her hangi bir devlet rum ki, gene beni keımiyor (yani tat- sındaki yatağına giriyor, yaldız renk- beyler dairesinden uzaklaşb. Refilı 

Rum, Ermeni, ve yahudinfn turist tebaası gıbi, diledikleri z mnn, anu- min etmiyor) du. Şimdi ne yaparım? li ve kızıl harelP.rle benekli yorganı- bey, Osmanlı tarihine intikal etmel 
Şahsen en büyük askeri nisan olan olarak memlekete girmelerine vo vatana girmek hakkını hai?.dirler.> Diieri cevap verdi: na bürünüyodu. Etrafı karartan üzere bulunan yeni bir faslın yeni 

San - F emnndo nişanına istihkak memleket ile ticari münasebetlerde Şeklinde tadil cdlldii!'ini tndilclcn - Eıkiden iki yüz elli gram içiyor matemli til!lerin aruı;ındaıı tıpkı, sultanın, hiç şüphe yok ki, tebrike 
kesbettiği halde, bunun kendisine bulunabilmelerine müsaade mesele- sonra da, Arnerikadaki 45Ô,ooo Tür- idi iıen, ıimdi yarım kiloya çıkarır- hüzünlO bir esmer güzelinin gamlı koşuyordu. 
'erilmemif olduğunu, bunu almı - idir. kiyeliden her yıl en az on bın kişinin sın.. edıtsiyle, ~ekine çekine çıkan akşam Haber, bir şimşek sürati ile sara'-':\ 

1 - Gebertecek miain beni? .,, 
ya iayret etmiyeceğini, fakat span- Amerikadnki eski Tilrkiyelilerin nnavııtıını ziyarete gittiğini tasavvur Ş h ld . • meltemi de esiyor, ortalıia hafif bir yayılmıştı. Sadık bendelerin iştahlan 

b "hi bi k 1 d l d d" • ı - u n e ıçme bıraderl. . l"k . d G . ya ugün ekmek buluyorsa, Anda- mu m r ı mı zeng n a anı ar ır. e ınız · y erm ı serpıyor ve serpiyor l\. ün- da kcy fi eri gibi yerine gelmişti ar-
ı ı k H ti) 1 A B. d "k" 1 k b' h t - apamarn.. dil il d h d b ğ uzya tar alarmda buğday e tirmeyi er sene tn ay annı vrupanm ır a aın ı ·ı üç öy ı ır seyn n A~ t b" . • • 

1 
z n uı gun a\•asın nn, o ucu tık. Sevinçle takım takım kurulu iftnr 

ht lif h. 1 i d F d · Udd ti .r d .. 1 , - .uı oata ıranın tııeıı yırm w d b 1 dü Üftmüı olan kendisinin sayesin- mu e ~e ır eı n e, Tansa a, m· m e Zl't ırı a nsgarı o ar .ı~: ne 1 sıcag-ın an una an ve mahmurlaşan sofralarına geçtiler. Yecliler, içtiler, 
b 1 "it d Y · t d · · 1 h ? R \ · 1 dl 1 1 ı<uruş.. • l h fü h f"f k el de u unduğunu, başkalarının ken- gı ere e, unanıs an n geçırır er. arcnr. ~ ıımı a<ıgarıye r. r n 1.: 

0 
d . l .

1 
agaç ar, a a ı ıpır ıyaıı yap- yarının sultanına hayırlı dualar et. 

di kum~nda ettikleri mıntakalarda Amerikanın b'Jhassa Akdeniz Ve ya- ııdam hj:nıı "tleseli 100 d .ıa. de~ f. b -. nu a ıçemem.. nıan, varı e raklannın tatlı hışıltıla.riyle, sanki, tiler. 
b h k k 1 k tı l 'l · pa ı ıı· · ı cnzı)·or.. b" 'b' 1 · b' · ib' I ld u ususu tamamen ihmal etmiş ol- ın şar mern e e er ı e ış ya 1 • • • h 

1 
• • • ırı ır erme ır su verır g ı, ısı a-

c?ul:brını ileri sürmüştür. belli bnşlı ticaret mile sese)eri ve tn- 100 X i O.•l';0,000 - Şu a de ıspırto ıçer, oturur- şıyorlardı. Hııh ve telftşlı uçuşlarla 
mamen bunların elindedir. Yahut Türkiye, her yıl ilç, beş milyoıın sun.. akşam seyranından yuvalarına dönen 

• 
"" Geceleri teravi kılınan bo' l.}tkk 

Franko lüzumundan fazla ko
nuşmuş olan ark~daşına ağır bir dar 
be indirmiş, bu suretle kendi inin 
ef olduğunu göstermiştir. Fakat 

acnba söylenmiş olan sözler ya nı2 
onu ıöyliyenin fikirlerine mi terce 
man olmuştur} Uzun ve müdhiş bi' 
sivil harbin ertesinde, zihinle-r der 
lal eükOta kavuşmaz ve vahdet bi 
sihirbazın değneğiyle dokunulmu 
ribi kendiliğinden teessüs etme7: 
Esasen unutmıyalım ki lberya Ye 
rımadasından bahsederken İspanya 
dan ziyade f spanyalar demek lazım 
dır. Andaluzlar, Katalonlar, Navar 
lılar, Kastilliler tamamiylc biribiri 
ne eklenmi değildirler. Karlist1° 
Reketler, Falanjistler de müşterek 
bir kumandaya itaat etme1crine rağ 
men müşterek bir ideal uğrunda çar. 
pı mıyorlardı. F rankonun vahdeti 
tesis için oldukça müşkülat çekeceğ· 
tasavvur olunabilir. 

bunlar tarafından idare edilirler. çıkması p~k muhtemel olan bu parn- Bu ıöz ÜJ:erine hep eülüıtüler. serçeler, kırlangıçlar da çırpınıyor, 
Amer"kadnkl eski TOrkiveliler yı Amerika dövizi olarak kazanmuk- Bahia, gene tuelendi: cıvıldaşıyorlardı. 

salonda, kırmızı fesli. .·edfngotl v 

b kk h l l "b 1 ., - Şarap hafifletilecek, fiyatı da a ındnki benim şn s ntı n arım tan mOstağni midir. Veliahd Vahideddinin, Çengelk6y dış ağaları kesJk kesik ökc;Orerek Jn-
ı indirilecek.. Halk ıarabı au yerine 

çok müsaiddir. ~ .. evycn·ktn ve "'l'rg:- kinci dnha mühim nokta: tepesine )·aslanan dik bir yamacın ce parmnklannm titiz hareketleriyle 

beyle ravuçlarındaki tesb hlerf uğu 
turarak ceplerine koyuyor, hnrem ve 

de bunlardan bir çoğunu mdım. Amerikadaki Tilı kiyeliler, bilhn~- içecek.. kucağında, koyu yeşil ve sık bir or- beyler avuçlarındaki tesb hl eri uA-uş. 
bir çoğu ile eski, yeni m mleket mrı· sn iR ndamlnrıdırlar. Run\nr bımıdn - Tamam!.. mancığın loş buca~ındn, çalılar nra- şıyor ve beyaz kılaptan :şıemelf ara-
c;elelerini konuc;turn. Nadir istisnaln•· bnkka'lıktan bankacılığa, gazetccı- - Ne için, fena mı? ına tıpkı bir çapkın gibi sinip glz- kiye seccadeler Uzerlnde, kud t bir 
'lir tarafa b1rnkılacak olursn, arala- l"ğe, Universite profesörlüğüne kadur - Cece gündüz aarhoı arezmeğe !enen; Haliç, Boğaz, Marmaranm ihtimamla ak nm namazını kılmnk 

halim yok .. Biliyor musun: 
.,nda Türk dostu olmıyan ve Tilrki- her tür"ü i yaparlar, doğduklnr hazlı cilve ve işveleriyle birleşip ku- için saf tutu,.·orlardı. Güzel sesli rnU-

Ömer Hayyam fÖyle diyor: " 
veli olmak gururunu benimle pnvlı:ı - mnmJ{'kct·. mahsullerini, ie nd::ımln· caklaşmnlarını, öpüşüp koklaşmala•ı ezzinin kameti b"tmek ve imam efen-
"'ı't.•nn bı'r tek ı'n nnn ra tl 0 mftdım. r·n1, ı·ş nrtlnrını sonra da, Ameri· - Ne kör kütük aarhoı olup ale- J J ı f b k ... .,, " .. " ,. nı, sarı ıp oynaşma arını s ns a ı~- d · de jftltah tekbirinj almak fçJn kol-min maakaras1 haline gelmek iatc-
ralarında, Arnerlkadaki vnz:y.etin- kayı tamrlnr. larla göz. !~yen sarnyındn. her giln.- la'"ını kaldırmak üzere bulunuyordu. 

riın. Ne ayık gezip devrin bütün ıı- _ ' 
rlen şikayet eden, yeni vatnnındnn - TGrkiyeden buraya ne getiı ile- kilnOn hılufına, o akşam manalı bır Tam o e!l:nndn. salonun kapısmda hır 

hrabını çekmcğe, inıanlığın sefale-
yrılnrak tekrar memlekete d6nmr.- bilir. Z y in mi. zeytinyağı mı, siln- durgunluk, esrarlı bi:· rnahzuhluk c:ıX-hk ko tu. Hnrem a,;.alanndan bi-

tini görmeğe tahammülüm vardır.. ~ t> 
ği ve yerleşmeği düşünen ldrn de ger mi, sa ?un mu. çini mi, incir üzüm vardı •·'nfn tit:z .:ıesi ta\•tın ve duvarlarda 

İkisinin araıında bir hali mcıti (yarı 
yoktu. Yqlmz hepsinde uzun e - mü ... 1lh .. lh .. Ne getirilebilir, ne ka- Ramazandı dn. Fakat, iftar tonu- ,,.ğıltılı ak:sler ynpıyordu: 

kcyf) vardır ki, itte ben ona bayı. 
neler doğdukları memleketten uzak- dar getirild.ıilir, getirildikt.en sonra nun atılmasına, lstımbul minarele- - Aj o. kim karşılıyııcak. Sadra-
tn kalmanın, onu bir dnha görmeme- na~ıl otılab!lfr? lırım.. rindeki kandillerin ışıl ışıl yanması zam prsa fendlmiz, '\.•anında şevhis-

Sen de ayni §C)'İ yaparsın .. Kör kü- " 
ğe mahkOm ynsamnnın teselli edil- Kendileıine memlekete erbest gi- na rağm"'n, sarayın harem ve <ı('Jl\m. ılm ve harbive nnzın ile şevketllmfzi ük sarhoş olmağa ne hacet! Saatte 
mez ıstırabı \'ardı. Nostalji!.. rip çıkma imkanı verilir e, bu birka"' lık dairelerinde kurulan ır;'ke lef ~iyarete gelivo. 

bir bardak ıarap yuvarladın rnı, ta· ,J 

- Bütun Amerika Niğdenin, E:;.. yüz bin ki ilik tacir kalabalık, Tür- marn!.. ofralnr oldu[~u gibi dur.uyordu. o. Bir şeytanınkinden daha aldancı 
zinenin, Çeşmenin, l\Iarmaranın, ta. k"ye - Amerika ticaretinin inkisnfı- ruç bozmak kimsenin akhna bile gel-

Ve tekrar kahkahayı baıtılar .. 
tan bulun bir avuç toprağına bik na hizmet edemezler mi zanneder. m ·yordJ. Meraktan kırışm kızaraıı 

Derk('n, yan!arınl\ bir ba§kft doıt 
ddmez 1 siniz? yilzler, Rabırc;ızlıktan k{lçfilfip yumu-

tarı geldı: • 

ve ayartıcı olan bu hitnp ve ihbar kar 
ısmda, Kfibeye çevrilen yOzJer gül

dü ve kapıya döndü. O anda akldt'-Çocuklnnnn yeni vntnndaşlnrmn A~eriknfüılçi Türkiye uleyh~nı· lan gözler hep Yıldıza ve denize 
General Queipo de Lalnonun b ı d 1 ... il ., ı.;:· • - Okudunuz mn - dedi • k1rk ~-karşı By e gurur arııvorlar ı. ıgının sayı arı Liç uını gcçmıyen b:ı doğru çevr:ll"'lişti. YUrekler, gizli ve ler gevşedi, dUzelen aflar birden 

nutkunda gözetmiş olduğu yeni po· D ·d kl h "k Jad • ·öl pıofes\.·onel grupun iş' oldu~unu ev- recelik rakı çıkını§.. ini bir sevin"le durmadan rnıpı- ö ül" di B litikacılar kimlerdir"> Bugünkü ka- - o~ u an arı u e ~ erı - ,., ,. l' ç z uver . eş dakika sonra, sara-
kl k . . meden bır daha göreler, bu yeri A- velki mektuplarımdan birin.le yaz- - fa·et çıkmıı.. )'ordu. yırı bu abid ve zahid be;•leri, aia-

rı 1 1 ıçınde bunları tefrik etmek mcıikadn doğnn çocuklarına göste. mtşhm. Bu rakam, Amerikndaki _ Ben hapı yuttum. Eskiden elli Beyler daire inin den "zi gören octa. 
muk· şküldür. Şimd. iden kaJ.•dedilebil• t•ebı'l.,eler... Til k' 1. R E . h dil . l lı' i . . .. ü d lnrı, hademeleri gelen saltanat mQj • ., r ıye ı um. rmenı Ve ya u e- derccc1\ı, ?'Al<ı Alıyordum. Karıma. al"ınt an ır nııı penceresı on n e 
ce olan şudur kı Kont Cıanonun 1 Bir rokları tecrübeler yapmı~lar, rin binde üçü b"le değildir. Bundntl ·eliahdin daire mOdllrU ve velcilhar<"ı decilerini karşılamak, ağırlamak için 

· · • • d h Y '!.! küçük bir ıişe İçmek eaas.anı kaLu h"" ilk k 
P nyayı zıyaretının ertesın va iIT' Amerikadaki konsolo luk te kilatı- 'f)p ka. nrtık dilnyanın her yeriııd., Refik beyle mu~ah"p Hayreddin ağa uy apının iç ve dış yanlarında 
b. h"d' · · K ctıirmi .. tim. Simdi ise dah3 büyiikçe ır 8 ıae cereyan etmıştır. omşu mızt.an alıımadıkları memlekete gir. olduğu gibi Arneriknda da, Türkiyt> Y • r!Özleri denize dikilmiş, hafif bir ses- karşılıklı sıralandılar, ihtiram safları 
lanmız henüz harici ıiyasetlerin mck mUsaadesini, belki elde ederiz, aleyhdarhğı gUlünç olmağa katlan- bir tiıe almak lazım. Karı razı olmı· le gö:-üşüyorlardı. Aia, hilzünlil bil' aldılar. 
t•sbit edecek va"'iyete oelmı· deO.ı'J. d" J t b'l il ı k d k' H l · ak kıyametlerı· koparacl\lc t } ~ o ... ıye \'apur a, o omo ı e mem e e- rna an ım e yapamaz. e e son sı- yac , ·· a\·ır a: Vahideddin, bilyük salonda, orta 
c:!irler. Bekliyelim ve bırakalım Ro- i h d ti k d k l 1 i k" fi d Tü k" t ·ıt n·· "k · ı l ·ı k . t n u u arına a nr so u mu~ a:-, yas in ·ışa a; an, r ye - ngı e- - uuyiı ıııe • ıraın. çı ece nıs· - .Hazinedar .ustas.ı (~uşnaz) kal !masasının ,_.anında, tavandan sarkan 
Ma bildiğini okusun. Hadiseler bası f'll k 1 ı d Tfi ki F d k" k - " muvn ıa o arnamış ar ır. ı·e, r Ye - rnnsn ara ın a n nn- beti, heaap oyununa takar ve arını fa. dıyordu. Bugiln dünkunden daha azametli avizen:n saruğı göz alıcı 
değildir. Ne Burgosta, ne de başka Acaba bu kayıtıar artık knlclırıla- lnşrnalnrdan soııra, TUrkiye, Ameri- aldatırsın .. Bilhassa fiyat ucuzluğu· 1 ld • ·· 1 li b ~ 
yerlerde · mnz mı? Bize bir turic:t. biri adamı kacln birinci der.ecede bir devlet t>- nu duyunca, merak ı.:tmc, kolay ko- ağıı· ve da gın ° ugunu soy ec en· ,ışıkları altında ve ayakta duruyordu. 

G 11 clen·ze. R ır k. k h 1 "d' E a uı olarak. bir ay, beş ay kalmak üzeri! hemmiyet: kazandı. •rnrkiyeye a!rl lay aesjni c;ıkarmaz. R f'k b ö 1 . i d . d e ı ı, ço eyecap ı ı ı. smer ve 
1 

. e ı ey, g z erın enız en ayır. , . . 
ntranıııeant memlekete girmek mUsnade i veıile- her haber, Amerika gazetelerinin bi- _ Evet, ben de onu düıü.nmüı- mıyor ve oruyordu ! 'narın yüzO kırışmış ve bıraz da sol· 

-=*=- mez mi? rinci ayfalarında, biiyilk başlıklar tüm. _ DUnkUnden daha mı ağırını~. muş gibi göıOnü~·ordu. Sal ell fi" Kral yatı 40 yaŞlill Amerik::ıdaki Avrupalı, Asyalı ile çıkıyor. Re mi nutuklarda, gaze- Vakit akıamdı. Güneş batalı epey- şu halele ümicl az demek?.. masaya dayanmıştı. Siyah ve ufak 
milletlerden her yıl yüz binlerce. i telercle. konf.ernn !arda Türkiyeden. ce olmuıtu. içlerinden biri; _Allah bilir amma, belki de yok. taneli, ucu örme gürntış kamçılı uzun 

do I durdu tntil aylarını geçirmek veya iş yap- Akdeniz<le, Bnlknnlardn ve ~·akın - Eee - dedi - kerahat vakti .. Gi- Ben, hazinedar ustası ile görüşür- tesbihi, sol elinin einlrll hareketleri• 
mnk icin anavatanlanna giderler, Mrk memleketlerinde ~ulhu tem ·n delim naaibi alalım mı derainiz?. ken, şevketlinbı başucunda ikinci kımıldıynn parmakları arasında, ha· 

lngiliz Deniz bakanlığı, bu yıl ;üz binlerce dolar para arfederlcr. iktidarında tek devlet diye bahsedi- - Hay hay - dediler - hem de elli imam kur'an okuyor, baş imam drı fif ıkırtılarla biteviye dönüyordu. 
krnla yeni bir yat yapmağa karar Anavatanln aralarındaki münasebet- liyor. derecelikten olıun.. ağhyordu. TeessUrUmden giremedim Salonun kapısına müteveccih bulu· 
vermiıtir. Bu karar her halde yerin- ler bizimkine hiç benzemediği için, Amcrikacln lıöylc bir devletin kar. Biriıi ilave etti: huzurn cloğrusu. nan gözleri baygın ve nemlJ, ne de 
de bir karardır; zira kral yatı bu yıl onlnr ailelerini buraya da grtirmez- şı ına bir ik" bin kişilik profesyonel - Veda rakuı içelim daha doğ- _ Desene ki haleti nezide? .. ayak pıtırtıları, fotin gıcırtıları ve bu 
<O yaşını doldurmaktadır. Bu ynt, ler, burndan yaptıklnn yardı~Ia~la bir :rup il~ naqıl ç.ıkılabilir? .. . . ruıu.. _ AHah, dedi, aslammıza uzun ve kederli idi. Salonda da boılutu 
«Viktoria and Alberb adını tası an ıınavatanda be lerler. Amerıka ıle Kaldı kı, Amerıknda, Turkıyelı ÇlMDlK ömürler versin. Şevkctlimize de kn- andınr sinsi bir ses izlik vardı. 
üçüncü yattır. Birincisi, kraliçe. ~ik- Yunanista·n· ara ındaki ticareti. b~l-ı ~·ahudilcr .. h çbir zaman. Türkiyeli ···- mil iman ve a•an ölüm nasip eylesin. Geniş sofadan alona doğru gelen 
toria için 1843 de, ikincisi de o ta- hassa İngılıılcr, İ~alyn •. lsv~ç, Lehıs- Rumlm Turk - Y~na~ anlaşmasından dahi muhtevi bulunan bir anlaşma· Eğer varsa taksiratım affetsin. Me- ayak pıtıdılan, fotin gıcırtıları ve bU 
~ihten bir kaç yıl sonra yapılmıştır. tan. Al.m~nya, ?svıçr~ .. ılh .. ıl?·· ~ra- onra knllyen Türkıye .nleyhdar~ığı nın başlıca gayesi ~om~nya v:. Yu: ylşlerine bakıhrea hiç te dilnya sal- arada keskin bir mahmuz şıkırtısı . 
Üçüncliaü ise, kraliçen. n ölümünden smd~kı tı~aretı de. bılhassa; ıtnl) ny"- Y.apmnmı<ı.lnrdır. Erdmenl '!er xk·end~le- nanistan toprakları il~erınde mudd~ı tanatı ile atakası kalmamıı sultanı- iki kana~ı da ardın~ kadar açık olaltı 
iki yıl evvel denize indirilmi ve altı lnr, ıc:veçlıleı. Jehhler, Almanlar. · ı rıne atfedılen aleyh nr ıl!iın, endıle. yat serdeden Bulgarıstanın tecavu- mızın beyefendi. Fakat böyle müba- kapının önünde bırnz durdu. J3 r 
Britanya hükümdarına,... hi:met et- viçrelilcr .• ilh .. llh .. İdare ederler. ı·lnden ayrı bir grup taratındnn ida· züne kar§ı durmalt idi. Bundan ü ç rek gecelerde ruh teslim etmek çok dakika sonra da, sağında ~eyhislifl1 
miştir. 4.700 ton hacminde olan bu Vazh·etin, mesela: - Deva.nıJ ıo nuncu ıahifede - sene evvel bu blokta ilk rahne açıldı. Eğer varsa taksiratını affetsin. De- Mustafa Kazım efendi, solunda bs.r: 
yat dilnvanın en büyük yat d ccc***n:. Şöyle ki Bulgaristan ile Yu,goılav· demektir. Ne mutlu ona. biye nazın ve başkumandan vekılı 

' • ı ır. D L T • •• f ya arasında akdolunan ebedi dost- Bu acıklı rörOırneyi odanın içinde Enver paşa olduğu halde sadrıazaııı 
Bir gemi için kırk yıl, ha•m sa- - e empS gazeteSJOe gore. luk pakt~ Yua~s~avyayı miiıterek ansızın çılırm bir feryad koparan te- Ta!At pa~a kapının eşi.~lnde görn~i 

yılır bir vaştır. Bi~ vapurun norm ı gayretlerın harıcme çıkarıyordu ve lefon kesti. Mikrofonu titreyen elle- dü. Şeyhısl8mın başı onde, göıle • 
ömrü, 20 ve azami 25 yıl tahmin d 1938 ıeneıindenberi zuhura gelen riyle kulatına götüren Refik bey, yerde ve elleri göğsünde idi. Tıl\'r:ı~-
edilmektedir. Yunanı· staıı ve ı•gv er hadiseler ise Yugoılavyanın vaziye- muhatabına hürmet göster!r gibi ol- da ve yürUyOşUnde tereddüd ve i}tt • 

.- tini daha ziyade nazikleştirmiıtir. duğu yerde hafifçe toplanıp eğildi. raz seziliyordu. Fakat, paşnlar, hıı~ 
Maamafih, gemi ve vapurların da d Romanya teahlıüdlerini ifaya Sol elinin parrnaklariyle redingotu- te öyle değildi. Dik ve serbest yUr~ .. 

Zaro aR-aları var. Mesela. Ts'n - Tai Balkan evletler!· hazır İ•e de Yunanistandan uzaktır. mm düğmesini iliklerken, teessürlil yor, çok ciddi ve ve biraz da ser: 'n-
adındaki Çin gemisi, 18 38 de Petros- Ve bugün~ü en~iıe~e~i her ıeyden bir sesle: rUnilyo~lardı •. Meı·aklı ve :~sirhaıbdı. 
burgda 'eva tez~ahlarında inşa edil- evvel kendı emnıy«:tı ıle meıgul ol· -Bendenizim paşa hazretleri. kışları ıle ycnı hakanı sUzuvorl J<:ıı 
micttir. Bugün ı O ı yaşındn oldugv u masını amirdirler. Dedi. Sevincinden mi, yoksa te- Vahideddin, paşaların bu keS v~-

1 1 Yunanı.StantD vaz·ıyetı• karŞISIOda Halbuki metin, fevkalade mü- essürilnden mi bilinemez artık, bir- nazarları karşısında, kımıldandı ,,8 h11 de hala faa iycttedir. Bu gemi, tı 
1903 de, ynni 65 yaşında iken bu- cehhez ve ne olursa olıun müttefiki den alnı kırıştı, yilzü kızardı ve vll- himli insanlar gibi gözlerini aç aırtı 
har mak:neleriyle cihazkınmı tır. Tür kiyenin ala bıleceg"" i tedbirler Yunanistanın yanında bulunmaya cudü hafifçe ürperdi. Refik bey, mik ileri doğru tereddUdlU birkn~ ~nde 

azmetmiş olan Türkiye, Trakyadaki rofonu b1rakırken yaşaran gözOnil attı. Kurnaz Vahideddin, ön tıtl-
lng;Jiz gemileri arasında en yaş- nasıl görülüyor? hududlarının bir kısmını teşkil eden muhatabına çevirdi ve hilzilnlO bir eğilme.k üzer~. ~ulunan o gü~~diJl" 

lısı. Bristol'de tescil edilmiş olan ve Boğazlara hakim kalelerden ma· eda ile: ktlmetın bu buyOk başlarını, ,.e 
cjohn t dur. John'un ya~ı 91 dir. Yunanıstanın dış siyaseti .hakkın- cBaılıca banisi Türkiye olan Bal- dud olan hududlarında kuvvetlerinin - Sizler baki az;zim, cennetmn- den hiç ~e umulmıyan bi;. te\•a::ntf'l 
Onuna, yasıt olan gemi, hala Baltık da Atinadan (cTeps> - Parıs, 24-7- kan antantı Türkiye, Yugoslavya, büyük bir kısmını tahşid edebilir. kan göçmüş, Allah efendimize ve nezaket ıle kar~ıladı. Etegıne u dı. 9,, 

d•n"z"nde iqJ"yen fsveç bandıralı 939) gazetesine gönderilen bir mek- Romanya ve Yunaniatanı biribirine Bundan maada Tiirkiye lngiltere ve hanednnc öml\r versin. Enver paşa elleri muhabbetle tutup kaldır 
Mrl~ren:. dir. 1854 de in;a edilmiş tupta Balkan antantına ve dolayısiy- sıkı sıkı bağlı bir grup halinde hu· Fransa ile anlaşmalar im7 .. '\ etmiş ve telefon ediyor saraydan. mimiyetle sıktı ve snr.stı. 

ve Kırım muharebe!llind .. askPr taşı- le Türkiyeye temas edilerek denili· lunduruyordu. şarki Akdenizdeki •oJil daha ziyade Dedi. Ve ölüm haberini efendisinP - Devamı var -
mış olan Edine.• da hala ıaidır. yor ki: Genelkurmaylar anla~malannı ehemmiyet keıbetmiıtir.> iötUrmek iç'n, kara haberci dciil de cYeni Sabahtan• 
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yı/dönümü Çinin cenup sahille-
Günü gününe tam yirmi beş se-

~ 1 ne evvel, Avrupa sulhu can çekişi -
ır.:l\AT' yordu. O trajik anlar her yerde anıl-

116" L'. · k . d •• 1" " b . malı, ihtiva ettikleri dersler düşünül-
lYIU/ J•eze Uman anı O.Unun aşrna melidir. Bunların · baŞlıcalarını gös-

d ., ., ~/d • •• 1 " •• h . • - termiye çalışalım: . OgTU egl l Ve O.Unun Çe 1eSlnl l-Arşidükünkatli28hazıranda 

d .kk l k t l t ., b l d olmustur. nu tarihle 23 temmuz araz at e on ro e mege aş a ı sında~ ~buhran » zahiren tabii birse-

-42- yir takip etmektedir. Gerçi, bazı si-
- Aramızdaki mesafe azami 3 ya si mümessillerimiz Saray Bosna 

. var! Diyerek bağırdı. rediyordu. Günlerce devam eden bu cinayetinin Avusturya Macaıistan-
kilometrcdir. Biz de ise şu tepen.n ar Milfrezeııı·n bütu··n efradı ölünün .vazılarm verd:kleri netice malüm- 1 1 I 

da yapacağı reaksiyon ar a meşgu 
ka ından çıkacaklar, arkadaşlar mev başına toplanmıştı. Ce8ed eşkiyalar- ı dur. :l\li\fı eıe kumandam cNureddi- olmakt:ıdırhr, fa t~at y~bı.z Ç'!tine 
zi aldılar. dan birisin 'ndi. Müfreze kumandanı nin kafasıııı &"l' t 'rdi> diy :! Az.iz pa: elçimiz derhal en kötü ih~imali tah-

- Güzel! Sen evvela n~b.etçiler.e ölünün llaşına doğru eğildi. Ve ölü- şadan bin lirnrı kopardığı gıbi ikı min etmiştir. Diğer yerlerde bugiin 
git, ve müfreze ıslıkları ışıtmemış nün çehresini dikkatle kontroı etme- rütbe terfi etti, arn i ı: anıancla altın b' l · t . .. .. ' ı 
ise bizi görmediler demektir. B:na- ğe baoladı~ madalya ile taltif. ol uııcltı. l ız~ e ıemmıy: sıt·f;run~~ lmcs~.~-
aleyh ateş ~derek harbe sebebi-! Ölümü i~taç eden kurşun eşkiyanın Nuredd: ıı çetesi böylece dağıl<lık- t:~ 1.eıncn aynı şe ı e mu a ea e ı -
Yet vermesinler. Sonra çadırları ç.aı·-, çehresini tanınmaz bir hale g-et'rmiş. tan sonra nğızlarda dolasan decliko- mış2tlr. F R 1 .

1
. d' ) 

N dd. · ~ahrada . . - b' - ransız, us, ngı ız ıp o-çabuk toplayın, .ı. ure ının · ti Göisünde derin bir yara vardı. dularda sona ermiş ve kı-ıtı ır za- .
1 

. " 
6 

d B r d 
iltica etmiş olduğu yer, Afrikanın D.erhal bir kibrit yaktılar. Ve ışığın man içinde hadiseler tari!ır. karışn- b m.asAı erı ve tAeml muz a .. elr ın <: 
ı 1 t t Jınu~ rüzga 1 ır vusturva - man muza ~eresı 1ava cereyım arına u u ... .- yardımiyle bozulmuş olan çehresin- ı ak her şev unııtu du: .: . . Al S 

kl d·-· k l la ı:.urc.dn ou- _ .. . ~ . "ld" .. 1d..... . t cereyan ettıgını ve manyanm ır-rın sürü e ıit um ar ';j den· hiç kan akmamış oldugunu gor- Nureddının u uru ugu ve çe <'- b' k 'dd 1' b' h 1. t · 
rnda muvakkat tepelerin vUcud bul- diller. Müfreze kumandanı ölünfüı sinin dağıtıldığı hnberi Avı·upada L:!- .ıstan~ ar.~ı şı d e~ ı. ı~ are ... e e gı-
duiu bir harp mevzii idi. Nureddin iki yaraaına da dikkatle baktı: t :fe ile heraber yaşıyan SaHlhaddinin n~,~~-. .~u~aa ~sını l v~stu?aya 
burada uzun zamanlar kalamazdl. -Ac:lyip ! - dedi - bozulan çeh- kulağına kadar varmıştı. Fakat Sa- ver dıgınAı a er a rnamMış ar ır. te

1
m 

Ç · A • J " gelince o ~ . ~ . . ,.T edd'ne muz a vusturya - ı acar nazır ar flnkü rüzg"r mevsım e1 ı · resinden hiç kan akmamış.. lahaddın ve Latıf enın .... ur 1 • 
1
. . . d' 

U kül l • • ' Bi . . . . b'ld w • .-ı mec ısının Sırplara kar'"ı ete ıp se-H•mtten k~çmnk m ' 0 uı m.ı · • O anda neferlerden biri: karşı besledığı sempatıyı ı ıgınuen f . •w. • .. w 
] bil Ü ı. t hl'ke · · h"d' · erı> ne karar verdıgını de ogreneme naenaleyh muhteme Y -~ e ı .- _Kumandan • dedi-. mfü~aade bu- ona ıstırap vermemek ıçın a ı~eyı . 

1 
d' . . . .. _ 

d k d. · f dını korumak 1 ü 1 . 1 d' haber ver mış er ır. « Berlın - Vıyana» ıç mu en en mı ve e rn yurun: Bu adam göğsünden almış o - g n erce gız e ı ve ona - k 1 . k b' h 
:çin, o m\.\thiş fırtınaların zamanı duiu yaralardan ölmüştür. Çete bu medi. zf a ere er·ı ısırdrı' sı ı ır surette mu a-

l - v baş dd' N dd' · k tı · d aza etmış er ır. Re 'rneden oradan ayrı maga e - ölüyil kaçırmıyacağını hissedince hü. Salaha ın ure ının a m en 
23 ı. • • t - · dil ünü d ~ ')d' y k ,~ dd' · 3 - temmuz aksamı Avustur-... a taraflara ıltıca e megı ş - viyeti meydana çıkmasın diye, çeh- memnun cgı ı. a ıa .... ure ının . '". ·-· 

rine bir bakış 
Bu sahillerde yaş~yan eski zaman 
korsanları ve bu sahillerin ticareti 

- ,,. 

" ' ' 

Yordu. l'e~ine de b!r kurşun sıkmış .. Nitekim kend'sini öldürmek emelinde bulun- ~:a: Macarıstanııı ;~rbıstana verdıgı 
Maamafih şimdilik o tepecikler- sillhlarını bile alınamıt.ılar.. duğunu Pi!k ala biliyordu. Buna rnğ- u!t'.mato~un ve ~~11?~nın ke~- ..,.. FORMOSA 

den istifade etmeği kararlaştırmıştı. Nefer, şakinin yerde duran silahı- men Salahaddin Avrupada knrısi;de dısı~e muza~ıar:t t:ttıgıı.un neşre<lıl- ı.- ::_.::::::::- ıa •" 
Çndırlar toplandı, her şey hazırlan- nı aldı. Silahın kabzesinde gümüşte yerleşmiş, nıükemmel, müreffeh bir mesı umumı telaşı mucıp olmuştur: ~~==========--=======-==;:;:;;•liiliiii~=~ 
dı ve kendisi de başta ol~ak _'iz.ere işlenmiş fçekler vardı. Kumandan hayat geçiriyordu. 4 - Bunun~a bera~er, b~n kendı ı d"k · f r · d A 1661) d b r J 
derhal müdafaa hattı tesıs e.dıldı. sı'l"hı olı'ne alır almaz go"zleı·ı· şı'm!::. ek Binaenaltıvh Nuredrlinin hayatı h.esabıma ... hatta o tarıhte bıle, Ber- Japon arın göster ı lerı aa ıyet ı e, moy .. e ser est ınıan o 

" ?" - " 1 l üzerine son günlerde sık sık adı ge-
1 
muş ve dış alemle sıkı bir ticaret 

Birdenbire müfrezenin pıştarlan i'İbi parladı. artık kendis:ni alukadal' etmiyordu. lın ve AVıyan~nın, ne o ursa o sun, çen cenubi Çin sahilleri, şimalde ı müm sebetine girmiştir. 
ıörUndil. Nureddin derha; namlırı - Çocuklar, çete kumandanı Nu- Nitekim, Nureddinin katlinden bil~ umumı harbı çıkarmak kararında Kvantung vilayetini çevirmekte, tek- .Cenubi Çin sahilleri t arihi bakım-
Çe\•irerek pusuda be~ı:mege. ~a.şl.n- r,eddini öldürdük! Du silah onundur. müteeo;sir olmuştu . Aradan uzun bir olduklarını sanmıyor~m. mil Fukiyen kıyılarını ve Şek'ynng dan ehemm'yeti haiz bi rhaclise kay-
dı, Nasıl olsa efradı s·lah sesını ışıt- Kılıcını da yerden alın onu da göre- .. 'k b' ü s Ben sanıyorum kı: vi.l_\·etini cenubu kısmını çerrevesı· detmemekte oldugw u gibi, enteresan · T hl'k ' muddet geçtı ten sonra, ır g n a- ) M . S :. llıeden ateş etmi3·eceklerdı. e 1 e lim ı işte ism: üzerind<' yazılı Bir de . A Avusturya ~ acarıstan ır- içine :llmaktadır. olan tarafları da pek azdır. Bugün 
işraeti kendi silahından çıhcak olan tarih va~. A~laşıldı. Eşkiyal~~a çık- Jahaddin d:Jber karısıyle akşa~ ye: bistanı ezmek için bir kuvvet hare Bu sahil. Formoza boğazının karşı sahil boyu hemen hemen baştan aşa
'k.urşunla verilecekti. Müfreze eşkiya- tığı &'ilnün tarihi. Çete reisi öldük- meğini yerken memleket bahıslerı ketine girişmeği eskidenberi istiyor yakasını teşkil etmekte olup, cenup- ğı clağhkÇr; nüfusu gay2t seyrektir. 
tıın o civarda toplanmış olduğunu fltr- te~· sonra mesele kalmadı. açıldı. . . . . ve bu sefer, Almanyadan müsaadP ta Svatavdnn başlıyarak, Amoy vı:ı Yol, yok denecek kadar azdır. Buna 
lcet:rnem!ş olacak ki ihtiyataızhkln ıı:saıen onu öldürme~ için yola çık- - Ne olur - dedi - bırkaı; gün ıçın almı~ olduğu için tam zamanı oldu· F'ukiyenin merkezi olan Fuçav üzı>- mukabil önlerinde birer de küçUk 
ilerliyordu. mıotık. Kafasını Kahireye götüre- Mısıra gitmek i~kanı .bulunaydı: Rn: ~unu düşünüyordu. r'nden tfı şimalde Vcnçav limanına adaları olan hadsiz hesapsız köl'fez. 
Sahranın hiçb:r tarafında en ufak ceiiz. Bina.enaleyh b=riniz kafasmı nun üzerine Salahaddın Nurerldın h~ B) Avusturya - Macaristan bt· kadar varmaktadır. leriyle doludur. Hang-Konguu ı;:imıı-

bir ı ık bile görünmüyordu. Bekliyen kessin Ve tuzlayın; çünkü bize çoğa dic:csini anlntmak fırsatım P.l de ettı. -harbin mahalline münhasır kalaca- Bu sahiller. yüzlerce hatta binler- linde bulunan B:as -Bayda kötü şöh-
eşkiyalar ise ufnk kum tepelerin'n mal oldu. Üç ölü ve beş yaralımız Latife, seni bugünlenle Çl)k nına kanidi. ce yıl kendi h:.Jinde yaşamış. Çinin retini işte bu coğrafi vaziyete borç-
arkalarına saklanmıştı. Binaenaley!ı var . .Ne ise, maksad hasıl olmuştur, düşünceli görüyorum. ~yni zaman~a C) Almanya da bundan emindi tarihinde biribirini tnk'p etmiş olan ludur. 
ay ışığından mahfuz idiler. İlerleyen mesele buradadır. hep Kahireden bahse~ıy?r~un. H:u- Esasen Rusyanın ciddi bir müdaha birçok değişiklikler, buralardaki Bia - Bay, zamanımıza kadar, 
tnüfreze oldukça kalabalıktı. .*. lısın, biz'm memleketımızın hny~tı, lede bulunamıyacağı, F ransanm da sulh ve sükunu ih lal edemem·t~ir. uzun yıllar Çin korsanlnnna maknır 

..,., d "f E t . .. Mısır matbtıatı mu··rre Avrupa havatına nazaran daha ze' k- h'lA .. l .. kl d l . 1 hd . D" k ' b' 1 t B d k kl ç· .{ureddin bulunduğu yer en mu · r esı gun • • - . · . d h t b"d' D ı ı guç u er o ayısıy.e va etsız unynnm en sn ın ır parça=-m1 o muş ur. ura a onn ıyan :n 
l'ezenin harekatını adım adım takip zenin ihraz ettiği muvaffakıyetten lı, daha basıt ve a a ~ 1~ ./~· E'- ve bitkin bir halde olduğu sanılıyor teşkil eden bu yerlere dair ilk habeı·! korsanları, hüviyetlerini belli etme-
ediyordu. Nihayet silah menziline sitayişle bahsederken Nureddin!n ö- mek ki buı·dan memn~n ~ _ e~ı sın. du. lngiltc-reye gelince, bir Balkar garbe getiren, 1280 tarihlerinde Şeıı- den sahil boyunda işliyen kiiçük \ ' P. 

kirmeğe başladı. Müfrezenin başın- lümilnü de kılişesi ile berabeı· neş· - Arkcı ı \:ar - döğüşmesinin unu Litaraflıktan çı · anşav Ş!!hl'İnin civarını ve dolayıs'l'.! bazan da büyük yolcu vapur lnrmn 

da birisi duruyor ve en önde geliyor- oo karacağı tasavvur edilmiyordu. Amoy havalisini dolaşmış olan :\Iar- biniyor ve yolcular nrasına karışıyor-
du. Nureddin dipçiği omuzuna yerle;i Mektup har· bı• _Je• İki imparatorluk tehlikesince Sır. ko Polodur. Inrdı. Vapur sahilden açılınca, tayfa 
tlrip nişan alırken: Uı bistanın hakkından gelebilecekleriu; Sonradan, l405 ten 1425 yılına k:ı. ve yolcuları hnpsett kten sonra, d i.l-

E h k ı - ·m·y"n bu··yu"k b 1 B lk ı d ı 912 hA dar l\la Pin ile Şeng Ho adında iki . . -- y a sız 1g1 se\ ı "' ve u surete a an ar a, a- ~· . 
1 

·ık d 
1 

k IJ' d menın başına g eçerek B•as-Bayın kuy 
Allahım • dedi - müfrezenin başında d • <liselerini tamir edecek ve- nüfuzları ın nmıı n ı ı cfn ° ara 

1 
n tu körfezin i boyhıyorlardı . Bins • 

duran şu adam Ömer paşa ise kurşu- vam e ıyo r nı takviye edecek parlak bir muvaf Okynnosum·na seferler yapmış nı·- Baya geldikten sonra vapurun am-
nuın b •t · O d ben· öldür- : f k k b'l kl · · dır. Bu iki amiral bugünkü Fuçan . oşa g. sın. a am ı a ıyet azana ı ece erını sapıyor . . _ bnrlarındakı eşya ve mal karara cı-
tnek için uğraştığı halde ben onu lardı. Gerçi bir umumi harp farziye- zıya ret etmı~ler ve Formoza bogazın1 karılıyor, yolculnnn bütün dünynlık-
haksız olarak öldürmek istemiyorum Almanlar da lngilizlere mektunlar sini kabul etmisler ve hatta bunun geçmek içir. bin bir macera dolu bir lan alınıyor ve içlerinde gözlerine 
beni bu &'Ünahtan koru Allahım! ~ neticelerini hes~plamışlardır. Fakat seyahat yapmışlardır. kestirdiklerini de istedikleri canı kur 

\T !', ateş etti. Nureddinin ate~ini, . . . •• d v kalk tl la r fakat buna irıanmamışlardır. Bu sahillere Avrupalıların ilk :nü- tarmn paraı:;ının koparıncaya kadar 
lltısuda bulunan d:ğer eşkiyanın gon ~rme ge ' • Bu 0 kadar doğrudur ki 28 tem- dahalesini yapanlar ve dolayıf;ıyle yanlarında alıkoyuyorlardı. Bu ara-
~~Ylım ateşi takip etti. Eşkiyıı. tak! · B. King _ Hail' in Alman vatan- d~n Almanya ile bi.r ha~~ ~ir~şme- muzda, SırbistC\,'1ın cevabından son- ezeli sü~ünu bo.~a~lar Porte.kizlilcr da, direğinden dibi:ıe kada~· .s~yulan 
ıne çıktığı halde şayanı hayret hır d l .. dermiş oldug ·u pek ma- yı nasıl tasavvur ettıklerını bıldırme- ra, birdenbire buhranın alabilr•·eg" i nlmuştm. Portekızlıler Amo~ da ka- vapur yoluna devam ctmesı ıçın ser. 

ıar· t f f d d aı arına gon d . k 1 • d 'k' ş d ıe le yUrUyen mü reze e ra ın an k l ek mutedil mektuplar tabii lerini rica ediyor u. . şümuldan endişeye dAişen ve lngil- raya. ?ı mış ar ve şım ı ı angşav be.Jt lıırakıhyor u. 
!tıUhi:rn bir kısmı yere yuvarlandı. Ü u Un:ü Rayh devlet adamlarını çi- Bu mektuplardan biri işçi partı- terede görülen bazı alametlerden te· şehrın!n etrr•fını ve bu ı;ıure~le Amo- Bunları t:dip için gönderilen se
llaaınafih küme hal!nde ilerliycn eli- le~en Çıkarmıttır. Bu basit fakat kor- si şeflerinden ve Avam Kamarası laşlanan Almanya bir adım geri at· yu~ hınterl~ndın~an ufak ~ır. parça- fer he~·etlerı, onların karşısıııda cm 
ter ~üfreze efradı derhal d.cveler- kulu olan hakikat silahına urşı ken- mebuslarından R. C. Mor~_isona. ge~- mıştır. Alman devlet adamları ihti- yı ışgal etmışlerdır. Port~kızlıler bu~ ufak bır m.uvaffakı!et gösteremiyor
clen ındi ve dağılarak muhtelıf mev- d'l .. aciz hissetmişlerdir Bunun- di. Lordlar kamarasına gonderılmı§ lafın şiimulünü tahdid etmiye çalış- ralara 1647 den 1549 J ılına. kadaı ]ardı. Tedıp heyetı karaya çıkınca, 
~ler aldı ve mukabil ateşe başladı. l~ ::~her mukabele etmek istemi~- olmasına raim~n ~el.~ii. B~ d~ nazi mışlardır. r~ni to~u topu iki yıl hakim olabil- binlerce kor~~n, . hin~erl an~~ veya 

1-a bir müadet içinde sahranın o l H mburg civarında Lockes- istihbarat servıslerının fışlerı pek Çok geçti. Avusturya_ M m şlerdır. _ ·- adalara çekılıp gızlenıyor, butiln a-
'•ınti kanlı bir müsademenin sahnesi er ve a K · · · d yolunda olmadığını gösterir B Mor- Al k .. k l akcard;re Formoza bogazınm dıger karşı ya- rama ve taramalar boşuna gidiyor-
C'ıldu. . tcdt'del ot.ul.ran esdseml ıer- ısmhın :! rison. B Kessemeiere nezake~ini ia- 1 mani as ek~ı ma ~m arı alrtı .. ıp- kasındaki tarihi hadiseler de muvn- du. Bias - Bay sahillerin!n baskın 

"' birini ngı ız vatan aş arına c usu- • · omat arı ta ıp etmıyor, on arın uze- · b t F ·ı h 
1
• d 

ı._ "lk~bata çıkan müfreze oldukça .. 1 öndermi e memur de e müracaat etmiş ve şu mektu- rine a - ha 1 d 29 zen~yı ozaı~ı~mış ır. ?rmoza ı ~ ~ ın e bombnrdınrnnı dn para et. 
"lllabalık ve kuvvetli idi. Binaen- aı mektup> ar g Y Y . . .. . . . . gır sıy?r ar ı. . temmuzdan Fukıyen sahılı arasındakı Peskado- mıyordu. Çünkii, korsanlar kendile-
lleyh h . . etmiılerdir. bu kendıııne gondermıştır. ıtıbaren, Berlınde, Vıyanada charp res adaları 162" de Holandnhlar r 'ne m h . f k ı~d "k 1 b datılınca harp sa nesını mu- v k f'k' .. ız fk'r ç.. p 1~ h k l' . f . . h"k' d' K' . , .. · n sus \:C ev a a e mu emme 
'•ara k d t' lik !dutunu ve .,.omi ı ır, manas ı ı · ı u~- c arıômentonun er i i mec ııın ~r ısı~ vazıyete a ım . ı. ımıeyı tarafından işgal edilmiş, fakat onlar işliy~n haber alma \'e isaret verme 

~•teyi ir:h:e eı~=b~:ceği~i zamanın- kü B: King - H~ll Almanlara t~.gı~~ bütün lz~ları ve bütün lnailiz vatan- dınlemıyordu. da iki yıldan fazla bu adalarda tu- sistemi sayesinde. herha~gi bir harp 
d, k•atlr N dd' ıröre ted- terenın ruhi halı hakkında her urlu daşları bır yabancı memlekete karşı Corad Von Hoetzendorf ve Molt- tunamadan geri çekilmişlerd:r. gemisin"n :vaklastığını \'aktinde hR· 
~b- alrna;n b u~ed ı; ~n~ Nureddin ifplarda bulunabilecek vaziyet!e ~l- yapılacak müstakbel tecav~zün in- ke hirihirini teşvik ve tehyiç ediyor- Formozanın, eski devirlerde Çin- her aldıkla.rı içi;, bombardıman bas. 
harı> ed ak atşdabiı. ~ ağa nbraaır- m .. ına mukabil, B. Keııemeıer ın giltere ile bütün müttefiklerinin Al- lardı. Grey teklifinin, çarın tavassu- rnerin Lin _ Şiu adını verdikleri bu- kın mahiyetini kavdediyordu. 
\e ere e r a ma .... 'l~ k h" b' kt 1 · ·ı h be · 1 · · · t tu edd d ·ı · b ·· d ld • ll kurı ı ağdan soldan ve ifta edoCe lÇ ır sım yo ur ve ~- manya ı e ar gınne erını 10 aç nun r e ı mesı uyuz en ° u. günkü Ta:vandnki hadiseler de Çi- Çinin cenup sahillerindeki ticaret 
'' h un ar, 

8 
' ' ı· b'l ki · ' h ps d - · · ''d 'k · 1 25 t d R 13 fı l> eden - i'ib' yn~ıyordu. gili~lere söy ıye ı ece erının e ı- e ecegını tamamen mu rı tır er. emmuz a usyanın r- nin nna topraklarına tesirli olamn. çok canlı ve bir tnı aflıdır. Buralara 

~ >.ııı,ade~:!r::.u~ütü: şi~detiyle. de- ni oniar eaasen bil~e~t~irler. Bu .. ~iz harpten nefret ed~riz. ~a~a~ kayı seferber et~iş _ol~uğu PÖy~e~~- mıştır. Formozad~ 1662 den 1683 ithal edilen mal ve eşyaya mukahil 
hitn ettıtı b'r anda Nureddin birden- gülünç phıiyet kale~ı elı~e alma- sızı ıdare eden .adamın sıyasetı.b~zı cek .. F~~at bu hır ı_ht~>:at t.edbındı. yılına kadar ~ecıci bir surette bir yapılan ihracat hiç me~abesindedir. 
1 ~ bir ıılık işaretiyle t:atefi kes> ~n çok evvel, Londra ve vılayet ga- bu ~ar~r~. vermıy~ ~ecbu~. et~ışt~r. C:nışlıgı ve y~vaşlıgı ıtı~~~yle •.. kıs: krallık idaresı ~:.u.rulmuştur. 1895 Bu büyük }manalar, yalnız birer is
ttltırtni verdi. Ve yavaş ya't'aş ricat zeteleri üçüncü Rayh hayatından Fe~ake!ı onle~ek ı~ı~ t~ umıd Hıt- mı de olsa, bır seferberlıgın ~~ratı tenberi bu ada Çının elinden tanın- tih!ak merkezleri değil ayni zaman
ı. lkıete haıladı. Müfreze ateş etmek- .hiç öir ıeyi m:çhul ~ırakmıyan ve lerın şıddet ııyasetını ~ır ma!'1tık ve her memlekette .başka şar.tl~r. ıçınJc m:yle ~ıkmıştı~. ~u ada P~skadores da tekm~l h interlandın pazarlarıdır. 
'-devam ediyordu. Eşkiy:ı isa mu- bazası fahrt Hıtler propagandası ya- ~~t~rnas}:o~al hukuk sıy~setıyl~ de- ~ereyan_ edece~tı. ~~kat hırını? aldı- adalarıyle bırlıkte o tarıhten beri Maamafıh bu hinterlandın fakir 0 1. 
ı,:eıe etmeden kumlar üzerinde yı. pan m~ktuplar ve haberler neşret- gışt.ırmesıdır', Bu ol~.adıgı. takdırde, q~ L...:dbır~er .d~gerının ~ukabıl .ted- japo~Jarın malıdır. . du~una delalet edemez. Buralanı: 
~ 1tr ılbi ıUrünerek firara yttz tut· mitlerdı. · · lngılterede hız, emınız k ıaramızda hırler degerının mukabıl tedbırler Foı mozanın rrarp s_ahlllerınde, Fu- daglık ve kayalık ve dolayısiyle vol. 

lıot~. · Buna rağmen propap-"ndanın harp mukadderdir. Ve Almanya ge- almasını intaç ediyardu. kiyenden gelmiş olan r.inJiler yaşn- kan'k bir karekterde olusu. bu yer. 
~ ltutreze kumandanı, çetenin fira- emirlerine itaat ederek (Çünkü ken- cen defa olduğu gibi hemen bütün Avusturya - Alman devlet acfom- maktadır ; :ıdanın içerler'nde ve şark lerde birçok maden cevherlerinir 
~ı ateşin kesilmesiyle anladı ve diei Dr. Göpbelsin adamıdır) Her dünyaya karşı harp etmek mecburi- larının mesulivetleri. harp istemiş ol tara:mda, ~falaya adalarında göç bulunduğunu göste mektedir. BUtOr 
t1t"ha1 srnıil tak emrini vererek hü- Keıaemcier bir cok lngiliz sahsiyet- yetinde kAlacaktır. Fakat ltalyanın nıeıl~rından 1'.iyade kör ~ururlımnda . etmış olan Ye ga~·et iptidai ~artJar snhil boyunca, bir sara köylerde de. 
~~a aeçt:. O anda yandan yilrOyen }erine dört sayfalık bir sirküler - mek müzaharetinc mazhar olacağından hiffetle·•.,de \ •e tahminlerindeki l a- için6e ya~l)'!ln kabileler vardır. niz suyundan tuz kazanılmaktadır. 
bır 1 ~ıe efradından birinin ayatına tup göndermiştir. .Sulhçu ve ma- qüoheliyiz, cünkü Mussolini, mem- tada mündemır-tir. Afyon hnrplerindcm sonra, hı ~a- Tuz inhisarı, Çin hOkumefnin en bil· 
~1•iın çarptı ve nefer: lıum> AlmanyA hakkında nnzi.~eka- leketinin mağlunlar tarafınd.a harbe Wlidimird.O;meuon hi~le~·d~ ~erbest limanlar ~el'i~ edil- yük gelir kRynaklarından biridir. 

ltıtmandan r Bl1rada bir ölC ra~nt tekrarladıktan ıonra 1m~ılı71f""• - l'•nlllı 10 ıu•nc\I aal.ıf•d• - l.e Fııaro m.çtır. S\ :ıntav 1860 tn, Ft ~3\ l 861 - Dev.-mı 1 o D"T;C:U sahifede -



::Sahife: 10 <ANADOLU) 3 Ağustos 1939 Pergembe 

Devlet Demiryo ları ita/yan manevraları lzmir s·c ili tica et E e 
- Baştarafı 1 inci aahifede - 1 Vapurun İstanbul dan kalkışı saat -Ba,tarafı t inci aahifede - lıUtün safhalarmda lınşhca r~lü oy- ğunda n; . 

20,20 de, lzmirc varışı ertesi gün 8,15 de Ilnndırmayn varışı saat kert erknn, mUtekabilen Alman ,.c myncaklnrdır. lzmirde Birinci kordonda muamele yapan [Türkiye 1ş veT. C. 
20,46 d , Ankara treninin İzmirden 12,30 da, trenin Bandırmadan kal - Macar orduları erkanı harbiye rei - İlnlyan erkanı harbi~ e inin clokt- Ziraat Bankaları üzüm kurumu anonim şirketi] nin 30 6 939 tari
kalkışı nat 6,30 da, Ankaraya va - kışı saat 13,10 da İzmire vn'rışı saat Jeri general Ilnlder ve Werth ile Al- rinine göre bombardıman tayyarele- hinde fevkalade olarak lop!anan umumi heyeti zabıtnamesi Ticaret 
rışı erte i gün snnt 8,10 dadır. 22,01 de, trenin İzmirden kalkışı sa- man, Macar ve İspanyol nskeı·i he- rinin cephe yarıldığı zaman birçok kanunu hükümlerine göre sicilin 2558 numarasına kayıt ve tescil edil-

Haydarpnşıı. - İzmir arasında ıa - at 7,30 da Bandırmaya vanşı saat yctlcri manevralarda hazır buluna- ahvalde orta derecedeki topçu kuv- diği ilan olunur. 
zumu k::ıd::ır doğru yolcu arabası ve- IG,30 da \•npurun Bnndırrnadan kal- caklardır. vetlerinin yerine murnffakıyctle ve 
rilecek Eskişehirdeki aktarmalar kışı saat 17,30 da 1 ·tan bula \'arışı j 1ki gündenbcri italyanın bütün şl- bOyük faı·klarln kaim olmaları lfizım
kalclmlmnk suretiyle İstanbul - 1z 'nat 22,15 dedir. Halen Alsancak - mal mmtaknlnrında ve bilhassa Po dır. 

İzmır Sicili Ticaret memurluğu resmi mührü 
ve F. Tenik ımzası 

mır münn5Pbatı ayrı bir trenle temin Aydın - Nazilli - Karnkuyu - Afyon vadisinde muhtelif cilzütamlar ta- *- ----- 1- Z b~tname 
edilecektir. arasında haftada dört gün i~liyen haşşOd etmektedir. Hayat, buralarda h t h/ ·: · k 

Bu İzm'r treninin Haydarpaşadan yolcu katarları şübe hatlarından kar-1 askeri b·r mahiyet nlm1şbr. Yollar- G V .1' e l 11. esıne ar Şl zei:enin 18 
ta ih ive 426 kalkı ı saat 14,25 de tzm!re varışı ~ılık vermek ıizere grnc haftada 4 dan mütemadiyen trenler, kamyon- korunma 

ı erte i gllnü saat 19,39 da, Haydnr- gUn işl'yen şübe trenleri 15 ağustos lar, toplar, p 'yade ve süvari kol!nrı Hava tehlikesine knrşı korunma 
paş:ı treninin 1zmirden kalkışı saat tarihinden 25 eylül tarihine kadar geçerek Po vadisind~ muvnkk:ıt:n komisyonu bugün saat dokuzda vi- n··shası an 7,50 clıı Haydarpnşaya varışı ertesi her gün işletilecektir. ıyerleşecekleri noktalara doğru gıt- l" t ı· . ı·w· d l 

. . . . k . aye te va ı muavın ıgın e top ana-
yunil !!ant 14,15 dedır. Fuara gideceklerin yolculuktakı me etdırler. .. 

kcııra ticaret ve 
ayi odası riyasetin 

1 kenclcrun - İzmir arasında milte- istirahatlerini temin etmek maksa -1 Sekiz gün devam edecek olan mıı.- cak, korunma mevzuu etrafında mu-
knbilen doğru yolcu arabalnn işleti- diyle alınan bu tedbirlerden ba~ka nevraların mevzuu şudur: zakerelerde bulunacaktır. a-
lecek 1 kPnderun, Adana, Mersin bilet Ocretlerinde de büyilk tenzilat Alp geçitlerinden inen düşman Ta- LJL, [ ..ır 
yrılculnrı bu arabalardan istifade c- yapılrnı~tır. rinoyn doğru ilcrliyerek Lotaret ve 
derek Afvonda aktarma etmeden F ~ . t ·ı . . H t .. Granero geçitler'nden Piemontea E akteryo:og-

~ uar z.ynre çı erının a avı gor - . . . _ 
yollarına de,·am ettfr!lecektir. . - . gırmış ve Cenevre \'e Cenıs dnglarm- A /'i- l T 

lzm;r tren'nin tskenderundan knl- melerıni kolaylaştırmak maksad yle ela itnlyan istihkumlarını tahrip er- • e;;:a Of'!..Q''1 Sicilli ticaretin 1068 numarasında müseccel bulunan Türkiye I! 
kı ı at 2 de 1zmire vnrışı erte~i lzmir fuar kişelerinde tebdilen ala - miştir. Buıa,ıcı. salgın hastalıklar ve T. C. Ziraat Bankalan Üzüm Kurumu Anonim Şirketi hissedarlar 
günu nnt 19,39 da, İskenderun tre cakları yüzde elli tenzilatlı halk ti - Po ordusunun kısmı küllisi o za- mOtcbası.a heyeti umumiyesinin 30/6/939 günlü fevkalade toplantısına ait olan 
n·nin !zın·rden kalkışı saat 7, 50 de cnret L:letler:n:n munyycn olan mild mnn milı.lahale ederek Alple: e aoğrıı (Verem ve saire) ve şirketin lasfiyesı kararını ihtiva eden zabıtnamenin vaki olan talebe 
1 k d · hareket geç "k k tl t'cl!v· mebni dairede mlıhfuz vesaike müsteniden 14/71939 tarı'hı'nde tescı'l s en eruna \•arışı ertesı günU snnt detleri zarfında lskenderunda ha - e ec" ve a ne 1 4

' ~!:nhhane poli. karnkolu ya· 
00.15 dediı·. lskendE.rundnn Afyona .11 . t f d b" t ,. tt• .. 1 asti - Casnle hattında 70 kilometrelik edildiği ve zabıtnnrnenın tasdikli bir örneğinin n§ağıdn aynen neşredil-

mı .trı arn ın an ızzn \ıze e nı - bi h d f t•h 1 t r.. 1 !ıtnda 74'1 kt ld - ·ı· 1 
pazartecıi çerşembe günleri ve Af - r cep e e s ı sn e met:e ça ısa· me e o ugu ı an o uııur. 
yondan 1 kenüerunn salı)'! çarşamba mek şartı.rıe 16 gGn meriyet müddet- caktır. Bir taraftan da bu orduyu , _____ T_e_1_r_fo_n_: __ 4_1_l_._s __ •

1 
Türkiye iş ı,oe T. C. Ziraat Bankaları Üziim Kurumu Anonim Şir-

rn ve cumartesiyi pazara bağlıynn leri 1 i güne ç~.arılmı~tır. icap eder~e: takviye etmek üzere Po .. keti hissedarlnr heyeti umumiyesi, idare meclisi tarafından gazetelerle 
gecelerde kalkan trende yat kh ve o rnıntaknsındnn muhtelif cUziltamlnr Za yl znmanmda yapılan ilan i.izerine, fevkalfıcle olarak 30, 61939 tarihinde 
')emekli vagonlar bulunnc·ak ve iz- N • Alplere doğru ilerliye('ekfı. 1 . f h 1. b k Al şirketin idare merkezi olan T. C. Ziraat Bankası Umum Müdürlük bi-

P.V yo rk l\r l fh .. zmır esna ve n a ı an ası a- d k' d . . h d 1 od T· V k"l . ,. k . mir yolcuları bu vugonhırcl tll h .. tifa- """' anevra arın UçOncü ~a ası, soy- h' b . . 7.,(\8 d . . 1 nasın a ı aıreı ımı sur.o a saat a ıcaret e a etı namına omı-
d . 1 şe ır şu esının .. ;ı os~ n sııa nu- l k b l ··f . H · Çaw 1' h · l l dl de cd<'bile('ck!crdir. k f len ığine göre, :rnferdC'n istifnı.c d k ti b 1 d w k k ser o ara u unan ·nu ettıs nmıt gı ın uzurıy e top an ı ar. me 'up ar1 marnsın a ayı ı u un ugum ır T l . : . . • 

Hnlen salı günleri İzmir _ Bandır- ~ lınrekittıdır. Yani kıtalar tekrar Alp- h" .d 20 h. 1.k 4 5 9.,0 t .h op antıya nıt 1:nnunı merasımın tamamen yapılmış oldugu ve 
ısseme aı ısse ı - - .., arı f O OOO I . o O • · · · ma arasında mütekab:Icn işliyen ve - Ba,tarafı 8 nci Sahifede _ !ere çıknı .ık gn: ha doğru ilerliyec·~k- . . . h" . usseden 9.nü lusseyı temsıl eden hıssedaranın ınevcud bulun· 

t l"r 1. ve 7298 No. 1ı bırmcı apel .sse d w b ti · .. ·· ··ı b"l ~· k · fı d tnnbulla irtibatı bulunmıyan adi ı e edildiğini söylüyorlar. Bunun dof. .,. < ır. ugu ve u sure e ruznamenın goruşu e ı ecegı omıser tura n an 
~ olcu trenleri yerine ekspre trenleri ru oldu<•unu tahkik çok kolaydır. Ye 1i fpte olan Po ordusu 3 mo- makbuzumu zayi ettiğimden yenisini bildirilmesi üzerine müzakereye başlandı. 

}etil cck ve denizvollnrı idar•3si de törlO kolonlu. 1 zırhlı kolordu. l a mak üzer~ kayıp makbuzun hü- En fazln hisseye malik olan hissedarlardan Mazhar Nedim Göknil " ... Balı i hillasa edeyim: 
bu ekspres sefedrlerine yen't seri va- Amerikadak' Türkiyeli Rum, Eı haf"f ve ı;ıer knlordıı, 1 kendi ve•mi- kümsüzlüğü ilan olunur. ve l-:lıızım Atıf Kuyucak rey toplamağa intihap edildi. Reis ve rey top-
ııurlnri} le 1 taııbul _ Bandırma ara- tine bindirilnıt kolordu ve muhte- Alaşehirli Hasan oğlu Eşref lamağa memur olanlar cralnrında görüşerek umum! heyet zaptını tut· 
ında karşılık verecektir. meni ve yahudilerin turist olarak ı lif l'y:ıde cilzUtam'arından mü:·ek- Özgü mağa Ferid Güm·er'i memur ettiler. 

nnava ana girmelerine rnfümnde m • keptir. Bunların ara ında 30 siyah Bunun üzer:nr. ruzmı.mede yazılı maddelere ait hususat ve idare 

edilmesi lazım g len, bir döviz H bıı Roınn. 2 ( A.A) - Askeri mnhf"1
- •-• miştir. 

selesi, Türkiye iç n dikkatle tctkık gömtrkı·1er nlnyı bulunmaktadır. T c meclisi raporu okunduktan sonra aşağıdaki kararlar ittifakla veril· 

lc>rde Ö\ lf'nd'idne göre bu senek • • i - idare meclisi raporunda ı0zah olunan sebeblere bı"naen vazifes. - Br.ı arafı 9 ncu Sahi<ede - ticaret me .. cle id·r. 
manevrnlar. itrıJyan erkanı harbiye Devlet Hava hitam bulan Üzjjm Kurumu A. Ş. tasfiyesine ve buna müteferrı Cenup Çin sahiller·nin diğer bir 1939 Ne\'york dUnya sergiı.ıi miı· 
··ne çok miktarda motörJO kıtalarm kanuni merasimin ifasına. 

hu u iyeti de, göç edenlerin buralar- nnsebeti ile, Nevyorka gelen rür\ 1 · ı d ld d ı 
kullnnı mn"ı net•ceıı 11 e e e e it'· }} '> - Tasfiye memurluklarına I" Bankası veraı· müfettı'"i Kani Suve· elan memleket dışına çıkmakta olmr- • . . . . ., yo a"'l 'S ~ " 

1 k f . t•d· B d 1 he) ctı e ki vatnndaşlannın, ~ enı \ ı- cek rnncl•mnn hnkkındn bir fikir vor- • ren, T. C. Ziraat Bankası merkez müdürlügwü mürakibi Ferıd 
arı ·ev ı\'e ı ır. un an on yı e\·-

1 .. • • d 1 . tanlnrındn kendİlfır ne kar ı gücoteı- meğc matuf ur. Tahş'datın ne şek ' !- Jz 1·r/z"fero mu·ı·de Günver·in :ntihabma ve kendilerine 3460 numaralı mürakabc ve goç e en erın ayısı, tasa\-vm· w 
dikleri ynkın alfı.k'l ve nmim·rctten de yapılaca •ı, bu kıtalnrın muhn- kanunun 4.5 incı maddesi hükümlerine göre 100 er lira ücret 

cdıl miyecek bir ölçUyU bulmuştu· Çoktanberi beklenilen lzmir ' fevkalad mü ha i ·rı r. Oulann r b mm k ~ınn n sur le sevk • . Yerilmesine, 
hl 'ntcılunddn tamarni~lc terkcdilm.~~ samimiyeti11den ş mdiye knd~ k'm-,<liJerek ıruharcbcye iştirıık cttiıi!c- fı;tanbul dohu Hava Yolu 7 3 - Tasfiye ınürakipliklerine, şirketin eski mürakipleri lzmir iş Ban-
.u~ l .. ı t ::"lıyo• du. nu ~ crlerın .. h t d' nö l k . t Ağustos 1939 tarihinden itiha· k l\ll··d·· ·· H k. E 1 'l f • T C z· B k l\1 .. d .. 

h ık t ı 1 k 
1 1 

k · se ~up e e me ı .. n Y e yapmn ıs l'· ceiri hakkında itnlynn erkfm1haı bi- ası hm uru a ı ro ı e zmır . . ıraııt an ası u ur 
a ı, op u o.ara • n a ·a 'arımn- 1 d' k . t d"kl . b k ren sefere b-.Jllıyacaktır. · · N O • h l l k d'l · h · 

d 
n 

1 
·
1 

k 
1 

me e er ı; yapın. ı e ı erı n~ ·a ye i bir f'k r ed·nmek istemektediı' ':>' muavını aci rtaç m inti ap arına ve evve ce en ı erme ta sıs 
a ınn, .. "nngona vem r mern e et c- · En mütekamil ve en konförlü ı f' d 

d
. 

1 
d B . şeyler olsaydı onu yaparlardı. Ne\- Bu hucm"tn itnlyanlar tamamiyle ve tesviye oiumm miktarda ücret veri mesine ve tas ıye en 

re göç e ıvor ar ı. u göçe en zıra- k k' 1 h' . ti ta •yarele:rle yapılacak bu 8 .. fe ·· d d 
d 

·
11 

S h · vor ta r: " on arı ı ıvn arını ~er motörle tirilmiş kıtnlarla ilk tecrll- w r- evvel geçf'n zaman ile sonra geçen zamanın ucret te iyesin e 
e Aıno" e vatov sa ne olmuştu. . . . lerl• po•tanızı kolı"le·ı·nı·-ı· ter b k dd. •

11 
"h h 

1 
k t• be ·tçe ızhnroan menedemezd . P.c- beyi ispam·a hnrbı e nasında yap- ' .. · · .. ir te ~ene< ıne, 

emen emen ermem e e ın va- . b b. d b k' • .. b k k .1 cihan gönderiniz. Zaman ve pa- 4 T f" l"t h·· .. . kd. 
k l b bil b 

.ı nım u yazım, ıraz a u es ·: vn- mı9Jnr icıe de bu tecru e pe · ·ısa ö - - as ıye muame a mm usnu cereyanını temınen ta · ır ve tct-
pur umpanya arı u sa ovun•ı? . w. . ra tasarrufu noktasından yolcu J • l h 

t f 1 t t
. t i ·1 a· taıula1:1lnrıma kar ı hı Qettigım clerın çilde yapılmıştır. Bu cıefer, ta'ynn gn • Jlt ey iycct>klcrı iic:rctle şirket memurlarından veya nriçten 

mun azam e r er er ıp e m ı:ı e· r. . . . · luklarınızı bunlarla ya z 
D k b·ı . d f · k şUk· anın ıfadesını taşıyor. 1 zeteJeı ine göre cs!'kiz gil nznrfındn pını · memur istıhdamına tasfiye heyetinin mezun kılınmasına, 

unn mu ı . şımen er rnüna ·a- · · .. . . . fzm:r f 1•8 bul sefer müddeti ~ ş· k k d_] k 
le i gn~ et i\)tifü.i bir şekilde kalmış- ---unu 112,000 .• motor ışlıyecektı:. 1 1 

~t 
50 

d"'kik ayni günde Is- .1 - ır ete rapb mu n cıerat etmiş en tasfiye neticesinde hizmet· 

tır. Zaten biri AmoYdnn dı"rnrı· de O VU Tabıı hava kuvvetlerı harekatın leri nihayet bulan şirket memurlarına haklı bir tazmin akçesi 
- b'° un tanbula itler'n17.i görür ve evi- ·1 . . . .. . l f k ı f 

Svatovdan olmr.-9 üz re, topu topu ni?e avdet edebil'rsiniz. verı mesı prensıp ıtıbarıy e muva ı görü müşse de, bu kül e-
ik: dem'rsolu memleket içine işle- /lakı-mı· TP.AekfuJ-- harbı tin memurlara mümkün mertebe iş bulmağa delalet edilmek 

r. lVA • .,__, Rilet ve tafsilat için ATA- t. l t hf"f· ·ı t. 'd'l · l k · 'b · 1 1 .. anckte o'up, bunların dn uzunlu~u sure ıy e a ı ı cı ıe ıne esasen gı ı mış oma ıtı arıy e yanı .... 
60 kiloı1ıetreyi geçmemektedir. - Ba~hn· fı G meı •nhife-d~ - de :1a M] e. ıl·, or TÜRK caddesinde: bugüne kadar başka işe yerleştirilememiş bulunanlara verilecek 

lklime geJ'rce, yazın bile rutubetli Fakat her hallerine karışan. şişman- ""' ı U \/V. F. Henry Van ikramiyelere hesr ve kasrına ve mikdarlarının iki Banka umum 
\ e çnk sıcaktı .. Gölgede 40 derece lamalarına, kilo v-0rmele· ine, hattn - Battarafı 9 ncu Sahifede - müdürlüklerince te:ibitine, 
l arnrc.t rndE"" şeylerden cleğildir. m. yiyecek içecPklerine öz öyl:yeıı huk iirüklenmesine müsaade etmiyecek Der z ~e s / Co. Ruznamede başkaca görülecek madde kalmadığından saat 11 de 
şm, m:.ıt "'!1ndiyen soğuk bir ş·mali meden empre ar~ olann el nde birer kadar zekidir.> celseye nihayet verılmiştir. 
garbi ril .. "'an esmektedir. Kara, daf•- oyuncak oluyorlar.. B. Morrisom.in cevabı Hitlerci N. V Heyet toplama memurları Umumi heyet reisi 
!arda b:Je nadiren tesadüf edilmekte. BugUn sinema fılemiııin hakimi o matbuatta ne~redilecek midir? Ba- imza imza 
cıir. 

-------= 
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s Seyahat acentes:ne müracaat K 
güzel yıldızlar değil.. Onları idare kalım.... atip Komiser 

ediniz Telefon: 2007 ve 2008 
eden empre nıyolnrıdır.. Andre Pierre - OEUVRE •• ._ .. __ -------• Umumi No. 1667 Hususi No. 2/137 

111111111111 nmnr 111111111111 1111111111 .. 111111111111 .. 111111111111 .. 111111111111 .. I//~~. işbu iltm Sllretİnın <lairemize ibraz edilen J 8/7 / 939 tarihli VC 426 f 
Folkiter Beobahter 

llllllll lll.. il il 11111 ın .. 111 ili l ı 

• 
1 

• 
A 

ô 

• . 1939 Motorsikletleri 
Bozuk ve fena döş~me!i yolla,'"da B İ A N K l Amortisörleri 

nin temin ettiği konforla hiç sarsılmadan ve süratle seyahat edebileceğiniz yeı;tane rakipsiz motoreikletlerdir •. 

500 
SPOR 

1-------~-' Sarsıntıyı tamamen yok eden Hidrolik amortisörler. lhtizazı yok eden elestiki direksiyon, uynk1a değişen 4 vitess, 4 tip üzerine 
SPOR ve SEYAHAT modelleri 

Türkiye Umum acentesi 

Avni /\.luri 

~ 9ayılı T. C. resmi gazetesinin 12305 numaralı sayfasının ikinci sütı.J• 
~ nunun son kısmiyle t 2306 ncı sayfasının birinci sütununun baş kıs· 

mındn münteşir göriHen aslına ve dosyamızda alıkonulan mübrizi tll' 
rafından imzalı nüshasına uygun olduğunu tasdik ederim. Bin dokt.Jt 

~ yüz ot~z dokuz senesi temmuz ayının yirmi ikinci cumartesi günü. 
E Z. Ö. 22/7 /939 22 temmuz 1939 
= 20 kuruşluk Tayyare pulu 

~=- --.;;;~;;---:::--~--.::----------~3-0--ku~r~u-§_lu~k--D_n_m_g~9-p_u_l_u _ ___..,. 

_ Taksim Ayazpaşada lstanhul 

1
§1§ jandarma satın alma komis· 

yon undan: 
---------
1 --= ·-:: --

l - jandarma ihtiy:tcı için sekiz bin yedi yilz seksen Jdlo yilZ ~o: 
ı·ap ipliği kupalı zarf eksiltmesiyle satın alınacak ve eksilttJl:., 
si 16 ağustos ::9 tarihine rastlıyan çarşamba günu saat 16. 

1 
A,yaspaşada oıı sekizinci jandarma mıntaka komutan ığı bJP 

sındn'k: komı::)'onumuzda ynpılncaktır. b'O 

2 - Muhammen ordel yirmi beş bin yirmi Uç J:rn ve ilk teminat 
1 

sekiz yüz yetm·ş r..ltl lirn y<!tmiş üç kuruştur. ·rıııi 
8 - Şaı t kağıdı her gün kont· yonda görillebildiği gibi yoz yı 

altı kuruş bedci mukabilinde ahnnbiJ:r. ci-

EJ Telgraf lzmir Avni telefon 3513 

11111111-11111111 

4 - İsteklilerin Toph nede ı tanbul levazım §mirliği muhasebe 1'• 
liği veznes nro yntırılacnk ilk teminat mnkbuzu veya b•~, .. 
banka kefnle't mektubu ve şart kağıdmda yazılı ve!;ıtikf de t>it 
vi teklif mektup!ımn ımezkQr günün muayyen s::ınfndetl 
saat evveline kadar komisyonda bulunclurmnlar ıluııınd:· 

1 4 8 12 6608·272 

~ ı..;_ _ ımııı:-1111111188111111111 



hı. • ••••••••••••••••••• •• 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 ••••••••••••••••••••••• !' ''''' 

tzınır levl-:zı·n AmirJiai ;)atlı A&11ıa ~ 
K,,~iı;;v.,.,rrt llrinf'lr t 

1amlr lev:aım amirliği satın alma komiayonundan: 
MtinisA tümen birliklerinin senelik ihtjyacı olan 214000 kilo oduo 

~cı nit ve C\. ,ıf dahH!ndt: sntı:ı Hlınacaktır. 
Açık eki"lltmcı ile !lrnıc si .ıı. Ağustos-939 Cuma günü saat 10 de dır. 
Hem inin tutarı 3210 liradır. 
llk teminatı 240 Ilı a 75 kuruştur. 
Şartnamesi her gOn komi yoncla görülebilir. 
bteklilerin ilk teminat makbuz veya mektuplar·yıe 2490 sayılı ka

nunun 2, 3 Uncil maddelerinde ynzılı Yesikalariyle beraber belli gün 
vo natte Afoni a Hım ntın ı-Jma komi yonuna gelmeleri. 

20 23 28 3 

İzınir levaım1 amirliği satın alına komisyonundan: 
' - 3. Kor inşaat ~ubesinde çalışmak üzere (250) lira ücreti 

şehrili yi.iksek diplomalı bir mimar veya mühendis alınacak
tır. Taliplerin 21 ağustos 939 gününe kadar Çorlu da Kolor
du inşaat şube&ınf• istida ile müracaatları. 

2 - isteklilerin diploma, hüsnühal kağıdı, tercümeyihal ve as
kerlik vesikası suretleri ile yaptığı işlere dair vesikabrını is
tidalarıııa raptermderi lazımdır. 3 6 1 J 1 7 2804 

---=-lzm..._.i._r Müıtr.:ıkem Mevki Satın Alına Komiayonundan: 
-- Diyarbakırdi!ki Biriiklerin Hayvanlarının ihtiyacı ıçm 

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

~kır Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonunda yapı~ 
lacaktır. 

3 - Muhammen bedeli ( 18.3 J 9) lira olup muvakkat teminatı · 
( 1373) lira (92) kuru§tur. 

4 - Şartnamesi her gÜ':'ı i~ zamanında Komisyonda görülebilir. 
~ - ·ı 1o1liplerin belli gün ve saatten nihayet bir saat evveline kadar 

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

... .__ _____________ 29 3 8 13 (2732) 

Bornova lümen satın alma komisyonundan: 
1 - Aıkeri vash haız :ıvO kilo kuru ıasu!ye 3000 kilo pirinç ve 

2200 kilo irmik pazarlık suretiyle satın alınacak. 
2 - PazarJıgı 7 ağustos 939 pazarteıi gunü saat onda yapıla -

cal.:cır. 
3 - isteklilerin yukarıda bildirilen vakitte numuneleriyle birlik~ 

te Borno' da askeri satın alma komısyonuna gelmeleri ilan 
olunuL 2791 ..... _..,,. 

Bornova li. ....... atın alma komisyonundan: 
1 - Gaziemirdeki birlıkler ihtiyacı olup kapalı zarfla münaka -

sada bulunan 81600 kilo sığır etini muayyen olan vaktinde 
talibi zuhur etmediğinden bir ay zarfında pazarlık suretiyle 
satın alınacaktır. 

2 - ilk pazarlığı 5 ağustos 939 cumartesi günü saat on da yapı
lacak. 

3 - Umum tahmin luları J 6320 lira olup ilk teminatı J 224 lira
dır. 

4' - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - isteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair veıika 

ibraz etmek mecburiyetindedirler. 
6 - isteklilerin yukarıda bildirilen vaktinde teminatları ile bir4 

ı· o Bornova a keri satın alma komisyonuna gelmeleri ilan 
~lt;nur. 2792 

Borno~ askeri salın alma komisyonundan: 
1 - Ôdemisteki birlik ihtiyacı içi naçık eksiltme suretiyle müna· 

kaeada ·bulunan 125 ton kuru ota muayyen vaktinde istek· 
lisi tarafından teklif edilen fiat komisyonca pahalı görülmüş 
Ye on gün temdidi ile ihalesi J 2 aaustos 939 cumartesi gÜnÜ 
şaat onn bırakılmıştır. 

2 - Umum tahmin tutarı 4062 lira olup ilk teminatı 30.5 li -
radır. 

3 - isteklilerin Ticaret Odasında kayıtlı olduğuna dair vesika 
ibraz etmek mecburiyetindedirler. 

4 - Şartnamesi her gi.in komisyonda görülebilir. 
5 - İsteklilerin yukarıda bildirilen vaktinde teminatiyle birlikte 

Bornovd askeri satın alma komisyonuna gelmeleri ilan olu-
"9., nur. 2793 

C::ir levazım emirliji satın alma komiıyonundan: 
1 - lzmir müstahkem mevki merkez birlikleri hayvanatının 

301500 kilo :;aman ihtiyacı 29 temmuz 939 tarihinde pazar 
lıkla yapılan eksiltmesinde verilen fiat pahalı görüldüğün
den pazarlık 6 ağustos 939 pazartesi günü saat on altıda 
lc.ıslada lzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

2 - Tahmin edilen tutarı 5777 lira 70 kuruştur. 
3 - Teminatı muvnkkate akçası 418 lira 34 kuruştur. 
4 - Sartnarnesi her gün korniıyonda görülebilir. 
S - istekliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
' - Paurlığa iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun iki ve 

üçüncü maddelerinde ve tartnamesinde yazılı vesikaları ve 
teminatı muvakkataları ile birlikte ihale saatından evvel ko-

'ı::: misyona müracaatları. 2803 
lr le-.azım amirliii ıat~ alına komiıyonundan ı 

Miktarı Cinıi 
Kilo 

8400 1 aze f aaulye 
8400 Taze patlıcan 
3360 Bamya 

10080 Domates 
t 673 Teze biber 

..._ l:zrnir müstahkem mevki Foça ve Söği.ıtçük mıntakasındaki 
'birliklerin yukarıda cinse ve miktarı yazılı beş kalem sebze 
ihtiyacı 31 temmuz 939 tarihinde pazarlıkla yapılan eksilt
hıeainde talip çJkmadığından pazarlık 7 /8/939 salı günü saat 
on beşte kıslada İzmir levazım amirliği satın alma komisyo-

2 tlunda yapılacaktır. 
3 ........ °rahmin ~dilen tutan 1918 lira 62 kurustur. 1::: Teminatı muvnkkate akçası J 43 lira 90 -kuruştur. 
5 ......._ Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

istekliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair veaika 
{) ....._ R~ıtermek mecburiyetindedirler. 

• aıarlığa iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerjnde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve 
teırlin:ıtı muvakkataları ile birlikte ihale aaatından evvel ko-
lrıityona müracaatları ~797 

\ANAJJULU) 

1zmir levazım amirljği ealın nlma komisyonundan: 
1 - lzmir tayyare c.•layı birliklerinin .5000 kilo zeytinyağı ihtiya· 

cı 1 ağustos 939 tarıhinde açık eksiltme suretiyle yapılan 
mi.inaknsasında talip çıkmadığından pazarlıkla satın alına
caktır. 

2 - !halesi 7 cığu:ıtos 939 pazartesi günü saat 1S 1 j(ı da kışlada 
İzmir !evazım .-ımirliği satın alma kımisyonunda yapıla • 
caktır. 

3 - T ahmir. <:dilen tutarı 2300 liradır. 
4 - 1 eminatı muv:ıkkate akça~ıı 1 72 lira 50 kuru~tur. 
S - Şartnamesi her gi!rı komisyonda görülebilir. 
6 - Jstekliler Tıcarct Odasında kayıtlı olduklarına dnir vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Pazarlığa iştirok edeceklerin, 2490 gayılı kanunun iki ve ii

çün-:ü rnm.ldelcrmde ve şartnamesinde ynzılı vesiknla~ı ve 
temınatı mnvakkateleri ile birlikte ihale saatındnn evvcı ko-
misyona ın iirnc.ıatları. 2800 

İzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - İzmir tayyare r.byı birliklerinin açık eksiltme suretiyle mü

nakasada bulunan 14000 kilo patates ihtiyacına talip çıkma
dığından eksiltme on gün uzatılarak ihalesi 9 ağustos 939 
çarşamba ~ünii saat on beşte kışlada İzmir levazım amirliği 
satın alma komicyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen l utarı 91 O liradır. 
3 - Teminatı muvakkate akçası 68 lira 25 kuruştur. 
4 - Sartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - istekliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
6 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun i".ti ve 

üç,üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve 
temin;:ıtı muvakkataları ile birlikte ihale saatından evvel ko-
misyonuna münıcaatları 2799 

···-~ızm--ir,_levazım amirliği ıatın alma komisyonundan: 
Miktnrı Cinai 

Kilo 

4200 Teze fasulye 
4200 Taze patlıcan 
1 680 Taze bamya 
4940 Domates 
336 TC!ze biber 

- İzmir müstahkem mevki Abdullahağa mıntakasındaki bir· 
liklerin açık eksiltme suretiyle münkasada bulunan yukarıda 
cinse ve miktarı yazılı beş kalem sebze ihtiyacına talip çıkma
dığından pazarlıkln satın alınacaktır. 

2 ~ İhalesi 6 ağustos 939 pazartesi günü saat 15/30 da Kışlada 
İzmir levazım amirliği satın alma .komisyonunda yapılacak
tır. 

3 - Tahmin edilen h;tarı 877 lira 50 kuruştur. 
4 - Temınatı muvakkate akçası 65 lira 82 kuruıtur. 
5 - Sartnamesi her giir. komisyonda görülebilir. 
6 - f etekliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Pazarlığa i~tirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun iki ve Ü • 

çüncii maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve te
minatı muvakkate akçaları ile birlikte ihale saatından evvel 
komisyona müracaatları. 2795 

İzmir levazım aınirli~i aahn alma komiayonundan: 
Miktarı Cinsi 

Kilo 

7200 Taze fasulye 
7 200 T r.u patlıcan 
2880 T azebamya 
8640 Domates 
574 1azebiber 

- Müstahkem mevki Ada mıntakasındaki birliklerin açık ek
siltme suretiyle münakasada bulunan yukarıda cins ve mik
tan ynzılı beş kaiem sebze ihtiyacına talip çıkmadığından 
pazarlıkr. satın dınacaktır. 

2 - ihalesi 6 ağuştos 939 pazartesi günü saat on beşte kışlada 
lzmiı 1 evazım amirliği satın alma komisyonunda yapıla -
caktır. 

3 - Tahmin edilen tı.ıtarı 1644 lira 37 kuruştur. 
4 - T çminatı muvakkate akçası 123 lira 33 kuruştur. 
.5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - istekliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına.cdair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Pazarlığa ;._tirnk edeceklerin 2490 sayılı kanunun iki ve 

üçüncü madd lerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve 
teminatı muvakkateleri ile birlikte ihale saatından evvel ko-
misyona rniimcaatian. 2794 

İzmir levazım amirlif{i ıatın alına komisyonundan: 
l - lzmir müstahkem mevki merkez birlikleri hayvanatının 

354500 kilo kur uot ihtiyacı 29 temmuz 939 tarihinde pa -
zarlıkla yapılan eksiltmesinde verilen fiyat pahalı görüldü -
ğünden p"zarlık (ı ağustos 939 pazartesi günü saat on beıte 
kışlada lzrr.ir lcwa~ım amirliği satın alma komisyonunda ya• 
pılacaktır. 

2 - Tahmin edilen tutarı 13293 lira 75 kuruştur. 
3 - T~minatı muvakkate akçası 997 lira 4 kuruştur. 
4 - Şartnamesi her eün komisyonda görülebilir. 
5 -- lsteklilein 2490 ıayılı konunun iki ve Uçüncü maddelerinde 

ve §artnaınesinde ya:zılı vesikaları ve teminatı muvakkate
leriyle birlikte ihale saatından evvel komisyona müracaat -
ları. 2801 

fZl1lif levnzım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - fzmir tayyare nl<\._vı birliklerinin açık eksiltme suretiyle mü

nakasada bulun&tı J 0000 kilo kuru fasulye ihtiyacına veri
len fiyat pahalı görüldüğünden eksiltme on gün uzatılarak 
ihales' 9 ağustos 939 çarşamba günü saat J 5/30 da Kışlada 
İzmir levazım ,,mirliği ıatın alına komisyonunda yapıla • 
caktır. 

2 - Tjlhmi nedilen tuları 1400 liradır. 
3 - T cminatı muvakkate akçası 10.5 liradır. 
4 - Şartname:;i her gün komisyonda görülebilir. 
5 - istekliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
6 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun iki ve 

üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve 
teminatı muvakkataları ile birlikte ihale aaatından evvel ko-
miıvonu müracaatları 2798 

) 

(SAHU."E U) 

lmıir le\"ll~am amirliği satın alma komisyonundan: 
.Miktan Cinsi 

Kilo 

9000 Taze fasulye 
9000 Taze patlıcan 
3600 T nzc bamya 

1 0800 domates 
720 Taze biber 

.1 -·- İzmir müstahkem mevki Seferihisar mıntakasındaki birlik
lerin yukarıda cin11 ve miktarı yazılı beş kalem sebze ihtiyac1 
31 temmuz 939 tarihinde pazarlıkla yapılan eksiltmesinde 
talip çıkmadığından pazarlık 6 ağustos 939 pazartesi günü 
saat 16 da kışiad::ı lzmir levazım amirliği satın alma komilk 
yonundn yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen tutarı 1890 liradır. 
3 - Temİnl\tı muvakkate akçası 141 lira 75 kuruştur. 
4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - İstekliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

gösterm~k mecburiyetindedirler. 
6 - Pazarlığa iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun iki ve 

Ur.üncü maddelt>rinde ve §artnamesinde yazılı vesikaları ve 
teı;ninall muvakkataları ile biri kte ıhale saatından evvel k~ 
misyona miiracaatları. 2796 

----·.-.--~ ____________ __, ________________ _... __________ ___ 
izmir levazım amirliği aatm alma komisyonundan: 

1 - lzmir müstahkem mevki birliklerinin 45000 kilo kuru so
ğan ıhtiyacı 28 temmuz 939 tarihinde pazarlıkla yapılan ek
siltmeıinde talip çıkmadığından pazarlık 8 ağustos 939 salı 
günü saat onda kışlada fzmir levazım amirli(ıi satın alına ko
misyonunda yapılacaktır. 

2 - TaLmin edilen tutarı 2475 liradır. 
3 - Teminatı muvakkate akçası 195 liradır. 
4 - Şartnamesı her gün komisyonda görülebilir. 
5 - istekliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler . 
6 - Pazarlığa iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun iki ve 

üçüncü rnaddeie1inde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve 
teminatı muvakkataları ile birlikte ihale saatından evvel ko-
misyona rniiracmı.~ları. 2802 

lzmir levazım amirliği satın alma komiıyonundan: 
1 -· Kor merkez birlikieri ihtiyacı için ( J, 150,000) kilo buğday 

kırdırılması işı kaphlı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 -· EJ~siltmesi 22 ağustos 939 salı günü saat onda levazım amir

liği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Muhammen tutarı (20700) lira olup muvakkat teminati 

( J 552.5) liradır. 
4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - !steklileri nteklif mektuplarını kanunun 32 inci maddesine 

uygun olarak eksiltme saatından nihayet bir saat evveline 
.kadar komisyonn vermeleri ilim olunur. 3 8 J 3 18 2806 

İzmir levazım amirliğiğ satın alma komiayonuııdan: 
- Afyon kor merke;: birliklerinin senelik sığır eti mukavelesi fea.. 

hedilmiş olduğundan müteahhit nam ve hesabına 40 to11 sığı• 
eti açık eksiltme ile 9-S..939 çarşamba günü saat 14 deAfyon 
As. Satınalma komsiyonunda ihale9i yapılacaktır. 

2 - Sığır etinin kilosunun muhammen bedeli kuruş olup temi c 
natı 600 liradır. 

3 - Sığır etinin evsaf ve ıeraitini öğrenmek istiyenler her gün 
isteklilcrinde teminat makbuz ve mektuplariyle ihale güni: 
belli saatte Afyon As. Satınalma komisyonum\ gelmeleri. 

23-28-3--8 2638 

K=-=--ir-a~ı.-=--k-=b~üf ük sin en1a 
T .. rk Hava Kurumu Akhisar 

şubes ~nden: 
Yazlık ve kışlık kısımları ve eigara salonlarını muhtevi Akhisaı

tayyare sinaınası 3 sene 8 ay müddetle kiraya verilmek üzere müza
~ edeye konulmuştu. 

Görülen lüzum üzerine artırma müddeti 1 O ağustos 939 perşem
be gününe kadar uzatılmıfihr. ihale perşembe günü saat on birde yapı
lacaktır. 

Taliplerin şartnameyi görmek üzere Ankarada Türk hava kuru
mu genel merkezine, 1stanbul, lzmir, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Ma-
ni.sa ve Akhisarda kurum şubelerine müracaat etmelidir. 278 J 

lzmir Sağır, dilsizleri ve kör
leri koruma cemiyetinden 

Cemiyetimizin yeni heyeti idare ve başkan seçimi önümüzdeki 
5/Vlll 1939 cumartesi günü saat yirmide Jzmir Halkevi salonunda 
yapılacaktır. 

Cemiyetimizde muknyyet azanın ayni gün ve saatta Halkevi sa
lonuna gelmeleri ilan olunur. 

M. M. V. Deniz Levaz1mSatın 
Alma Komisyonundan: 

Miktarı 
Cinsi Kilo 

Tutya beyaz· 12.000 
Kristal bezir 29.000 
Neft 7.000 
Ham bezir 15.000 
Kaynamış bezir 1.000 
Kursun Ustübeç 2.000 
Ka~ üstübeç 9.000 
Sülyen tozu ~6.000 
Glotelin 4tt 
Helyo~en blao 40 
1 - Tahmin edilen redeli 44 320 lira olan yukarıda cins ve mik

tarı yazılı on kalem boya malzemesi 1.5 Ağustos 939 tarihine 
:-astlıyan Salı günü saat 14.30 da kapalı zarfla alınmak üzere 
eksiltmeye konulmustur. 

2 - ilk teminat 3324 lir~ olup şartnamesi her gün komisyondan 
222 kurut bttdd mukabilinde alınabilir. 

3 - isteklilerin 2490 sarılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede
cekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten 
bir sant evveline kadar Kaaımpa§ada bulunan komisyon bas-
kanlıiın3 vermeleri. ~9 3 8 13 (2720) 
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~ Alsmıcak vapur iskelesi Civarında ve - Taze, Temız, Ucuz ' - vante Linie Vapur acentesi 
§ deniz sporları gazinosu karşısında = ~ ,,. A = G. M. B. ff ADRIATICA. s. A. ol 

~:~: ... ===-= . Yı_ e~n· i Hayat Aile Gazinosu _-_- _= ı L A ç = NAvtGAZıoNE - Hambura. Lero motörü 27-7 saat 12 de ıcei• 
- ~ rek ayrıi gün snnt 19 da Patmo, Le-
- DEUTSCHE LEV AN'TE LINIE ros, Kalimnos, istnnköy ve Radosa - - H •• } •• ) • } • - G. M. B. H. HAl\IBURG hareket edecektir. 

- ef tur U tU Va et ÇeŞI t eri = · Lero mc;töril 31-7 saat Sde gelerek 

-- - Hamdı· Nu·· zhet Çan çar - . d!iJüS> vap. 20 temmu7.da bekle- 1-8sant17 de Pire, Korfo, Saranda, 

-. - nıyor, 22 tenımuza kadar Anvers. Brindizi Valona Draç Ragoza Spa .. 

··. -
Roterdam, Bremen ve Hanıburg için lato, ar~. Fiyum~, Tri;:este ve Ven .. 

Sıhhat eczahaneJi = yOkHalacaktır. w 1. diğe hareket eder. 
: Ra~durak Bftyük Salcp~i ğltı hsııı ksrıı~mıi ı = <. erakleaw > vap. 3 agus.csta bek- ROY ALE NEERLANDAISE KUM· 

.'ii• lllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllillllllllflllllllllllll!llllllllllllillllllllllll i ~:;:::~! ~~:=:~a v:a~=~~~;e~;ir: PANYASI 
~ z b k yilk alacaktır. Titils vapuru elyevm limanımız .. 

i ' - ~ ~ ., 1• raat an ası Tahliye: da olup Rotterdam, Amesterdam, ve 
_ ...._. ,. Hamburg limanları için yük alarak 

cİthaka» vap. 10 ağustosa doğ!'U hare.ket edecektir~. • • 
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!E $~1ıibinin s~i ve Ko!ombiya plaklarında değerli bir şöhrete __ 
~ mazhar olan Bayan REFAKAT ve arkadaşları Sahibinin Sesi plak-_ 
$ larmda meşhur okuyuculardan Bayan Nadire ile alafranga ve ala
S turka Kolombiya plakları okuyucularından Bayan Hikmet Muzaf-
~ feri İstanbuldan getirtmiş olduğunu müjdelemekle şeref duyar. _ = Mevcud yüksek saz ve Necmiye ile Mualla gibi tanınmış oku
S yucu bayanları mutlaka dinleyiniz. Saf hava, nezih sL\Z ve eğlence 
= ile ucuz bir vakit geçirmek için İzmirin yeg3ne aile gazinosu olan = müessesemizin en müşkülpesend ehli zevki dahi tatmin eder. 

~ Sayın müşterilerimizin bu fırsatı = 
~ kaçırmamalarını tavsiye ederiz. = 
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lzmir vakıflar müdürlüğün. 
den: 

Pazarlıkta bulunan Mezarlıkbaşında Hal binasındaki 402 No. lu 
dükkaııın senelik kirasına 120 liradan talip çıkmıştır. ihalesi 4/ 8/ 939 
cuma günü saat ondadır. Fazlasına talip olanlann Vakıflar idaresine 
müracaatlan. 2779 

İstanbul be lediyesinden: 
itfaiye için nlınacnk dört adet pompalı kamyon iki su tangı ve ik; 

adet arabasız motopomp kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
ihalesi 7 / 81939 Pazartesi günü saat 15 de daimi encümende ya· 

pı lacaktır. 
Muhammen bedel 38700 lira ve ilk teminat 2902 lira 50 kuruştur. 
Şartnamesi lstanbul Belediyesi itfaiye müdürlüğünden 87 kuru~ 

alınabilir. 
· Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplariyle 2400 numaralı 

kanuna göre hazırlıyacakları kapalı zarfların ihale günü saat 14 e 
kadnr lstanbtıl Belediyesi daim! encümenine vermeleri. 
~- 21 26 31 3 ... 5243-2582 

"-.L!, . ..iLt'5 TA RIHl 1888 

Sermayesi: 100,0UJ,ı)]J T ürk lira&ı Şuln 
ve ajan adedi 262 

Zirai ve Ticari Her Nevi Bankıı Muameleleri 

Para biriktirenlere 28800 l"rn ikramiye verecek 

Ziraat banka mda kumbar:ı!ı ve ihbarsız ta~arruf hesaplarında en 
az 50 lirası bulunanlara senede död defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 
pli na göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet ı.,ooo Liralık 4,000 lira 
4 c 500 c 2,000 c 
4 c 2fj0 c 1,000 c 

40 c 100 < 4,000 c 
100 c 50 c 5,000 c 
120 c 40 c 4,800 < 
160 c. 20 c 8 ,200 c 

DİKKAT: Hesaplarında ki para lar bir sene içinde elli liradan aşağı 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde ro 20 fazlasiyle verilecektir. 

Kur'alar senede dört defa, 1 eylül, 1 birincikilnun, 1 mart ve 1 ha
ziran tarihlerinde çekilecektir. 

Muğla be ediye riyasetinden 
Belediye Elektrik fabrikası ihtiyacı için 40 ton mazotla 3 ton 

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

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

Teminat Mazot için S 1 lira. 
Vakum yağı 1 2 liradır. 
ihale 8 Ağuı>tos 939 Salı günü saat 16 da Belediye encümenin

de yapılacaktır. fcızla tafsilat pJmak istiyenlerin Belediyeye müracaat 
etmeleri il:'m olunur. :n 30 t 3 (268 1) ·---------------------• .... !lm-----------·ıı .. ..a .. ----..------) 

Ban ın 
· 1939 K. Tasarruf İkramiye Plô:n1 ----------··· ..... ·----------

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

Kur'ala . 1 Şubat, 1 M:ırt, 26 Ağustos, 1 Eylül, 1 i k inci 
r. teşrin tarihlerinde çeki ~ecektir 

f_ 11111..- 1KRA MI YELER '111111 ııınııııı 11111111111111111111111111ııı11111111111111111111111111111111111 ~ 
1 A det 2000 liralık 2000 lira =: - -

~ 5 .. 1000 .. 5000 " -
-----

-
~ 8 " 500 .. 4000 -= 16 • 250 " 4000 -
- .. ---- 60 • 100 • 6000 

bekleniyor, Hamburg, Bremen ve P;gmaı:o~ motor~ 3-8 .tarıhınde 
Anversden mal çıkaracaktır. gtılerek yükünü tahlıye ettıkten son· 

ARZ\!EMENT DEPPE ra Burgaz, Varna, \'e Köstence Uman 
cEspagne> vap. temmuz sonlarm:ı lan için yük alarak har eket edecek-

doğru bekleniyor, Anvers (doiru) tir. . 
için yUk alacaktır. Hercules vapuru 7-8 tarihi~• 

beklenmekte olup Rotterdam, Ams-
AR?ı.IEMEN'T H 3CHUI..DT terdam, ve Hamburg limanları i~n 

cDuburg> vap. 26 temmuzda bek- yilk alarak hareket edecektir. 
!eniyor, Anvers, Rotcrdam, Breme11 SVENSKA ORIENT LINIEN 
ve Hamburg için yük alacaktır. Vasaland motöril 28-7 tarihinde 
DEN NORSKE :\IİDDELHAVSLİN.Jl~ gelerek Rotterdam, Hamburg v• 

cilalkis> mot. 26 temmuzda Dün- Skandinavya limanları yük alarak 
kerk ve Norveç için hareket edecek- hareket edecektir. 
tir. SERVICE MARITIME ROUMAlN 

cBosphorus> vapuru 30 Ağustos - KU. IP ANY ASI 
tan 1 eyltille kadar Dieppe ve Nor- Alba julia vapuru 3-8 tarihinfl• 
veç limanları için yflk alacaktır. gelerek Malta, Cenova ve Marsifya 

cBalki~> vapuru. 25 eylOlden 28 limanları için yolcu ve yük alarak h a 
eylille kadar şimnli Fransa Anvers rekc>t edecektir. 
\'e Norveç limanları için yUk alacak- HOLLANDA AVUSTURYA HAT'TI 
tır. Springf ontcın vapuru 30-9-939 ta-

cBosphoru"> vapuru 25 birinciteş- r :hinde cAvusturalya ve yeni Zelan
rinden 28 bir·nciteşrine kadar ~lmn- da limanları için yilk alarak hareket 
li Fransa ve Non·eç limanları için edecektir. 
yflk alacaktır. 

1lil.ndaki h:ıreket tarihler i ile nav· 
A:rı!ERİCAN EXPORT I.1NES, lnc. lunlnrdaki değisikliklerden dolayı 

acentemiz mesuliyet kabul etmez. 
cEksmoor> vap. 23 temmuza doğ D h f 1 t f ·ıtı.t • • 'k·nmcı·ko--

• T • • a a az a a sı i1 ıçın ı ı .-
ru bcklcnıyor, Nevyork ıçın yilk aln- donda FRETELLf SPERCO vapura• 
c:ıktır. d'l l · ccntesinc müracaat e ı mes rıca . o-

D. T. R. T. 
lunur. 

•Tisza:ı> mot. 27 temmuza dogyru 2 4 · 2ooır. Telefon - 00 - u 
bekleniyor, Tuna limanları için yilk 
alacaktır. • • 

cKassu mot. 12 ağustosa doğru o livıer Ve 
b<!kleniyor, Tuna limanları için yilk Ş •• kA....: 
nlacaktır. ure camı 

cKas~'l> mot. 27 temmuza doğru tlNiT.E't 
bekleniyor, Beyrut, f c:kcnderiye ve 
Portsaid limanları için yük alacaktır. 

SERVİCE MAR1T1M E ROUMAIN 
cOituz:. vap. 28 temmuza doğru 

bekleniyor, Kösten '.!e, Galas ve Tunn 
l imanları için yük alacaktır. 

cDurostor> vapuru 4 Ağustosa doğ 

ru bekleniyor, Kö.stence Galas ve Tu
n a limanları için yük alacaktır. 

, -spur acentaıı 
Birinci Kordon RE.ES binalİ 

TEL 2443 
LONDRA HATTI 

cAdjuatanb vapuru 10 temmur 
da ielip Londr a için yük al acaktır• 

LİVERPOL HA TTl 
cALGERİ.A N~ vapuru 20 teoı" 

muzda Liverpoldan gelip yük çıkr 
racak ve ayni zam:ında Liverpol tç19 
yük alacaktır. Vapurlann hareket tarihleriyle 

navlunlardaki değişikliklerden acen- ------------
te mes'uliyet kabul etmez. Henry Van der Zee vapur acentaW 

Daha fazla tafsilat almak için ğına müracaat edilmesi rica olunol' 
Birinci Kordonda 150 No. da W. F. TELE.FON: 2007/2008 
\ ,...._.......,,- . ., ..... 

GÖLCÜK 
Gö:cük, Izmir'in yegane sa}"fivesidir 

Bol hava, iyi gıda, tam istirahat 

Gölcük otelinde her türlü konfor meıJ• 
cuddrır. Yemekler otel çok ucuzdur 

1 

Mehmed Etiman 

Terzi - an e si 
. Konak caddesi meserret oteli 39 -40 

Mevsimlik en güz el kunıaşlar gelmiştif 
Mü, te rilerimizin b ir kerre eörmeler ini ta• aiye e deris .. 

~ 95 • so ,, 4750 ,, = Mevsimin en y enilik· Kırkağaç belediye r iyasetin-
~ 250 ,, 25 _ 6250 ., _ /erini bayan kumar den: 
_ • = /arının erkek kumaf· Jc•• 
~ 35 32000 = Kırkağaca isale edilecek olnn koca suyun bakır köyü civarından 1,. .. §!§ 4 = /arının en ey isini saba civarına kadar 2ö00 metre imtidadındaki bakiye kısmında boru bi-

~llffllllllllflllllllllflfl lfllfl l lflllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllflfllllllllflllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllll tllnllltl : Ibrahim Karakaş rın ferşine ait 
3900 

lira keşifli işçilik 20 temmuıdnn 8 Ağustos t~r btl 

b ne kadar yirmi giln müddetle açık eksiltmeye konmuştur. Tal plerı~ ~ ·r. lş Bankasına para yat.rmakla, yalnız para r~ktirmiş olmaz, ayni . 1 tan alınız. müddet zarfında Kırkağa; belediyesine müracaatları f enni ve hll;; 
zamanda talihinizi de der.emiş oJursunuz Odun pazarı No. l2 şartnamelt!rini istemeleri ilan olunur 22 2G :~~ 3 

26 11 
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